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І СЕМЕСТР 
СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА  

ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ 

Веди 

Рігведа 

Гімни до ранньої зорі 

1. [R. V. 1, 123] 

В повіз великий богині щасливої впряжені коні.  

Всі несмертельні боги посідали в той повіз.  

Славна з’явилась богиня, живуча в повітрі,  

з лона темноти з’явилася людські оселі красити.  

З цілого світу найперша встає вона й шле нам здалека  

пишні дари. Народилась зоря молодая, новая,  

будить створіння, найперше приходить на поклики ранні.  

В наші оселі несмертна зоря завітала,  

нашу хвалу прийняла в високостях повітря,  

вільна, осяйна іде, щедро сипле розкішнії скарби.  

Наче дівчина струнка, так, богине, ідеш ти  

хутко на наші поданки. Всміхаючись, ти, молодая,  

линеш раніше від сонця, осяйнеє лоно відкривши.  

Наче дівча молоденьке, що мати скупала, така ти;  

бачим блискучу красу твого тіла! О зоре щаслива!  

Ясно палай! Ні одна ще зоря не була така гарна! 

2. [R. V. 1, 113] 

Світло лагідне займається, промінням красить всю землю.  

Слово й молитву провадить зоря, сипле барви блискучі  

і одчиняє ворота деннії. У сні всі лежали;  

ти ж сповістила, що час нам повстати, життям утішатись,  

час нам приносити жертви і дбати про власний достаток.  

Темрява скрізь панувала; зоря ж освітила край неба  

і до живих завітала. О дочко небес, ти з’явилась!  

Ти, молодая, серпанком блискучим укрита!  

Скарбів наземних усіх ти цариця ! Ідеш ти  

вслід за минулими зорями, ти ж і найстарша  

зір всіх прийдешніх, зір вічних. Іди веселити живучих  

і оживляти умерлих!.. Зоря відколи нам сіяє?  

Зорі сіяли нам досі і потім сіяти нам будуть.  

Сяя зоря, в свою чергу, сіяє для нашого щастя.  

Вмерли ті люди, що бачили сяйво предвічної зорі,  

бачим зорю ми сьогодні, судилась же й нам тая доля,  

згинуть і наші нащадки, що зорі прийдешні побачать.  

В давні віки красно-пишно зоря променіла; сьогодні  

щедро нам світить, і потім блищатиме ясно.  

Смерті нема їй, ні старощів, завжди в промінні приходить.  

Повідь огнисту зоря розливав в долинах небесних.  
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Темряву чорну жене промениста богиня.  

В повіз чудовий запряжені коні червоні. Вже їде  

світ весь будити зоря. Вставайте! бо знову з’явився  

нам дух життя, щоб усіх оживляти! Ось темрява гине,  

день наближається! Час до роботи прийматься! Час жити!  

Мати богів! ясне око землі! вістовнице поданків!  

Зоре прекрасна! Світи нам і зглянься на наші податей!  

Славу нам дай, ясна зоре, ти, радоще світу! 

Гімни Агні 

1 

Батько всієї родини приносить поданки.  

Агні швидко біжить по всім вітті кострища.  

Вже не такий він слабкий, молоденький, як був на початку,  

в час, як дві матері його на світ породили.  

Хутко він займе ті гілочки, ще не доткнуті.  

Шириться, стелеться, кинувсь на гілки найвищі,  

швидше, все швидше… он кинувсь на нижчії знову.  

Гляньте, як раптом Агні боговитий змінив свою постать!  

Вітром розмаяний, в’ється, тріщить, гоготить і вирує,  

ділить свій пломінь, і палить, і чорні сліди полишав.  

Мчить наче повіз, червоним нломінням вже неба сягає.  

Швидко від сяйва його никне темрява, наче ті птахи,  

що поспішають сховатись від сонця упалів.  

Вчуй нас, ти, боже доданків! Ти маєш прекраснее світло,  

коней прудких, пишний повіз ти маєш!  

Мудрий, щасливий ти, Агні! о, зглянься на наші благання!  

О, допровадь нас скоріше до щастя й багатства! 

2 [R.V. 2, 4] 

Ясного Агні для вас викликаю, господаря люду,  

мв його хвалимо в гімнах, поданки даємо,  

він же на світі держить вcе створіння й богів усіх вічних.  

Любо нам бога такого хвалити, що всім дає щастя,  

любо дивитися, як він росте, як він сяєвом грає!  

Полум’ям має на вітті, мов гривою в повозі кінь.  

От, роз’ярившися, дерево їсть він і жевріе-сяє.  

Наче вода, він біжить і гуде, наче повоз.  

Палячи, стежку лишає він чорну. Він вабить, мов небо,  

що усміхається ясно до нас із-за хмари.  

Він по землі розстеляється, й землю він палить,  

він розбігається врозтіч, неначе без догляду стадо.  

Агні, розкинувши пломінь, пече, пожирає ростини!..  

Дай нам, Агні, товариство хоробре й багатство щасливе,  

дай нам хорошу сім’ю і великі достатки! 
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Гімн про перемогу Індри над Агі [R. V, І, 32] 

Маю співати про ту перемогу, що вчора одержав  

Індра-стрілець. Переміг він Агі, розділив усі хвилі,  

визволив він з гір небесних потоки… І ринули води…  

Як до обори корови біжать, так летять вони в море…  

Індро! Подужавши первістня хмар, ти розбив єси чари  

тих чарівниць, народження дав сонцеві, місяцю й зорям!  

Перед тобою твій ворог зника… Індра вдарив на Врітру,  

то ж найхмарніший був ворог. Потужним смертельним перуном  

він йому тіла розбив. Мов підтяте сокирою древо,  

долі простягся Агі. Наче прорвана гребля, лежить він,  

водами вкритий, а там тії води утішили серце,  

Врітра колись їх держав у своїх величезних обіймах,  

отже, Агі подоланого давлять вони і стискають.  

Кидають вітри турботні, буйні тіло Врітри, і води  

топлять його, він тепер така річ, що і назви нема їй!..  

Сон, вічний сон покрива тепер ворога Індри!.. 

Гімн до сонця [R. V. І, 50] 

Сонце святе, що все віда, встає перед поглядом світу,  

коні блискучі несуть його. І перед сонцем,  

оком світовим, зникають, як злодії, темрява й зорі.  

Промені, наче палкії вогні, освітили живучих.  

Сурія, прудкий їздець! ти нам світло приносиш,  

сяєвом небо сповняєш! Перед богами ти сходиш,  

Перед людьми, перед небом, всі бачать тебе і дивують.  

Ти очищаєш, від лиха борониш! Ти світлом вкриваєш  

Землю і люди, а небо й повітря ти ним заливаєш.  

Міряєш ночі і дні, споглядаєш створіння наземні.  

Сім ясних коней твій повіз везуть, о Сурія, боже!  

Боже-споглядачу, маєш вінець ти з проміння над чолом.  

Їде твій повоз, сім коней упріг ти у ярма окремі,  

Вглядівши сяйво твоє, що блищить після темряви ночі,  

падаєм ниць: ти найвищий з богів! Ти найкращеє світло!  

О доброчинець, зійшовши сьогодні високо на небо,  

тугу з серденька мого прожени, а з лиця мого блідість.  

Кидаю блідість пташкам лісовим, щоб мені не марніти,  

а жовтяницю на жовтії квіти я кину.  

Син Адіти встав потужний, — він ворога мого поборе!  

Сам же не маю я сили змагатися з лихом жерущим. 

Гімн до найвищого духа Pramatma [R. V. 10, 129] 

Як не було ще нічого: буття й небуття, ні етеру, ні неба,  

що покривало усе те, чого не було ще?  

Де було скрито таємне? У хвилях? В безодні?  

Смерті й безсмертя тоді не було; і ніщо не ділило  

темної ночі від ясного дня, і жило тоді тільки  

«Все» неподільне, а в ньому ніщо не жило.  

Отже, і все, що було. Його темрява крила,  

мов океан, безпросвітна. І «Все» було скрите глибоко,  
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скрите в самому собі, і вродилось воно, і зростало  

під своїм власним теплом. Тож найперше кохання  

«Все» прийняло, бо кохання — духовного світла первісток.  

В думці міркуючи, мудрії Ріші почули той зв’язок,  

що то єднає буття з небуттям. Але де ж був той промінь,  

що то побачили Ріші? Чи був він вгорі, чи в безодні?  

Впало насіння, і сили зродились; внизу — народження,  

сила і воля — вгорі. Але хто теє знає?  

Хто ж нам повідав те, звідки взялися світи всі безкраї?  

Адже пізніше, ніж тії світи, всі боги народились.  

Хто ж може відати, звідки пішло все? Хіба тільки той сам,  

з кого повстали безкраї світи, — чи створив він,  

чи не творив їх, — він бачив усе з високості,  

він певне знає усе; а може, і він не відає?.. 

Погребові гімни 

1. [R. V. 10, 18] 

Все має чергу свою: по житті і смерть приходить.  

Хай же сей поклик, що ми до богів посилаєм тепера,  

буде почутий. Ми ж будьмо веселі, танцюймо,  

будьмо щасливі і дбаймо, щоб довше прожити.  

А від помершого долі я бороню всіх живучих,  

хай в його путь жоден з люду сього не відходить,  

хай всі живуть по сто літ! Міртйо в яму закиньмо.  

Жінко, іди в ту господу, де маєш свій вік доживати.  

В дітях, що він полишив тобі, знайдеш небіжчика свого.  

Ти була гідна дружина тому, з ким навік заручилась.  

Сей сагайдак у руках у помершого — міць наша, сила і слава.  

От що з тобою зробилось!.. А ми, на сім світі зоставшись,  

будьмо одважними людьми, щоб з ворогом гордим змагатись.  

Ти ж повернись до землі, до широкої, доброї неньки,  

що розстелилась широко… О земле, розкрийся!  

Будь ти до нього лагідна та добра, сховай його кості!  

Вкрий його, земле, як шатою мати вкриває дитину.  

Землю я сиплю на тебе тепера, копаю могилу,  

щоб твоїм костям спокійно, вигідно лежати.  

Предки глядітимуть гріб сей. Йама тут зробить оселю. 

2. [R. V. 10, 14] 

Підеш, одійдеш від нас тим шляхом, що по ньому ходили  

наші батьки! Ти побачиш богів двох величних  

владарів Йаму й Варуну, що наші подання приймають.  

З Йамою жити на небі високім ти будеш,  

бо заслужив ти на теє. Покинь все лихеє,  

потім вернись до нас знову у постаті ясній, блискучій. 
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3. [R. V. 10, 16] 

О, не пали його, Агні, не завдавай йому болю!  

Не роздирай його тіла! Як проймеш його ти, премудрий,  

вічним батькам його дай! Хай до Сурії вернуться очі,  

Вайу дихання хай прийме. Дай небу й землі їм належне.  

Водам, ростинам верни сього тіла частини.  

Тільки безсмертну частину пройми своїм пломінем ясним,  

боже Агні, і зогрій своїм палом ту душу,  

в постаті ясній неси її в край, де правдивії люди.  

Агні! Нехай він полине до прадідів наших!  

Хай він приходить на поклики наші й подання.  

Потім нехай оживе і прийме яку постать.  

О, Дйатаведас! Хай знову з’єднається він з яким тілом. 

4. [R. V. 10, 17] 

Хай понесе тебе звідси Пушан той премудрий  

цілого світу пастух, що глядить своє стадо.  

Хай тебе Агні віддасть до батьків та богів доброчинних.  

Хай захищає й глядить тебе вічний мандрівець,  

мудрий Пушан у обладі своїй. Хай провадить Савітрі  

в тую країну тебе, де живуть праві люди і предки. 

Гімн до Йами [R. V. 10, 154] 

Всіх, що одважні були на війні, що померли славутні,  

всіх, що поданки великі давали, прийми їх до себе,  

всіх, що чинили добро, що любили його й боронили,  

правих, поважних батьків наших, Йама, прийми їх до себе!  

Мудрих співців, що складали багато пісень в божу славу,  

сонця сторожу, тих Ріші поважних і правих,  

всіх їх до себе прийми ти, о Йама ! 

[1890] 

(Переклад Лесі Українки) 
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Біблія 

Старий Заповіт 

Створення світу 

Сотворення всесвіту: світло й небозвід 1–8; земля 9–13;  

небесні світила 14–19; птахи та водяні єства 20–23;  

суходіл, тварини, люди 24–31 

1. На початку сотворив Бог небо й землю. 

2. Земля ж була пуста й порожня та й темрява була над безоднею, а дух Божий 

ширяв над водами. 

3. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. 

4. І побачив Бог світло, що воно добре та й відділив Бог світло від темряви. 

5. Назвав же Бог світло — день, а темряву назвав ніч. І був вечір і був ранок — 

день перший. 

6. Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь і нехай вона відділяє води від 

вод!» 

7. І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. 

Тож сталося так. 

8. І назвав Бог твердь — небо. І був вечір і був ранок — день другий. 

9. Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце і нехай 

з’явиться суша». І так сталося. 

10. І назвав Бог сушу — земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно 

добре. 

11. Бог сказав: «Нехай земля зростить рослини: траву, що розсіває насіння, 

і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі». І так 

сталося. 

12. І вивела земля з себе рослини: траву, що розсіває насіння за своїм родом, 

і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом. І побачив Бог, що 

воно добре. 

13. І був вечір і був ранок — день третій. 

14. Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день 

від ночі й нехай вони будуть знаками для пір (року), для днів і років; 

15. нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю». І так 

сталося. 
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16. І зробив Бог два великі світила: світило більше — правити днем, а світило 

менше — правити ніччю, і зорі. 

17. І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю, 

18. та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно 

добре. 

19. І був вечір і був ранок — день четвертий. 

20. Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями й нехай птаство 

літає над землею попід твердю небесною». 

21. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають 

та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. 

І побачив Бог, що воно добре; 

22. і благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся та наповняйте воду 

в морях, і птаство нехай множиться на землі». 

23. І був вечір і був ранок — день п’ятий. 

24. Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом: 

скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом». І сталося так. 

25. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних 

плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. 

26. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай 

вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над 

усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі». 

27. І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком 

і жінкою сотворив їх. 

28. І благословив їх Бог і сказав їм: «Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю 

та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, над птаством 

небесним і над усяким звірем, що рухається по землі». 

29. По тому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій 

землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть вам на 

поживу. 

30. Всякому ж дикому звіреві, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по 

землі й має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так 

сталося. 

31. І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. І був вечір і був 

ранок — день шостий. 

(Переклад І. Хоменка) 
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Створення світу 

1. На початку Бог створив Небо та землю. 

2. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий 

ширяв над поверхнею води. 

3. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло. 

4. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. 

5. І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день 

перший. 

6. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між 

водою й водою. 

7. І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю 

вона. І сталося так. 

8. І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий. 

9. І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай 

суходіл стане видний. І сталося так. 

10. І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав: Море. І Бог побачив, 

що добре воно. 

11. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, 

дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на 

землі. І сталося так. 

12. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що 

приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре 

воно. 

13. І був вечір, і був ранок, день третій. 

14. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від 

ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками. 

15. І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. 

І сталося так. 

16. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, 

і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. 

17. І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, 

18. і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог 

побачив, що це добре. 

19. І був вечір, і був ранок, день четвертий. 
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20. І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає 

над землею під небесною твердю. 

21. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх 

родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно. 

22. І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте 

воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі! 

23. І був вечір, і був ранок, день п’ятий. 

24. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, 

і земну звірину за родом її. І сталося так. 

25. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне 

плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно. 

26. І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай 

панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над 

усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. 

27. І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка 

та жінку створив їх. 

28. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, 

і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над 

птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі! 

29. І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, 

і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай 

буде на їжу це вам! 

30. І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по 

землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося. 

31. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, 

день шостий. 

(Переклад І. Огієнка) 

Каїн і Авель 

1. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: 

Набула чоловіка від Господа. 

2. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух отари, а Каїн був 

рільник. 

3. І сталось по деякім часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. 
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4. А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. 

І зглянувся Господь на Авеля й на жертву його, 

5. а на Каїна й на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його 

похилилось. 

6. І сказав Господь Каїнові: Чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? 

7. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то 

в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. 

8. І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталось, як були вони в полі, повстав Каїн 

на Авеля, брата свого, і вбив його. 

9. І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я 

сторож брата свого? 

10. І сказав Господь: Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі. 

11. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого 

брата з твоєї руки. 

12. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником 

та заволокою будеш ти на землі. 

13. І сказав Каїн до Господа: Більший мій гріх, аніж можна знести. 

14. Ось Ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого. І я 

стану мандрівником та заволокою на землі, і буде, кожен, хто стріне мене, той уб’є 

мене. 

15. І промовив до нього Господь: Через те кожен, хто вб’є Каїна, семикратно буде 

пімщений. містив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне 

його. 

16. І вийшов Каїн з-перед лиця Господнього, й осів у країні Нод, на схід від Едену. 

17. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха. І збудував він 

місто, і назвав ім’я тому містові, як ім’я свого сина: Енох. 

18. І народився в Еноха Ірад, а Ірад породив Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, 

а Метушаїл породив Ламеха. 

19. І взяв собі Ламех дві жінки, ім’я одній Ада, а ймення другій Цілла. 

20. І породила Ада Явала, він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду. 

21. А ймення брата його Ювал, він був батьком усім, хто держить у руках гусла 

й сопілку. 

22. А Цілла також породила Тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо. А сестра 

Тувалкаїнова Ноема. 
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23. І промовив Ламех до жінок своїх: Адо й Цілло, послухайте ви мого голосу, жони 

Ламехові, почуйте ви слова мого! Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за 

рану свою, 

24. і як буде усемеро пімщений Каїн, то Ламех у сімдесятеро й семеро! 

(Переклад І. Огієнка) 

Каїн та Авель 

(переказ) 

Після вигнання з раю у Адама і Єви почали народжуватися діти: сини і дочки. (Див.: 

Бут. 4, 1–2; 5, 4.) Першого сина вони назвали Каїном, а другого Авелем. Каїн обробляв 

землю, а Авель пас отари. 

Одного разу вони приносили жертву Богу: Каїн — плоди землі, а Авель — від 

первородних своєї отари. 

Авель був добрим і лагідним, він приносив жертву від чистого серця, з любов`ю і вірою 

в обітованого Спасителя, з молитвою про помилування і надією на милість Божу; і Бог 

прийняв жертву Авеля,— вважається, що дим від неї пішов до неба. 

Каїн же за натурою був злим і жорстоким, він приносив жертву тільки з необхідності, 

за звичаєм, без любові і страху Божого. Господь не прийняв його жертви; це, як гадають, 

було видно з того, що дим від його жертви стелився по землі. 

Після цього Каїн став заздрити своєму братові, покликав Авеля в поле і вбив його. 

Бог звернувся до Каїна, бажаючи, щоб він покаявся, і запитав його: «Де брат твій 

Авель?» 

Каїн зухвало відповів: «Не знаю; хіба я сторож братові моєму?» 

Тоді Бог сказав йому: «Що ти вчинив? Голос крові брата твого волає до Мене від землі. 

За це ти будеш проклятий і поневірятимешся по землі». 

І Каїн, який мучився докорами совісті, з дружиною втік від своїх батьків в інший край. 

Життя людини є дар Божий, тому людина не має права ні сама позбавлятися його, ні 

відбирати його в іншого. Позбавлення життя ближнього називається вбивством, 

а позбавлення самого себе життя називається самовбивством або самогубством і 

є найтяжчим гріхом. 

Замість вбитого Авеля Бог дав Адаму і Єві третього сина — благочестивого Сифа, 

а згодом і ще багатьох інших дітей. Адам і Єва довго жили на землі. Адам прожив 930 

років. Багато горя і страждань зазнали вони, щиро розкаялися у своєму гріху і твердо 

увірували в обіцяного Спасителя. Віра ця спасла їх, вони перебувають тепер у соборі 

святих праотців. (Див.: Бут. 4, 1–16, 25; 5, 3–5.) 
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10 заповідей (Второзаконня, голова 5/34) 

Повторення десятьох заповідей 1–33 

1. Скликав Мойсей усього Ізраїля й промовив до нього: «Слухай, Ізраїлю, 

установи й рішення, що їх оце сьогодні виголошую до твоїх вух, вивчай 

і пильнуй їх, щоб виконували їх. 

2. Господь, Бог наш, заключив з нами союз на Хорив-горі. 

3. Не з нашими батьками заключив союз цей, а з нами, таки з нами, що ось 

тутечки сьогодні всі живі. 

4. Віч-на-віч розмовляв Господь з вами на горі з-посеред полум’я. 

5. Я тоді стояв між Господом та вами, щоб об’явити вам слово Господнє, бо ви 

злякалися перед вогнем і не зійшли на гору. Він же сказав: 

6. Я — Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипетської землі, з дому неволі. 

7. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. 

8. Не робитимеш собі ніякого тесаного боввана, подобину того, що на небі вгорі, 

ані того, що на землі внизу, ні того, що в водах під землею. 

9. Не падатимеш ниць перед ними й не служитимеш їм, бо я — Господь, Бог твій, 

ревнивий Бог, що караю беззаконня батьків на дітях до третього й четвертого 

покоління, тих, що ненавидять мене, 

10. і творю милість до тисячного покоління тим, що люблять мене й мої заповіді 

бережуть. 

11. Не вимовлятимеш імени Господа, Бога твого, надармо, бо Господь не 

вважатиме безвинним того, хто закликає ім’я його надармо. 

12. Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь, Бог твій. 

13. Шість день можна тобі працювати й робити всяке твоє діло; 

14. сьомий же день — відпочинок Господеві, Богові твоєму; не робитимеш ніякого 

діла сам, ані твій син; ані дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ані приходень, 

що у воротях у тебе, щоб твій раб і твоя рабиня спочили, як і ти. 

15. Пам’ятай; що ти був рабом у Єгипетській землі і що Господь, Бог твій, вивів 

тебе звідтіля потужною рукою і простягнутим рам’ям; тим і заповідав тобі 

Господь святкувати день суботній. 

16. Шануй батька твого й матір твою, як заповідав тобі Господь, Бог твій, щоб 

довго тобі жити й бути щасливим на землі, що її Господь, Бог твій, дає тобі. 

17. Не вбивай. 

18. Не чужолож. 
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19. Не кради. 

20. Не свідчи неправдиво проти твого ближнього. 

21. Не пожадай жінки твого ближнього. Не зазіхай на дім твого ближнього, ні на 

поле його, ні на раба, ні на рабиню його, ні на вола, ні на осла його, ні на будь-

що, що належить до твого ближнього. 

22. Оці слова промовив Господь до всієї вашої громади під горою, з-серед 

полум’я, з хмар і з темряви, грімким голосом, і не додавав до них нічого. 

Написав він їх на двох кам’яних таблицях і дав їх мені. 

23. Якже ви почули голос із-посеред темряви, а гора запалала полум’ям, тоді ви всі 

приступили до мене, всі родоначальники ваших поколінь і старші ваші, 

24. і промовили до мене: Ось Господь, Бог наш, показав нам свою славу й свою 

велич, та й голос його з-посеред полум’я ми чули. Тепер ми впевнилися, що 

Господь заговорив до людини, й вона може зостатися живою. 

25. Отже, чого ж би нам вмирати? Таж оце величезне полум’я пожере нас! Коли 

нам довше доведеться слухати голос Господа, Бога нашого, помремо. 

26. Хто ж бо, справді, між усіма смертними чув колись, як ми, голос Бога живого, 

який говорив з-посеред полум’я, і зостався живим? 

27. Приступи ти і слухай усе, що Господь, Бог наш, говоритиме; а потім ти 

перекажеш нам усе, що Господь, Бог наш, промовить до тебе, і ми вислухаємо 

й виконаємо. 

28. Почув Господь ваші слова, як ви промовляли до мене, і сказав мені: Чув я 

слова цього народу, який говорив до тебе; все, що вони казали, добре. 

29. Якби ж то в них та було таке серце, щоб мали острах передо мною та й завжди 

пильнували всіх моїх заповідей! Вони були б щасливі, вони самі й діти їхні, 

повіки! 

30. Піди лишень, скажи їм: Вернітесь до своїх наметів! 

31. А ти залишися тут коло мене, бо я хочу викласти тобі всі заповіді, установи 

й рішення, що маєш їх навчити, щоб вони виконували їх на землі, яку даю їм 

у посілість. 

32. Пильнуйте ж та робіть, як заповідав вам Господь, Бог ваш; не відступайте ні 

праворуч, ні ліворуч. 

33. Ви мусите в усьому ходити дорогою, яку заповідав вам Господь, Бог ваш, щоб 

жити вам і зазнати щастя та довгого віку на землі, що її займете». 

(Переклад І. Хоменка) 
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10 заповідей (Повторення Закону, розділ 5) 

1. А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, 

щоб жили ви, і ввійшли, й посіли цей Край, що Господь, Бог батьків ваших, 

дає вам. 

2. Не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб 

виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам. 

3. Очі ваші бачили те, що Господь зробив був з Ваалом пеорським, бо 

кожного чоловіка, що пішов за пеорським Ваалом, вигубив його Господь, 

Бог твій, з-посеред тебе. 

4. А ви, що линули до Господа, Бога вашого, усі ви живі сьогодні. 

5. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь, Бог 

мій, чинити так серед того Краю, куди ви входите, щоб посісти його. 

6. Бережіть, і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, 

що вислухають усіх постанов тих та й скажуть: Тільки він мудрий та 

розумний народ, цей великий люд! 

7. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, 

як Господь, Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до Нього? 

8. І хто інший такий великий народ, що має постанови й закони такі 

справедливі, як увесь той Закон, що я даю перед вами сьогодні? 

9. Тільки стережися, і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, 

що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця твого по всі дні 

життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів, 

10. про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога твого, на Хориві, як 

Господь говорив був до мене: Збери Мені той народ, і вони слухатимуть 

слів Моїх, із яких навчаться боятися Мене по всі дні, скільки вони 

житимуть на землі, та й синів своїх понавчають. 

11. І поприходили ви, та й поставали під горою, а гора та горіла огнем аж до 

самих небес, а при тому була темрява, хмара та мряка. 

12. І промовляв Господь до вас із середини огню, голос слів ви чули, та виду ви 

не бачили, окрім голосу. 

13. І Він оголосив перед вами заповіта Свого, що наказав вам чинити, Десять 

Заповідей, і написав їх на двох камінних таблицях. 

14. А мені Господь наказав того часу навчати вас постанов та законів, щоб 

виконували ви їх у Краю, куди ви переходите володіти ним. 
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15. І будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної 

постаті, коли говорив Господь до вас на Хориві з середини огню, 

16. щоб ви не зіпсулися, і не зробили собі ідола на подобу якогось боввана, 

зображення самця чи самиці, 

17. зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого 

птаха, що літає під небом, 

18. зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що 

в воді під землею, 

19. і щоб ти, звівши очі свої до неба, і побачивши сонце, і місяць, і зорі, усе 

військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм, і не служив їм; 

бо Господь, Бог твій, приділив їх усім народам під усім небом. 

20. А вас Господь узяв та й вивів вас із залізної гутничої печі, з Єгипту, щоб ви 

стали для Нього народом наділу, як сьогодні це видко. 

21. А Господь був розгнівався на мене за ваші діла, і поклявся, що не перейду я 

Йордану, і не ввійду до того хорошого Краю, що Господь, Бог твій, дає тобі 

на спадщину. 

22. Бо я умру в цьому краї, я не перейду Йордану, а ви перейдете й посядете 

той хороший Край. 

23. Стережіться, щоб не забули ви заповіту Господа, вашого Бога, якого склав 

з вами, щоб не зробили ви собі боввана на подобу всього, як наказав тобі 

Господь, Бог твій. 

24. Бо Господь, Бог твій, Він палючий огонь, Бог заздрісний. 

25. Коли ти породиш синів, і синів твоїх синів, і постарієте ви в Краю, 

і зіпсуєтеся, і зробите боввана на подобу чогось, і зробите зло в очах 

Господа, Бога свого, та Його розгнівите, 

26. то беру Я сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що незабаром конче 

погинете в Краю, на вспадкування якого ви переходите туди Йордан. Не 

будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені. 

27. І розпорошить вас Господь посеред народів, і будете ви нечисленні поміж 

людами, куди попровадить вас Господь. 

28. І будете служити там богам, ділу рук людських, дереву та каменеві, які не 

бачать, і не чують, і не їдять, і не нюхають. 

29. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо 

будете шукати Його всім серцем своїм та всією душею своєю. 
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30. Як будеш у біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці днів усі оці речі, то 

вернешся ти до Господа, Бога свого, і послухаєш Його голосу. 

31. Бо Господь, Бог твій Бог милостивий: Він не залишить тебе й не знищить 

тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув був. 

32. Бо питай-но про перші дні, що були перше тебе, від того дня, коли Бог 

створив людину на землі, і від кінця неба й аж до кінця неба, чи бувало 

щось таке, як ця велика річ, або чи чуте було щось таке, як вона: 

33. чи чув народ голос Бога, що говорив із середини огню, як чув ти і жив? 

34. Або чи намагався який бог піти взяти собі народ з-посеред іншого народу 

пробами, ознаками, і чудами, і війною, і сильною рукою, і раменом 

витягненим, і страхами великими, як усе те, що зробив був вам Господь, 

Бог ваш, в Єгипті на очах твоїх? 

35. Тобі було показане це, щоб ти пізнав, що Господь Він Бог, і нема іншого, 

окрім Нього. 

36. Він дав тобі з неба почути Його голос, щоб навчити тебе, а на землі показав 

тобі Свій великий огонь, і слова Його чув ти з середини огню. 

37. І тому, що кохав Він батьків твоїх, то вибрав їхнє насіння по них, і Сам Він 

вивів тебе Своєю великою силою з Єгипту, 

38. щоб прогнати перед тобою народи, більші й сильніші за тебе, щоб ввести 

тебе, та дати тобі їхній Край на спадок, як сьогодні це видко. 

39. І пізнаєш сьогодні, і візьмеш до серця свого, що Господь Він Бог на небі 

вгорі й на землі долі, іншого нема. 

40. І будеш пильнувати постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі 

сьогодні, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі, і щоб ти продовжив 

дні на землі, що Господь, Бог твій, дає тобі на всі дні. 

(Переклад І. Огієнка) 

Новий Заповіт 

Євангелія від Матея1 

Родовід Ісуса Христа 1–17; надприродне народження Ісуса 18–25 

1 

Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. 

2 

Авраам був батьком Ісаака, Ісаак — Якова, Яків — Юди і братів його. 

                                                      
1
 Наступні євангелія — від Марка, від Луки та від Йоана (Івана) — див. далі.— Прим. ред. 
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3 

Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром — 

Арама, 

4 

Арам — Амінадава, Амінадав — Наасона, Наасон — Салмона, 

5 

Салмон — Вооза від Рахави, Вооз — Йоведа від Рути, Йовед — Єссея, 

6 

Єссей був батьком царя Давида, Давид — Соломона від жінки Урії. 

7 

Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам — Авії, Авія — Асафа, 

8 

Асаф — Йосафата, Йосафат — Йорама, Йорам — Озії, 

9 

Озія — Йоатама, Йоатам — Ахаза, Ахаз — Єзекії, 

10 

Єзекія — Манасії, Манасія — Амоса, Амос — Йосії, 

11 

Йосія — Єхонії і братів його за вавилонського переселення. 

12 

А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла — 

Зоровавел, 

13 

у Зоровавела — Авіюд, в Авіюда — Еліяким, в Еліякима — Азор, 

14 

в Азора — Садок, у Садока — Ахим, в Ахима — Еліюд, 

15 

в Еліюда — Єлеазар, в Єлеазара — Маттан, у Маттана — Яків, 

16 

у Якова — Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. 

17 

Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида чотирнадцять, від Давида до 

вавилонського переселення чотирнадцять і від вавилонського переселення до 

Христа — поколінь чотирнадцять. 

18 

Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена 

з Йосифом; але, перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від 

Святого Духа. 

19 

Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її 

відпустити. 

20 

І от, коли він це задумав, ангел Господній з’явився йому уві сні й мовив: «Йосифе, 

сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить 

від Святого Духа. 

21 

Вона породить сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів 

їхніх». 

22 

А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: 

23 

«Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім’я Еммануїл, що 
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значить: З нами Бог». 

24 

Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній: прийняв 

свою жінку; 

25 

та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім’я Ісус. 

Відвідини мудреців із Сходу 1–12; втеча в Єгипет і вбивство немовлят 13–18;  

поворот з Єгипту до Назарету 19–23 

1 

Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці прийшли 

в Єрусалим зо Сходу 

2 

і спитали: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході 

й прийшли йому поклонитись». 

3 

Почувши це цар Ірод, стривожився, і ввесь Єрусалим з ним. 

4 

Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де 

Христос має народитися. 

5 

Вони йому сказали: «У Вифлеемі Юдейськім, бо так написано пророком: 

6 

І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде 

вождь, що буде пасти мій народ, Ізраїля». 

7 

Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря 

з’явилась, 

8 

і відіслав їх у Вифлеем, кажучи: «Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли 

знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись». 

9 

Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла 

перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. 

10 

Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. 

11 

Увійшли до хати й побачили дитятко з Марією, матір’ю його, і, впавши ниць, 

поклонились йому; потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: золото, ладан 

і миро. 

12 

І попереджені вві сні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. 

13 

Якже вони вирушили в дорогу, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові й каже: 

«Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі 

не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». 

14 

Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, 

15 

де перебув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З 

Єгипту я покликав мого сина». 
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16 

Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми й послав 

повбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два 

роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. 

17 

Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: 

18 

«В Рамі чути голос, плач і тяжке ридання: то Рахиль плаче за дітьми своїми й не 

хоче, щоб її втішити, бо їх немає». 

19 

Якже вмер Ірод, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові в Єгипті 

20 

і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо 

вмерли ті, що чигали на життя дитятка». 

21 

Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в Ізраїльську землю, 

22 

але, почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся іти 

туди. Попереджений же вві сні, він пішов у галилейські сторони 

23 

і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане 

пророками, що Назорей назветься. 

Св. Йоан Христитель 1–12; хрищення Ісуса 13–17 

1 

Того часу з’явивсь Йоан Христитель і проповідував у пустині Юдейській. 

2 

Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». 

3 

Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая: «Голос вопіющого в пустині: 

Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». 

4 

А той Йоан мав одежу з верблюжого волосу й пояс ремінний на крижах у себе; 

їжа ж його була — сарана й мед дикий. 

5 

Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська 

6 

і приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. 

7 

Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них 

мовив: «Гадюче поріддя! Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? 

8 

Принесіть же плід, гідний покаяння, 

9 

і не гадайте, що можете самі собі казати: Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, 

що Бог з цього каміння може розбудити (до життя) дітей Авраама. 

10 

Сокира вже при корінні дерев: кожне дерево, що не приносить доброго плоду, 

зрубають і в вогонь кинуть. 

11 

Я вас хрищу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я 

негідний носити йому взуття. Він вас христитиме Духом Святим і вогнем. 
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12 

Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, 

а полову спалить вогнем незгасним». 

13 

Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб христитися від нього; 

14 

але Йоан спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба христитися в тебе, а ти 

приходиш до мене?» 

15 

Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити 

всяку правду». І тоді він залишив його. 

16 

А охристившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він 

побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. 

17 

І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав». 

Спокуси Ісуса 1–11; Ісус у Галилеї; перші учні 12–25 

1 

Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав його. 

2 

Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. 

3 

Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: «Коли ти Син Божий, звели, щоб це 

каміння та й стало хлібом». 

4 

А той. відповів: «Написано: Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, 

що виходить з уст Божих». 

5 

Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму 

6 

і каже: «Коли ти Син Божий, кинься додолу, написано бо: Він ангелам своїм 

волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не 

спотикнувсь об камінь». 

7 

А Ісус сказав до нього: «Написано також: Не будеш спокушати Господа, Бога 

твого». 

8 

Знову бере його диявол на височенну гору й показує йому всі царства світу і їхню 

славу, 

9 

кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». 

10 

Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано! Написано бо: Господу, Богу твоєму, 

поклонишся і йому єдиному будеш служити». 

11 

Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили й почали йому слугувати. 

12 

Почувши, що Йоана ув’язнено, Ісус повернувся в Галилею 

13 

і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях 

Завулона та Нафталі, 
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14 

щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая: 

15 

«О земле Завулона та земле Нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, 

поганська Галилеє! 

16 

Народ, який сидів у темноті побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні 

смерті,— зійшло їм світло». 

17 

З того часу Ісус почав проповідувати й говорити: «Покайтесь, бо Небесне Царство 

близько». 

18 

А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів: Симона, що звався Петром, 

і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: 

19 

«Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». 

20 

І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. 

21 

Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея, та 

Йоана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. 

22 

Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. 

23 

І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи Добру Новину 

про Царство й вигоюючи всяку хворобу й всяку недугу в народі. 

24 

Чутка про нього розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на 

різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, сновид, розслаблених, і він 

оздоровлював їх. 

25 

А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та 

з Зайордання. 

Нагірна проповідь 1–12; сіль землі та світло світу 13–16;  

виконання закону 17–20; нова справедливість 21–48 

1 

Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні; 

2 

а він, відкривши уста, почав навчати їх: 

3 

«Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 

4 

Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. 

5 

Блаженні засмучені, бо будуть утішені. 

6 

Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. 

7 

Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. 

8 

Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. 
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9 

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 

10 

Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 

11 

Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на 

вас, обмовляючи мене ради. 

12 

Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі; так бо переслідували 

пророків, які були перед вами. 

13 

Ви — сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна 

більше, хіба — викинути її геть, щоб топтали люди. 

14, 

Ви — світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. 

15 

І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно 

світить усім у хаті. 

16 

Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі 

вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. 

17 

Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків: я прийшов їх не усунути, 

а доповнити. 

18 

Істинно бо кажу вам: Доки перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна риска 

з закону не перейде, поки все не здійсниться. 

19 

Хто, отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, 

той буде найменшим у Небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде 

великим у Небеснім Царстві. 

20 

Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарасеїв, 

не ввійдете в Царство Небесне. 

21 

Ви чули, що було сказано давнім: Не вбивай; і коли хтось уб’є, той підпаде судові. 

22 

А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж 

скаже братові: Нікчема! — той підпаде Верховному Судові. А хто скаже: 

Дурень! — той підпаде під вогонь пекельний. 

23 

Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось 

на тебе, 

24 

зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді 

прийдеш і принесеш дар твій. 

25 

Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник 

часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. 

26 

Істинно кажу тобі: Не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. 
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27 

Ви чули, що було сказано: Не чини перелюбу. 

28 

А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив 

перелюб з нею в своїм серці. 

29, 

І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його й кинь геть від себе: ліпше тобі, 

щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. 

30 

І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе: ліпше тобі, щоб 

один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. 

31 

Сказано теж: Хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. 

32 

А я кажу вам: Хто відпускає свою жінку,— хіба у випадку розпусти,— той робить 

з неї перелюбку; і хто взяв би розведену, чинить перелюб. 

33 

Ви чули теж, що було сказано давнім: Не клянись неправдиво, і — Виконаєш твої 

клятви Господеві. 

34 

А я кажу вам не клястися зовсім: ні небом, бо це престол Бога; 

35 

ні землею, бо це підніжок стіп його; ні Єрусалимом, бо це місто великого царя. 

36 

Та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим 

або чорним. 

37 

Хай буде ваше слово: Так, так; Ні, ні,— а що більше цього, те від лихого. 

38 

Ви чули, що було сказано: Око за око, зуб за зуб. 

39 

А я кажу вам: Не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до 

нього й другу. 

40 

Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. 

41 

І хто тебе силуватиме йти милю, іди з ним дві. 

42 

Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. 

43 

Ви чули, що було сказано: Люби ближнього свого й ненавидь ворога свого. 

44 

А я кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас; 

45 

таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю 

сходити на злих і на добрих і посилає дощ на праведних і неправедних. 

46 

Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме 

й митарі роблять? 

47 

І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме 

й погани роблять?  
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48 

Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий». 

Чистота наміру; милостиня 1–4; молитва 5–15; піст 16–18;  

багатства 19–24; покладайся на Провидіння Боже 25–34 

1 

«Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які 

бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. 

2 

Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по 

синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: Вони вже мають 

свою нагороду. 

3 

Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права: 

4 

щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. 

5 

А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять навидноті молитися по 

синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам: Вони вже 

мають свою нагороду. 

6 

Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись Отцеві 

твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. 

7 

А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани; гадають бо, що за своєю 

велемовністю будуть вислухані. 

8 

Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш 

ніж ви просите в нього. 

9 

Тож моліться так: 

10 

Хай прийде твоє царство, 

11 

Хліб наш щоденний дай нам нині. 

12 

Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, 

13 

Не введи нас у спокусу, і але визволь нас від злого. 

14 

Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. 

15 

А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам 

провин ваших. 

16 

Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє 

обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: Вони 

вже мають свою нагороду. 

17 

Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, 

18 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 30 

 

щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; 

і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. 

19 

Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують 

злодії і викрадають. 

20 

Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить і де злодії не 

пробивають стін і не викрадають. 

21 

Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. 

22 

Світло тіла — око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. 

23 

А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, 

темрява, то темрява — якою ж великою буде! 

24 

Ніхто не може двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде 

любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити — 

і мамоні. 

25 

Ось чому кажу вам: Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити; ні тілом 

вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більш — їжі, тіло — не більш одежі 

26 

Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець 

ваш небесний їх годує! Хіба ви від них не вартісніші? 

27 

Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? 

28 

І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони: не 

працюють і не прядуть. 

29 

Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. 

30 

І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, 

то чи не багато більше вас, маловірні? 

31 

Отож не турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти, що пити й у що зодягнемося? 

32 

Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це 

потрібне. 

33 

Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. 

34 

Не журіться, отже, завтрішнім днем; завтрішній день турбуватиметься сам про 

себе. Доволі дневі його лиха». 
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Несправедливий суд 1–5; заклик не оскверняти святих речей 6;  

сила молитви 7–11; золоте правило 12–14; лжепророки 15–20;  

правдиві учні 21–29 

1 

«Не судіте, щоб вас не судили; 

2 

бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам 

відміряють. 

3 

Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колоди ж у власнім оці ти не 

добачаєш? 

4 

Або як можеш твоєму братові сказати: Дай, хай вийму скалку в тебе з ока, а он же 

колода в твоїм оці? 

5 

Лицеміре! Вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока 

брата твого скалку. 

6 

Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не 

потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. 

7 

Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам. 

8 

Кожний бо, хто просить, одержує; хто шукає, знаходить; хто стукає, тому 

відчиняють. 

9 

Чи ж є між вами хтось такий, що, коли син попросить у нього хліба, дасть йому 

камінь? 

10 

Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку? 

11 

Тож коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш 

Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. 

12 

Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм,— це ж бо закон 

і пророки. 

13 

Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на 

погибель, і багато нею ходять. 

14 

Але тісні ті двері й вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її 

знаходять. 

15 

Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині — вовки 

хижі. 

16 

Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або 

з будяків — смокви? 

17 

Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево — плоди погані. 
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18 

Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево — плодів 

добрих. 

19 

Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. 

20 

За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. 

21 

Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! — ввійде в Царство 

Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі, 

22 

Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи! Хіба ми не твоїм ім’ям 

пророкували? Хіба не твоїм ім’ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім’ям силу чудес 

творили? 

23 

І тоді я їм заявлю: Я вас не знав ніколи! Відійдіте від мене, ви, що чините 

беззаконня! 

24 

Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, 

який збудував свій дім на скелі. 

25 

Полила злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не 

повалився, бо був збудований на скелі. 

26 

А кожний, хто слухає ці мої слова й не виконує їх, подібний до необачного 

чоловіка, який збудував свій дім на піску. 

27 

Полилася злива, розіллялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він 

повалився, і руїна його була велика». 

28 

І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, 

29 

бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. 

Оздоровлення: прокаженого 1–4; — слуги сотника 5–13; — тещі Петра  

та інших 14–22; утихомирення бурі 23–27;  

оздоровлення гадаринських біснуватих 28–34 

1 

Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за ним сила народу. 

2 

І приступив до нього прокажений, вклонивсь йому і мовить: «Господи, коли 

захочеш, зможеш мене очистити». 

3 

Ісус простягнув руку й доторкнувсь до нього, кажучи: «Хочу, очисться!» І він 

негайно же очистився від прокази. 

4 

Тоді Ісус промовив до нього: «Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священикові 

й принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво». 

5 

Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його 

словами: 
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6 

«Господи, слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко». 

7 

Ісус каже до нього: «Я прийду й оздоровлю його». 

8 

Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою 

покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій видужає. 

9 

Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: Іди,— і йде, 

а тому: Ходи,— і приходить; і слузі моєму: Зроби це,— і він робить». 

10 

Почувши це Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам: Ні 

в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. 

11 

Кажу вам, що багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та 

Яковом у Царстві Небеснім, 

12 

а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт 

зубів». 

13 

І сказав Ісус сотникові: «Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою!» І видужав слуга 

тієї ж години. 

14 

А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. 

15 

Він доторкнувсь до її руки, і полишила її гарячка; а вона встала й услугувала йому. 

16 

І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів 

і зцілив усіх недужих, 

17 

щоб збулося сказане пророком Ісаєю: «Він узяв наші недуги й поніс наші 

хвороби». 

18 

Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. 

19 

І приступивши один книжник, сказав до нього: «Учителю, куди б ти не пішов, я 

піду за тобою». 

20 

А Ісус каже до нього: «Лисиці мають нори й птиці небесні — гнізда, а Син 

Чоловічий не має де голову прихилити». 

21 

Другий з учнів сказав до нього: «Господи, дозволь мені піти спершу поховати 

батька мого». 

22 

Ісус же сказав до нього: «Іди за мною, і зостав мертвим ховати своїх померлих». 

23 

Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. 

24 

Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. 

25 

Ті кинулись до нього, збудили й кажуть: «Рятуй, Господи, ми гинемо!» 
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26 

А він до них каже: «Чого ви лякливі, маловіри?» Тоді встав погрозив вітрам і морю, 

і настала велика тиша. 

27 

І здивувались люди та й заговорили між собою: «Хто це такий, що і вітри і море 

йому слухняні?» 

28 

Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що 

вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. 

29 

І почали кричати: «Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас 

мучити перед часом?» 

30 

Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. 

31 

Біси попросили його: «Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней». 

32 

«Ідіть» — сказав їм. І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося 

з кручі в море й утопилося в хвилях. 

33 

А пастухи повтікали й, прибігши в місто, все розповіли, а й про біснуватих. 

34 

Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб 

відійшов з їхніх околиць. 

Оздоровлення розслабленого 1–8; покликання Матея 9–13; про піст 14–17; 

оздоровлення кровоточивої та воскресіння дочки начальника 18–26;  

оздоровлення двох сліпих 27–31; і німого біснуватого 32–38. 

1 

Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. 

2 

І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, 

Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися сину, твої гріхи відпускаються». 

3 

Та тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». 

4 

Ісус, знавши їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? 

5 

Що легше сказати: Твої гріхи відпущені,— чи сказати: Встань і ходи! 

6 

Та щоб знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати»,— каже 

розслабленому: «Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому». 

7 

Встав той і пішов до свого дому. 

8 

Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. 

9 

Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка, на ім’я Матей, що сидів на 

митниці, і сказав до нього: «Іди за мною!» Той устав і пішов слідом за ним. 
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10 

Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, то 

й посідали з ним і з його учнями. 

11 

Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого це ваш учитель їсть 

з митарями та грішниками?» 

12 

Почувши те, озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. 

13 

Ідіть, отже, і навчіться, що значить: Я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов 

кликати не праведних, а грішних». 

14 

Тоді приступили до нього учні Йоана й кажуть: «Чому ми й фарисеї постимо 

(багато), а твої учні не постять?» 

15 

Ісус відповів їм: «Чиж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? 

Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити. 

16 

Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині 

збіжиться, і діра стане гірша. 

17 

І не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться і вино 

розіллється та й бурдюки пропадуть; а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож 

одне й друге збережеться». 

18 

Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: 

«Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона 

оживе». 

19 

Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. 

20 

І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на кровотечу, приступила ззаду 

й доторкнулась до краю його одежі. 

21 

Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». 

22 

Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко! Віра твоя спасла тебе». 

І видужала жінка від тієї ж години. 

23 

А коли Ісус прибув до дому начальника й побачив там сопільників і юрбу 

схвильовану, 

24 

сказав: «Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить». І насміхалися з нього. 

25 

Якже випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. 

26 

Чутка про це розійшлась по всій тій країні. 

27 

І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали: «Помилуй 

нас, сину Давидів!» 
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28 

І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: «Чи 

віруєте, що я можу це зробити?» — «Так, Господи!» — кажуть йому ті. 

29 

Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: «Нехай вам станеться за вашою 

вірою!» 

30 

І відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про 

це». 

31 

Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. 

32 

А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. 

33 

Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи 

щось таке не об’являлося в Ізраїлі!» 

34 

Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським!» 

35 

Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію 

царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. 

36 

Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені 

й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. 

37 

Тоді він каже своїм учням: «Жнива великі, та робітників мало. 

38 

Просіть, отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». 

Дванадцять апостолів; Ісус дає їм вказівки 1–33;  

і передвіщає переслідування 34–42 

1 

Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, 

щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. 

2 

Ось імена дванадцятьох апостолів: перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, 

брат його; Яків, син Заведея, та Йоан, брат його; 

3 

Филип та Вартоломей; Тома й Матей, митар; Яків, син Алфея, і Тадей; 

4 

Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. 

5 

Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм: «У дорогу до поган не пускайтесь 

і в самарійські міста не заходьте. 

6 

А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. 

7 

Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне — близько. 

8 

Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів 

виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. 
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9 

Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші. 

10 

Ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці,— бо робітник вартий 

утримання свого. 

11 

А як зайдете в якесь місто, чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там 

перебувайте, поки не вийдете. 

12 

Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: Мир дому цьому! 

13 

І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього; а як недостойний, нехай ваш 

мир до вас повернеться. 

141 

як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи 

з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. 

15 

Істинно кажу вам: Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж 

місту тому! 

16 

Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, 

як голубки. 

17 

Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх 

синагогах. 

18 

Вас волочитимуть і до правителів і до царів за мене, щоб свідчити перед ними 

й поганами. 

19 

І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити,— дано буде вам на той 

час, що маєте говорити; 

20 

не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. 

21 

Брат видасть на смерть брата й батько дитину; діти повстануть на батьків і будуть 

їх убивати. 

22 

Вас ненавидітимуть усі за моє ім’я, але хто витриває до кінця, той спасеться. 

23 

А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам: Не 

встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде Син Чоловічий. 

24 

Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого. 

25 

Досить для учня, коли стане, як його вчитель; а слуга — як його пан. Коли 

господаря назвали Велзевулом, то скільки більше — його домашніх. 

26 

Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться; нічого тайного, 

що не стане знаним. 

27 

Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі; і що ви чуєте на вухо, голосіть 

з покрівель. 
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28 

Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть; а бійтесь радше того, 

хто може погубити душу і тіло в пеклі. 

29 

Хіба не за шага продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю 

без волі Отця вашого. 

30 

А вам же все волосся на голові пораховано! 

31 

Не бійтесь, отже: ви вартніші за багатьох горобців. 

32 

Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем 

небесним. 

33 

Хто ж мене зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм небесним. 

34 

Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на 

землю, а меч. 

35 

Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір’ю і невістку з її 

свекрухою. 

36 

І ворогами чоловіка будуть його домашні. 

37 

Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить 

сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. 

38 

Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той недостойний мене. 

39 

Хто своє життя зберігає, той його погубить; а хто своє життя погубить задля мене, 

той його знайде. 

40 

Хто вас приймає, той мене приймає; а хто мене приймає, той приймає того, хто 

мене послав. 

41 

Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто 

приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. 

42 

Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно 

кажу вам, той не втратить своєї нагороди». 

Посольство від Йоана Христителя 1–15; Ісус про сучасне йому покоління 16–

19; провіщення горя тим містам, які залишилися байдужими супроти  

Божих чудес 20–24; благовість — явна для малих дітей 25–30 

1 

Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати 

й проповідувати по містах їхніх. 

2 

Почувши у в’язниці йро діла Христові, Йоан послав його спитати через своїх учнів: 

3 

«Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» 
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4 

У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоана про те, що чуєте й бачите: 

5 

Сліпі бачать і криві ходять; прокажені очищуються і глухі чують; мертві 

воскресають і вбогим проповідується Добра Новина. 

6 

Щасливий, хто через мене не спотикнеться». 

7 

Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоана: «На що ви вийшли 

подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? 

8 

На що ж вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м’яку? Таж ті, що 

носять м’яку одежу, сидять у царських палацах. 

9 

Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. 

10 

Це той, що про нього написано: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що 

приготує тобі дорогу перед тобою. 

11 

Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоана 

Христителя; однак найменший у Небеснім Царстві більший від нього. 

12 

Від часів Йоана Христителя і понині Царство Небесне здобувається силою; і ті, що 

вживають силу, силоміць беруть його. 

13 

Усі бо пророки й закон пророкували до Йоана. 

14 

І коли хочете знати — він є Ілля, що має прийти. 

15 

Хто має вуха, нехай слухає. 

16 

До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на 

майданах та вигукують до інших, 

17 

кажучи: Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали; ми жалобної вам співали, та 

ви не били себе в груди.— 

18 

Прийшов бо був Йоан, що не їв, не пив, і вони кажуть: Він біса має. 

19 

Прийшов Син Чоловічий, що їсть і п’є, і вони кажуть: Оцей чоловік ненажера 

й винопивець, приятель митарів і грішників! І виправдалась мудрість власними 

ділами». 

20 

Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, 

що не покаялися. 

21 

«Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Витсаїдо! Бо якби чуда, що в вас відбулися, 

сталися в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. 

22 

Тому кажу вам: Тирові й Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. 
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23 

Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? — Аж до аду зійдеш! Бо якби 

чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився б аж досі. 

24 

Тому кажу вам: Землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі». 

25 

Тоді ж Ісус заговорив: «Я прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що ти 

затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. 

26 

Так, Отче: бо так тобі було довподоби. 

27 

Все передане Мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не 

знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. 

28 

Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. 

29 

Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, 

тож знайдете полегшу душам вашим. 

30 

Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий». 

Апостоли зривають колосся в суботу 1–8; оздоровлення сухорукого 9–14; 

здійснення пророцтва Ісаї 15–21; Ісус та Велзевул 22–32; слова — свідок 

серця 33–37; знак Нони 38–42; нечистий дух 43–45;  

правдива родина Ісусова 46–50 

1 

Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його, зголоднілі, заходилися 

рвати колосся і їсти. 

2 

Побачили це фарисеї і кажуть до нього: «Он твої учні роблять те, чого не можна 

робити в суботу». 

3 

Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що 

були з ним? 

4 

Як ото він увійшов у .дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком 

самих священиків, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, 

5 

Або хіба ви не читали в законі, як священики в суботу порушують у храмі суботу 

й провини не мають? 

6 

Я ж: кажу вам, що тут більше, ніж храм. 

7 

Якби ви зрозуміли, що значить: Я милосердя хочу, а не жертви,— ви б безвинних 

не осудили. 

8 

Бо Син Чоловічий — Господь і суботи». 

9 

Звідти пішов Ісус в їхню синагогу. 
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10 

А був там чоловік з сухою рукою. І вони питають його: «Чи можна зціляти 

в суботу?»,— щоб його обвинуватити. 

11 

Він же до них каже: «Чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не 

витягне, коли вона впаде в суботу в яму? 

12 

А скільки ж: чоловік над вівцю вартісніший! Тим то й в суботу можна добро 

чинити». 

13 

Тоді сказав до чоловіка: «Простягни твою руку!» Простягнув той, і вона стала 

здорова, як і друга. 

14 

А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. 

15 

Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу: він 

оздоровив їх усіх, 

16 

але суворо наказав їм його не виявляти, 

17 

щоб збулося сказане Ісаєю пророком: 

18 

«Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. 

Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам .правосуддя. 

19 

Він не буде ні змагатися, ні кричати і голосу його ніхто не буде чути на майданах. 

20 

Він очеретини надломаної не доломить і гнота тліючого не загасить, аж поки не 

доведе право до перемоги. 

21 

На його ім’я будуть надіятися погани». 

22 

Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що 

німий і розмовляв і бачив. 

23 

І здивувалися всі люди й говорили: «Чи не є часом цей син Давида?» 

24 

А фарисеї, почувши це сказали: «Отой не інакше виганяє бісів, як тільки 

Велзевулом, князем бісівським». 

25 

Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: «Кожне царство, розділене в собі, запустіє, 

і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встояться. 

26 

І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому; як же тоді 

вдержиться його царство? 

27 

І коли я Велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони 

будуть вашими суддями. 

28 

Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. 

29 

Або як може хтось увійти в дім сильного й пограбувати його майно, якщо він 
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перше не зв’яже сильного й аж тоді дім його розграбує? 

30 

Хто не зо мною, той проти мене, і. хто зо мною не збирає, той розкидає. 

31 

Тому кажу вам: Усякий гріх, усяка хула проститься людям; але хула на Духа не 

проститься. 

32 

І коли хтось каже слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось 

скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. 

33 

Виплекайте дерево добре, то й плід його добрий; а посадіть дерево погане, то 

й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. 

34 

Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти бо серця 

уста промовляють. 

35 

Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе 

виносить. 

36 

Кажу бо вам: За кожне пусте слово, яке скажуть люди,— дадуть відповідь судного 

дня за нього. 

37 

Бо за словами твоїми будеш виправданий і за словами твоїми будеш засуджений». 

38 

Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: «Учителю, ми хочемо 

побачити якийсь знак від тебе». 

39 

А він у відповідь сказав їм: «Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не 

буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. 

40 

Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі, так буде Син Чоловічий у лоні землі 

три дні й три ночі. 

41 

Люди ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на 

проповідь Йони, а тут є — більше, ніж Йона! 

42 

Цариця півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула 

з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є — більше від Соломона! 

43 

А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи 

спочинку, та не знаходить. 

44 

Тоді промовляє: Повернусь у дім свій, звідки я вийшов. Приходить і знаходить 

його порожнім, заметеним та прибраним. 

45 

Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять 

і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде й з цим 

лукавим поріддям». 

46 

Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли надворі, бажаючи 

з ним говорити. 
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47 

Каже один до нього: «Он твоя мати і твої брати стоять надворі, бажаючи говорити 

з тобою». 

48 

Тоді він відповів тому, що говорив до нього: «Хто моя мати і хто брати мої?» 

49 

Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив: «Ось моя мати і брати мої! 

50 

Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати». 

Притча: про сіяча 1–23; — про кукіль, зерно гірчичне, закваску і притча  

про скарб та перлу 24–52; Ісус у Назареті 53–51 

1 

Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. 

2 

І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, 

а ввесь народ стояв на березі. 

3 

Він говорив до них численними притчами, кажучи: «От вийшов сіяч сіяти. 

4 

І коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. 

5 

Інше впало на ґрунт кам’янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо 

земля була неглибока. 

6 

Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. 

7 

Інше впало на тернину, і вибуяла тернина й заглушила його, 

8 

Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше 

в тридцять. 

9 

Хто має вуха, нехай слухає». 

10 

І приступили його учні й сказали до нього: «Чому ти притчами до них говориш?» 

11 

А він у відповідь сказав їм: «Тому, бо вам дано знати тайни Небесного Царства, 

а он тим не дано. 

12 

Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати; а в того, хто не має, заберуть і те, 

що має. 

13 

Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не 

чують і не розуміють. 

14 

На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: Слухом почуєте, та не зрозумієте, 

і дивлячись, не побачите,— 

15 

бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, 

щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись,— 

щоб я зцілив їх. 
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16 

Ваші ж очі щасливі, бо бачать; та й ваші вуха,— бо чують. 

17 

Істинно кажу вам: Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не 

бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. 

18 

Слухайте, отже, притчу про сіяча. 

19 

До кожного, хто чує слово Царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає 

те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. 

20 

А той, хто був сприйняв його на кам’янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же 

з радістю його сприймає, 

21 

але він коріння в собі не має, непостійний, і коли настане яка скрута чи 

переслідування задля Слова, він швидко зневірюється. 

22 

А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього 

світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. 

23 

Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі,— це той, хто слухає і розуміє 

слово, і плід приносить; і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший 

у тридцять». 

24 

Ще одну притчу подав він їм, промовляючи: «Царство Небесне подібне до 

чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. 

25 

Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та 

й пішов. 

26 

Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. 

27 

Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на 

твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? 

28 

Він і відповів їм: Ворог-чоловік зробив це. А слуги йому кажуть: Хочеш, ми 

підемо, його виполемо? 

29 

Ні! — каже, щоб, виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. 

30 

Лишіть, нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу: 

Зберіть перше кукіль та зв’яжіть його в снопи, щоб його спалити; пшеницю ж 

складіть у мою клуню». 

31 

Іншу притчу він подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що 

його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. 

32 

Воно, щоправда, найменше з усіх зерен; але як виросте, стає найбільшим з усієї 

городини, і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на 

його гілках». 
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33 

Ще іншу притчу повідав їм: «Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка 

і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне». — 

34 

Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, 

35 

щоб збулося сказане пророком: «Уста мої відкрию в притчах, оповім тайни, сховані 

від початку світу». 

36 

Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та 

й кажуть: «Виясни нам притчу про кукіль, що на полі». 

37 

А він у відповідь сказав їм: «Той, хто сіє добре зерно — це Син Чоловічий; 

38 

поле — це світ; добре зерно — це сини Царства; а кукіль — це сини лукавого; 

39 

ворог, що його посіяв — це диявол; жнива — це кінець світу; женці — це ангели. 

40 

Так, як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу: 

41 

Син Чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його Царства всі спокуси й тих, 

що чинять беззаконня, 

42 

і кинуть їх до вогняної печі: там буде плач і скрегіт зубів. 

43 

І тоді праведні засяють, як сонце, в Царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай 

слухає! 

44 

Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, 

знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, а купує те поле. 

45 

Подібне ще Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. 

46 

Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. 

47 

Подібне також Небесне Царство до невода, що, закинутий у море, набрав усякої 

всячини. 

48 

Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, 

в посуд, а непридатне викидають. 

49 

Так буде при кінці світу: ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних і 

50 

кинуть їх до вогняної печі: там буде плач і скрегіт зубів. 

51 

Чи ви це все зрозуміли?» — «Так!» — йому відповіли. 

52 

Тоді сказав їм: «Ось чому кожний книжник, навчений про Небесне Царство, 

подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе». 

53 

Якже Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти. 
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54 

Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони 

дивувалися і говорили: «Звідкіля в нього ця мудрість і сила чудодійна? 

55 

Хіба він не син теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати: Яків, Йосиф, 

Симон та Юда? 

56 

І його сестри хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все?» 

57 

І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: «Пророк не має пошани лише в своїй 

батьківщині та в себе вдома». 

58 

І не зробив там багато чуд з-за їхньої невіри. 

Ірод про Ісуса 1–2; смерть Йоана Христителя 3–12;  

перше помноження хлібів 13–21; Ісус іде водою 22–36 

1 

Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода четверовласника, 

2 

і він сказав до своїх слуг: «Це Йоан Христитель! Це він воскрес із мертвих і тому 

чудодійні сили діють у ньому!» 

3 

Бо Ірод був схопив Йоана, зв’язав його і вкинув у темницю — через Іродіяду, жінку 

брата свого Филипа; 

4 

Йоан бо говорив до нього: «Не можна тобі її мати». 

5 

Він хотів його вбити, та боявся народу, бо його мали за пророка. 

6 

Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма 

й догодила Іродові; 

7 

отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. 

8 

Та, під намовою матері своєї, сказала йому: «Дай мені тут на полумиску голову 

Йоана Христителя». 

9 

І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати,— 

10 

тож послав стяти голову Йоанові в темниці. 

11 

Принесли, отже, на полумиску його голову й дали дівчині, а та піднесла своїй 

матері. 

12 

І прийшли його учні, взяли тіло й поховали його; і пішли та сповістили про те 

Ісуса. 

13 

Почувши це, Ісус відплив звідси човном у пустинне й самітне місце; народ же, 

довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. 

14 

А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх 

недужих. 
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15 

Якже настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: «Пусте це місце та й час 

минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи». 

16 

А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти». 

17 

Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки п’ять хлібів і дві рибі». 

18 

Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». 

19 

І, звелівши народові посідати на траві, взяв п’ять хлібів і дві риби, підвів очі до 

неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні — людям. 

20 

Всі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися, дванадцять кошів повних. 

21 

Тих же, що їли, було яких п’ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. 

22 

І зараз же спонукав учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, 

тим часом як він відпускав народ. 

23 

І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися насамоті. Як звечоріло, він був 

там сам один. 

24 

Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. 

25 

О четвертій сторожі ночі (Ісус) прийшов до них, ступаючи морем. 

26 

Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. «То привид!» — заговорили 

й закричали з переляку. 

27 

Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь,— це я, не страхайтеся!» 

28 

Аж тут Петро озвавсь до нього й каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти 

водою до тебе!» 

29 

«Підійди!» — сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до 

Ісуса; 

30 

але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати й крикнув: «Господи, 

рятуй мене!» 

31 

Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре; чого 

засумнівався?» 

32 

І як увійшли до човна, вітер ущух. 

33 

А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно — Син 

Божий!» 

34 

І перепливши, прибули в землю генезаретську. 
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35 

Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього. 

І принесли до нього всіх недужих 

36 

та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу. І скільки їх 

доторкалося, одужували. 

Ісус та фарисеї 1–20; оздоровлення дочки ханаанянки 21–28;  

численні оздоровлення біля озера 29–31; друге помноження хлібів 32–39 

1 

Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму й кажуть: 

2 

«Чому твої учні порушують передання старших: не миють рук, коли споживають 

страву?» 

3 

А він у відповідь сказав їм: «А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим 

переданням? 

4 

Бог бо заповідав: Шануй батька твого й матір. І далі: Хто проклинає батька-матір, 

хай буде скараний на смерть. 

5 

А ви кажете: Хто скаже батькові чи матері: Добро, яким би я міг допомогти вам, 

є дар (Божий)! — 

6 

той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням 

усуваєте заповідь Божу. 

7 

О лицеміри! Добре про вас пророкував був Ісая: 

8 

Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. 

9 

Однак, намарно мене шукають, навчаючи людських наказів». 

10 

І прикликавши людей, сказав їм: «Слухайте й розумійте! 

11 

Не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює 

людину». 

12 

Тоді приступили учні й кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як 

почули, що ти так говориш?» 

13 

Ісус озвався: «Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана 

з корінням. 

14 

Лишіть їх: це сліпі проводарі сліпих! Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть 

у яму». 

15 

Тоді Петро заговорив до нього й каже: «З’ясуй нам оту притчу». 

16 

Він же відповів: «То ви також без розуму ще й досі? 

17 

Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра й геть виходить? 
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18 

А те, що з уст виходить, те походить із серця і воно, власне, осквернює людину; 

19 

із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе 

свідчення, богохульства. 

20 

Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину». 

21 

Ісус вийшов звідти й пішов в околиці тирську та сидонську. 

22 

Коли це жінка ханаанянка вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо 

мною, Господи, Сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно». 

23 

Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні й почали його 

просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами». 

24 

А він у відповідь промовив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля». 

25 

Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» 

26 

Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». 

27 

А вона каже: «Так, Господи! Але й щенята їдять кришки, що падають зо столу 

в панів їхніх». 

28 

Тоді відповів їй Ісус: «О жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш». 

І видужала її дочка від тієї години. 

29 

Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору й сів там. 

30 

Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, 

чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. 

31 

І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві 

ходять і сліпі бачать,— і прославляли Бога Ізраїля. 

32 

Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось три 

дні вже, як вони перебувають зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх 

голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі». 

33 

Кажуть до нього його учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати 

стільки люду?» 

34 

Ісус спитав їх: «А скільки в вас хлібів?» «Сім»,— кажуть,— «і кілька рибин». 

35 

Тоді він звелів людям сісти на землю, 

36 

взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. 

37 

Усі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися, сім повних кошів. 

38 

Тих же, що їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. 
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39 

І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув у сторони Магадану. 

Лукавий рід хоче знаку з неба 1–4; фарисейська закваска 5–12;  

віровизнання Петра 13–20; перша згадка про страждання 21–28 

1 

І приступили фарисеї та садукеї і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак 

з неба. 

2 

А він у відповідь сказав їм: «Як настане вечір, ви кажете: Буде гарна погода, бо 

червоне небо; 

3 

а вранці: сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба 

ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати? 

4 

Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак 

Йони». І покинув їх і пішов звідти. 

5 

Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. 

6 

Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської». 

7 

Вони ж перемовлялись між собою і говорили: «Бо ми не взяли хліба». 

8 

Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтесь між: собою, маловіри,— тому, що не 

взяли хліба? 

9 

І досі не збагнули? Чи ж ви не пам’ятаєте п’ятьох хлібів для п’ятьох тисяч,— 

а скільки ви кошів зібрали? 

10 

Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч,— а скільки ви кошів зібрали? 

11 

Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: Бережіться 

закваски фарисейської і садукейської?» 

12 

Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської 

та садукейської науки. 

13 

Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: «За кого мають 

люди Сина Чоловічого?» 

14 

Ті відповіли: «Одні за Йоана Христителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або 

одного з пророків». 

15 

«На вашу ж думку»,— до них каже,— «хто я?» 

16 

Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти — Христос, Бога живого син». 

17 

У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло 

і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. 
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18 

Тож і я тобі заявляю, що ти — Петро (скеля), і що я на цій скелі збудую мою 

Церкву й що пекельні ворота її не подолають. 

19 

Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв’яжеш, те буде зв’язане на 

небі; і те, що ти на землі розв’яжеш, те буде розв’язане й на небі». 

20 

Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він — Христос. 

21 

З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там 

багато страждати від старших, первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і на 

третій день воскреснути. 

22 

Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи! Це 

хай не станеться з тобою!» 

23 

Він обернувся і сказав Петрові: «Геть, сатано, від мене! Ти мені спокуса, бо 

думаєш не про Боже, а про людське». 

24 

Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе 

самого, візьме хрест свій і йде за мною. 

25 

Хто хоче спасти своє життя, той його погубить; а хто своє життя погубить ради 

мене, той його знайде. 

26 

Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може 

людина дати взамін за свою душу? 

27 

Син Чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми й тоді віддасть 

кожному згідно з його ділами. 

28 

Істинно кажу вам: Є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти, аж поки не 

побачать Сина Чоловічого, що йде у своєму Царстві». 

Переображення 1–8; учні запитують про Іллю 9–13;  

вилікування біснуватого 14–21; Ісус удруге повідомляє про Страсті 22–23; 

Ісус дає податок на храм 24–27 

1 

По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, його брата, повів їх окремо на 

високу гору 

2 

і переобразився перед ними: обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, 

наче світло. 

3 

І ось з’явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. 

4 

Озвавсь Петро й каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую 

тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». 

5 

Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари стало чути голос: «Це — 

мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте». 
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6 

Почувши це, учні впали обличчям до землі й злякались вельми. 

7 

Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся!» 

8 

Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. 

9 

Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння аж 

поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». 

10 

Учні його тоді спитали його: «Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має 

прибути?» 

11 

Він відповів їм: «Ілля прийде й усе приведе доладу. 

12 

Проте, кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, 

що хотіли. Так і Син Чоловічий має від них постраждати». 

13 

І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоана Христителя. 

14 

Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши 

йому до ніг, 

15 

каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: 

часто кидається в огонь, часто й у воду. 

16 

Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». 

17 

«Роде невірний та розбещений»,— відповів Ісус,— «доки мені з вами бути? 

Приведіть мені його сюди!» 

18 

Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; тож видужав юнак тієї ж миті. 

19 

Тоді підійшли учні до Ісуса насамоті й спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» 

20 

Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру; бо, істинно кажу вам: Коли матимете віру, як 

зерно гірчиці, то скажете оцій горі: Перенесися звідси туди — і вона перенесеться; 

і нічого не буде для вас неможливого. 

21 

А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». 

22 

Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: «Син Чоловічий має бути виданий 

у руки людям, 

23 

і вони його уб’ють, але третього дня він воскресне». І вони тяжко зажурились. 

24 

Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та 

й питають: «Чи заплатить ваш учитель дидрахму?» 

25 

«Так»,— каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши: «Як тобі, 

Симоне, здається? Земні царі з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів чи 

з чужих?» 
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26 

А коли відповів: «З чужих»,— Ісус сказав до нього: «Отож, сини вільні. 

27 

Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми 

першу, яка попадеться, рибу, і відкрий їй рота: там знайдеш ти статир; візьми його 

й дай їм за мене й за себе». 

Хто більший у Царстві Небеснім 1–11; заблукана вівця 12–14;  

братня догана 15–20; прощення братові провини 21–22;  

притча про немилосердного боржника 23–35 

1 

Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять: «Хто найбільший у Небеснім 

Царстві?» 

2 

Ісус покликав дитину, поставив її серед них — 

3 

і каже: «Істинно кажу вам: Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете 

в Небесне Царство. 

4 

Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у Небеснім Царстві. 

5 

Хто приймає дитину в моє ім’я, той мене приймає. 

6 

А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби 

млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. 

7 

Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій 

людині, через яку спокуси приходять! 

8 

Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе: 

ліпше тобі ввійти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома 

ногами бути вкиненим у вогонь вічний. 

9 

І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його й кинь геть від себе: ліпше 

тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. 

10 

Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували: кажу бо вам, що ангели їхні на 

небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. 

11 

Бо Син Чоловічий .прийшов спасти те, що загинуло. 

12 

Що ви гадаєте? Коли хтось має сто овець і одна з них заблудить,— чи він не кине 

дев’ятдесят дев’ять у горах і не піде шукати ту, що заблукала? 

13 

І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше ніж 

дев’ятдесят дев’ятьма, що не заблукали. 

14 

Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. 

15 

А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч-на-віч. Коли 

послухає тебе, ти придбав брата твого. 
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16 

Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа 

вирішувалася на слово двох або трьох свідків. 

17 

І коли він не схоче слухати їх, скажи Церкві; коли ж не схоче слухати й Церкви, 

нехай буде для тебе як поганин і митар. 

18 

Істинно кажу вам: Усе, що ви зв’яжете на землі, буде зв’язане на небі, і все, що 

розв’яжете на землі, буде розв’язане на небі. 

19 

Знов істинно кажу вам: Коли двоє з вас згодиться на землі просити що б там не 

було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним; 

20 

бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них». 

21 

Тут підійшов Петро й каже до нього: «Господи! Коли мій брат згрішить супроти 

мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати?» 

22 

Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі: До сімох разів, але — до сімдесяти раз по 

сім». 

23 

«Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами своїми. 

24 

Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять 

тисяч талантів. 

25 

А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що 

він мав, і віддати. 

26 

Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі й каже: Потерпи мені, 

пане, все тобі поверну. 

27 

І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. 

28 

Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто 

динаріїв, схопив його й заходився душити його, кажучи: Віддай, що винен. 

29 

Тож співслуга його впав йому в ноги й почав його просити: Потерпи мені, я тобі 

зверну. 

30 

Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. 

31 

Якже побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого 

пана й розповіли йому про все сподіяне. 

32 

Тоді його пан покликав його і сказав до нього: Слуго лукавий! Я простив тобі ввесь 

борг той, бо ти мене благав. 

33 

Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був 

змилосердився над тобою? 
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34 

І розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього 

боргу. 

35 

Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме 

братові своєму з серця свого». 

Нерозривність християнського подружжя 1–12;  

Ісус благословляє дітей 13–15; багатство — небезпечна річ 16–26;  

нагорода за повне зречення 27–30 

1 

І коли Ісус скінчив слова ці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за 

Йорданом. 

2 

Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. 

3 

І підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали: «Чи можна чоловікові 

відпустити свою жінку з якоїбудь причини?» 

4 

Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком 

і жінкою, 

5 

і мовив: Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть 

вони двоє одним тілом, 

6 

так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, отже, Бог получив, людина 

хай не розлучає». 

7 

Кажуть вони до нього: «Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист 

і відпустити її?» 

8 

А він сказав їм: «Задля жорстокости сердець ваших Мойсей дозволив вам 

відпускати жінок ваших; спочатку ж не було так. 

9 

А я кажу вам: Хто відпускає свою жінку — за винятком розпусти — і ожениться 

з іншою, той чинить перелюб; і хто ожениться з розвідкою, чинить перелюб». 

10 

Кажуть до нього учні: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не 

женитись». 

11 

Він же відповів їм: «Не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. 

12 

Бувають бо скопці, що з матернього лона такими народились; бувають і скопці, що 

їх люди оскопили; бувають і скопці, що самі себе оскопили задля Небесного 

Царства. Хто може збагнути, нехай збагне». 

13 

Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж 

боронили їм. 

14 

Ісус сказав їм: «Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо таких Царство 

Небесне». 
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15 

І поклавши на них руки, пішов звідти. 

16 

Аж ось один приступив до нього й каже: «Учителю! Що доброго маю чинити, щоб 

мати життя вічне?» 

17 

Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки 

(Бог). Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». 

18 

«Яких?» — питає його. А Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, 

не свідкуй криво, 

19 

поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого». 

20 

Каже юнак до нього: «Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує?» 

21 

«Якщо хочеш бути досконалим»,— сказав Ісус до нього,— «піди, продай, що маєш, 

дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь і йди за мною». 

22 

Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. 

23 

Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам: Трудно багатому ввійти 

в Небесне Царство. 

24 

Іще кажу вам: Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти 

в Боже Царство». 

25 

Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути 

спасенний?» 

26 

Ісус глянув на них пильно й мовив: «У людей це неможливо, Богові — все 

можливо». 

27 

Тоді озвався Петро і сказав до нього: «Ось ми покинули все й пішли за тобою; що 

будемо за те мати?» 

28 

Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, 

коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох 

престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. 

29 

І кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, 

дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. 

30 

Багато з перших будуть останніми, а останні — першими». 

Притча про робітників у винограднику 1–16; третій передсказ про Христові 

Страсті 17–19; мати Заведеїв 20–28; оздоровлення двох сліпих 29–34 

1 

«Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано-вранці вийшов 

найняти робітників у свій виноградник. 

2 

Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. 
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3 

А коли вийшов, близько третьої години побачив інших, що бездільно стояли на 

ринку. 

4 

Він же їм сказав: Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. 

5 

І ті пішли. Коли ж знову вийшов, близько шостої та дев’ятої години, зробив так 

само. 

6 

Близько одинадцятої вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут 

увесь день бездільно стоїте? 

7 

Кажуть йому: Бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: Ідіть і ви в виноградник. 

8 

Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: Поклич 

но робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж: до перших. 

9 

Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. 

10 

Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію. 

11 

А взявши, стали ремствувати на господаря, 

12 

кажучи: Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили 

тягар і спекоту днини. 

13 

Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе; чи не за динарія 

погодився зо мною? 

14 

Бери своє та йди! Хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. 

15 

Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, 

що я добрий?! 

16 

Так то останні будуть перші, а перші — останні!» 

17 

Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм: 

18 

«Отож ми вирушаємо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде відданий 

первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть. 

19 

І віддадуть його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп’яли його; а третього 

дня воскресне». 

20 

Тоді підійшла до нього мати Заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб 

його про щось попросити. 

21 

Той же сказав їй: «Чого бажаєш?» Відповіла йому: «Скажи, щоб оці два сини мої 

сіли в твоєму Царстві — один праворуч, другий ліворуч тебе». 

22 

У відповідь Ісус мовив: «Не знаєте, про що просите. Чи спроможні ви пити чашу, 

яку я маю пити?» Сказали йому: «Спроможні». 
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23 

Промовив до них: «Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч,— не 

моє це давати, лише — кому мій Отець приготував». 

24 

Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. 

25 

Ісус же, закликавши їх, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, 

а вельможі гнітять їх. 

26 

Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам 

слуга. 

27 

І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба. 

28 

Так само Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але — 

послужити й дати життя своє на викуп за багатьох». 

29 

Коли вони виходили з Єрихону, йшло за ним багато народу. 

30 

Отож два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, 

закричали, кажучи: «Господи, Сину Давида, змилуйся над нами!» 

31 

Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили: «Змилуйся над нами, 

Господи, Сину Давида!» 

32 

Ісус же зупинився, закликав їх і мовив: «Що бажаєте, щоб учинив я вам?» 

33 

Вони кажуть йому: «Господи, щоб очі нам відкрилися». 

34 

Змилувався Ісус, доторкнувсь їхніх очей, і негайно же прозріли й пішли слідом за 

ним. 

Урочистий в’їзд Ісуса до Єрусалиму 1–11; Ісус виганяє  

торгівців із храму 12–17; безплідна смоковниця 18–22; юдеї запитують Ісуса 

про походження його влади 23–27; притча про двох синів 28–32;  

притча про виноградарів-убивців 33–46 

1 

А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Витфагію, коло гори Оливної. 

Тоді послав Ісус двох учнів, 

2 

сказавши до них: «Ідіть у село, що перед вами; відразу ж знайдете прив’язану 

ослицю й осля з нею; відв’яжіть і приведіть до мене. 

3 

А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він 

незабаром поверне їх назад». 

4 

Сталось це, щоб збулося слово пророка, який говорив: 

5 

«Скажіть дочці сіонській: Ось цар твій іде до тебе; лагідний і верхи на ослиці,— на 

осляті, синові підяремної». 
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6 

Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм: 

7 

привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг й Ісус сів на неї. 

8 

Народ же, якого було багато, простеляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували 

з дерев гілки і розкладали по дорозі. 

9 

Люди, що йшли перед ним і ззаду, кликали: «Осанна Синові Давида! Благословен 

той, що йде в ім’я Господнє, осанна на висоті!» 

10 

І коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи: «Хто це такий?» 

11 

Народ же казав: «Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї». 

12 

Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі; перевернув 

столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, 

13 

і сказав їм: «Написано: Дім мій домом молитви буде зватись,— ви ж чините з нього 

печеру розбійників». 

14 

І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. 

15 

Первосвященики ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що 

кричали в храмі: «Осанна Синові Давида!» — обурилися 

16 

і мовили до нього: «Чуєш, що оці кажуть?» А Ісус відповів їм: «Атож, хіба ви 

ніколи не читали: Устами немовлят та ссущих ти вчинив собі похвалу». 

17 

І покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. 

18 

Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. 

19 

Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї, та не знайшов на 

ній нічого, крім самого листя, тож сказав до неї: «Нехай повік не буде з тебе 

плоду!» І негайно же смоковниця всохла. 

20 

Побачивши це, учні здивувались і говорили: «Як це смоковниця в одну мить 

засохла?» 

21 

Ісус у відповідь сказав їм: «Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не 

завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горі цій скажете: 

Двигнись і кинься в море! — воно станеться. 

22 

І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите». 

23 

А коли він увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященики 

і старші народу і мовили: «Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу?» 

24 

Ісус у відповідь сказав їм: «Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї 

відповісте, то й я вам теж скажу, якою владою я творю це. 
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25 

Йоанове хрищення — звідки було? З неба чи від людей?» Вони почали 

розмірковувати між собою: «Якщо ми скажемо; З неба,— то він нам скаже: Чого ж 

тоді ви не увірували в нього? 

26 

А скажемо, що від людей,— страхаємося народу, всі бо Йоана вважають за 

пророка». 

27 

Тож вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді й він мовив їм: «То й я вам не 

скажу, якою владою я творю це. 

28 

Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він 

мовив: Піди, дитино, нині працювати у винограднику. 

29 

Той озвався: Піду, Господи,— і не пішов. 

30 

Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів: Не хочу. Але, потім 

розкаявшись, пішов. 

31 

Котрий з двох учинив волю батька?» — «Останній», відповіли ті. Тоді Ісус їм: 

«Істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у Царстві Божім. 

32 

Прийшов бо був до вас Йоан дорогою правди, та ви не повірили йому; митарі 

і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб 

повірити йому. 

33 

Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він 

обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його 

виноградарям і відійшов. 

34 

Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти 

від них плоди, йому належні. 

35 

А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. 

36 

Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. 

37 

Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: Матимуть пошану до мого сина. 

38 

Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: Це спадкоємець. Нумо, 

вб’ємо його й заберемо собі його спадщину. 

39 

І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. 

40 

Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями?» 

41 

«Лютих люто вигубить»,— відповіли йому,— «а виноградник винаймить іншим 

виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно». 

42 

Тоді Ісус сказав їм: «Чи в Письмі не читали ви ніколи: Камінь, що відкинули 

будівничі, став каменем наріжним? Від Господа це сталось і дивне в очах наших. 
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43 

Тому кажу вам: Відніметься від вас Царство Боже й дасться народові, що буде 

приносити плоди його. 

44 

Хто впаде на цей камінь, розіб’ється, а на кого він упаде, того роздушить». — 

45 

Почувши ці притчі, первосвященики й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить. 

46 

І намагалися схопити його, та боялися людей, бо ті мали його за пророка. 

Весільний бенкет 1–14; податок кесареві 15–22; воскресіння мертвих 23–33;  

найбільша заповідь 34–40; Месія-Син і Господь Давида 41–46 

1 

Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: 

2 

«Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. 

3 

Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. 

4 

Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: Мовте запрошеним: Ось я обід мій 

зготував: зарізано волів та підгодовану худобу все готове, ідіть на весілля. 

5 

Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства; 

6 

інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. 

7 

Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. 

8 

Тоді він мовив своїм слугам: Обід — готовий, але запрошені були негідні. 

9 

Підіть, отже, на роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на весілля. 

10 

Вийшли ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали — злих і добрих, 

так що весільна світлиця була гостей повна. 

11 

Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був 

убраний у весільну одіж:, 

12 

і сказав до нього: Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той 

мовчав. 

13 

Тоді цар промовив до слуг: Зв’яжіте йому ноги й руки та й киньте геть у темряву 

кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів. 

14 

Багато бо покликаних, але вибраних мало». 

15 

Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові. 

16 

І вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. «Учителю»,— кажуть ті,— «ми 

знаємо, що ти щиросердий і що дороги Божої навчаєш по правді й не вважаєш ні на 

кого, бо не дивишся людям на обличчя. 
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17 

Скажи нам, як тобі здається: Чи дозволено давати кесареві податок, чи ні?» 

18 

Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався: «Чого мене спокушаєте, лицеміри? 

19 

Покажіть мені гріш податковий». Ті принесли йому динарій. 

20 

Він спитав їх: «Чий це образ і напис?» 

21 

Відповідають йому: «Кесарів». Тоді він до них каже: «Віддайте ж кесареве 

кесареві, а Боже Богові». 

22 

Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. 

23 

Того ж самого дня приступили до нього садукеї, що кажуть ніби нема воскресіння, 

і спитали його: 

24 

«Учителю»,— кажуть,— «Мойсей мовив: Коли хто вмре бездітним, то нехай брат 

його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. 

25 

Було в нас сім братів. І перший, одружившись, умер, не мавши потомства, 

і зоставив свою жінку братові своєму. 

26 

Так само і другий і третій аж до сьомого. 

27 

Нарешті, після всіх померла й жінка. 

28 

Отож, у воскресінні котрого з сімох буде вона жінка? Всі бо її мали». 

29 

Ісус у відповідь сказав їм: «Помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані Божої сили. 

30 

У воскресінні не .женяться і не виходять заміж, а є як ангели на небі. 

31 

А щодо воскресіння мертвих, то хіба ви не читали слова Божого, яке вам каже: 

32 

Я — Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова! Бог — не мертвих, але живих!» 

33 

І чувши це народ, дивувався його навчанню. 

34 

Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом. 

35 

І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи: 

36 

«Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» 

37 

Він же сказав до нього: «Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю 

душею і всією думкою твоєю: 

38 

це найбільша й найперша заповідь. 

39 

А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе самого. 
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40 

На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються». 

41 

Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: 

42 

«Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Кажуть йому: «Давидів». 

43 

Він до них мовить: «Як же Давид у надхненні називає його Господом, 

44 

кажучи: Господь промовив Владиці моєму: Сідай праворуч мене, доки не покладу 

твоїх ворогів тобі під ноги. 

45 

Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином?» 

46 

І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його 

запитувати. 

Лицемірство й суєта книжників та фарисеїв 1–12;  

проти книжників та фарисеїв 13–36; звернення Ісуса до Єрусалиму 37–39 

1 

Тоді Ісус промовив до народу й до своїх учнів: 

2 

«На катедрі Мойсея розсілись книжники та фарисеї. 

3 

Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо 

вони говорять, а не роблять. 

4 

В’яжуть тяжкі, не під силу тягарі й кладуть людям на плечі; самі ж і пальцем своїм 

рушити не хочуть. 

5 

Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди; поширюють свої філактери 

й побільшують свої китиці. 

6 

Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах 

7 

та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх: Учителю! 

8 

Ви ж не давайте себе звати: Учителю,— один бо ваш Учитель, ви ж усі брати. 

9 

Та й отця собі теж не йменуйте на землі: один бо у вас Отець — той, що на небі. 

10 

Ані наставниками не звіться, один бо ваш Наставник — Христос. 

11 

Найбільший з вас буде вам слугою. 

12 

Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде 

вивищений. 

13 

Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне! 

Самі не входите й не дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти. 
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14–15 

Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб 

придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, 

подвійно від вас гіршим. 

16 

Горе вам, сліпі проводирі, що кажете: Хто клянеться храмом, то це нічого; а хто 

клянеться золотом храму, той винуватий. 

17 

Нерозумні і сліпі! Що більше — золото чи храм, який освячує те золото? 

18 

І хто клянеться жертовником, то це нічого; хто ж клянеться тим даром, що на 

ньому, той винуватий. 

19 

Сліпі! Що більше? Дар чи жертовник, який освячує той дар? 

20 

Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. 

21 

І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. 

22 

І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. 

23 

Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м’яти, кропу і кмину, 

а занедбуєте, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя і віру. І те слід 

робити, і того не слід лишати. 

24 

Сліпі проводирі, що комара відціджуєте, а ковтаєте верблюда. 

25 

Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, 

а всередині вони повні здирства та нездержливости. 

26 

Сліпий фарисею! Очисть но спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були 

чисті. 

27 

Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху 

гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечисти. 

28 

Отак і ви: назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства 

й беззаконня. 

29 

Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте 

нагробники праведних, 

30 

і виговорюєте: Якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крови 

пророчої. 

31 

Ви, таким чином, самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. 

32 

Доповнюйте й ви мірку батьків ваших! 

33 

Змії, гадюче поріддя! Як можете ви уникнути пекельного засуду? 
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34 

Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників. Ви деяких з них уб’єте 

й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, 

35 

щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крови 

праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святинею 

і жертовником. 

36 

Істинно кажу вам: Усе це впаде на цей рід! 

37 

Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе! 

Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила,— 

але ви не бажали! 

38 

Ось дім ваш лишиться вам порожній. 

39 

Кажу бо вам: Ви не побачите мене віднині, доки не скажете: Благословен той, що 

йде в ім’я Господнє!» 

Лиха перед закінченням світу 1–14; велика скорбота Єрусалиму 15–22;  

прихід Сина Чоловічого 23–35; заклик, щоб бути все готовими 36–51 

1 

Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати 

йому храмові будівлі. 

2 

Він же у відповідь сказав їм: «Чи бачите це все? Істинно кажу вам: Не лишиться 

тут камінь на камені, який не був би перевернений». 

3 

І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього насамоті 

й запитували: «Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу й кінця 

світу?» 

4 

Ісус у відповідь мовив їм: «Глядіть, щоб ніхто не звів вас. 

5 

Багато бо прийде в моє ім’я, що будуть казати: Я — Христос,— і зведуть багатьох. 

6 

Ви почуєте про війни та воєнні поголоски; глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб 

це все сталося, але це не кінець ще. 

7 

Народ бо на народ повстане й царство на царство. Голод, чума та землетруси 

будуть по різних місцях, 

8 

та все це — початок страждання. 

9 

Тоді видадуть вас на муки й уб’ють вас; вас будуть ненавидіти всі народи імени 

мого ради. 

10 

Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного й будуть ненавидіти один 

одного. 

11 

Чимало лжепророків устане і зведуть багато людей. 
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12 

Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. 

13 

Але хто витримає до останку, той спасеться. 

14 

І ця Євангелія Царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім 

народам. І тоді прийде кінець. 

15 

Отож, коли побачите «мерзоту запустіння», провіщену пророком Даниїлом, 

поставлену на святім місці — хто читає, нехай розуміє! — 

16 

тоді ті, що в Юдеї, нехай втікають у гори; 

17 

а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, 

18 

і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж! 

19 

Горе вагітним і годуючим за тих днів! 

20 

Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. 

21 

Скорбота ж: тоді велика буде, якої не було від початку світу аж понині, та й не 

буде. 

22 

І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався; але заради вибраних будуть 

вкорочені дні тії. 

23 

І коли хто скаже тоді вам: Глянь, ось Христос, чи онде,— не вірте, 

24 

бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб, 

коли можна, звести навіть і вибраних. 

25 

Ось я попередив вас. 

26 

Коли вам, отже, скажуть: Ось він у пустині,— не виходьте; ось він,.у криївках,— не 

вірте! 

27 

Як блискавка, що на сході блисне й вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід 

Чоловічого Сина. 

28 

Де бо є мрець, там і орли зберуться. 

29 

Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого 

відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. 

30 

Тоді на небі з’явиться знак Сина Чоловічого, і тоді заридають усі племена землі 

й побачать Чоловічого Сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та 

славою великою. 

31 

Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його 

з чотирьох вітрів, від одного аж до другого кінця неба. 
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32 

Від смоковниці навчіться притчі. Коли віття її стає м’яке й вона листя виганяє, ви 

знаєте, що близько літо. 

33 

Отак і ви: коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима. 

34 

Істинно кажу вам: Цей рід не промине, поки не збудеться все це. 

35 

Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. 

36 

А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні,— лише один Отець. 

37 

Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина Чоловічого. 

38 

Бо як за днів перед потопом, їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли 

Ной увійшов у ковчег, 

39 

і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх,— так буде й прихід 

Сина Чоловічого. 

40 

Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. 

41 

Дві молотимуть на жорнах: одну візьмуть, друга залишиться. 

42 

Чувайте отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. 

43 

Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він 

і не дав би підкопати свого дому. 

44 

Тому й ви будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не 

думаєте. 

45 

Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю 

давати їм поживу своєчасно? 

46 

Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. 

47 

Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. 

48 

Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться,— 

49 

та й почне бити своїх товаришів-слуг, їсти та пити з п’яницями,— 

50 

то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не 

знає, 

51 

та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт 

зубів». 
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Притча про десять дів 1–13; притча про таланти 14–30; загальний суд 31–46 

1 

«Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи 

й вийшли назустріч молодому. 

2 

П’ять з них були нерозумні, а п’ять мудрі. 

3 

Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. 

4 

Мудрі ж узяли в посудинках оливу. 

5 

Через те, що молодий був забарився, всі задрімали й поснули. 

6 

Та опівночі крик залунав: Ось молодий! Виходьте йому назустріч! 

7 

Схопились тоді всі ті діви й приготували свої світичі. 

8 

А нерозумні мовлять до мудрих: Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. 

9 

Мудрі ж у відповідь їм кажуть: Щоб часом і нам, і вам не забракло — підіть краще 

до продавців та й купіть собі. 

10 

І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, ввійшли з ним 

у весільний покій, і замкнулись двері. 

11 

Нарешті приходять також інші діви й кажуть: Господи, Господи, відчини нам! 

12 

А він у відповідь їм мовить: Істинно кажу вам: Я вас не знаю. 

13 

Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. 

14 

І немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм 

своє майно. 

15 

Одному він дав п’ять талантів, другому — два, а третьому один, кожному за його 

здібністю, і від’їхав. 

16 

Той, що взяв п’ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п’ять 

талантів. 

17 

Так само і той, що взяв два, також: придбав два других. 

18 

А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. 

19 

По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. 

20 

Приступив той, що узяв був п’ять талантів, і приніс других п’ять талантів: Мій 

пане,— каже,— ти мені дав п’ять талантів,— ось я придбав других п’ять талантів. 

21 

Сказав до нього його пан: Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, 

поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. 
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22 

Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже: Пане; два таланти передав ти 

мені. Ось других два я придбав. 

23 

Сказав до нього пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний! У малому був ти вірний, 

поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. 

24 

Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже: Пане, знав я тебе, що ти 

жорстокий чоловік: пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. 

25 

Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він — маєш твоє. 

26 

Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго й лінивий! Ти знав, що я 

пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. 

27 

Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє 

з відсотками. 

28 

Візьміть, отже, талант від нього й дайте тому, хто має їх десять. 

29 

Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме над міру; а в того, хто не має, 

заберуть і те, що має. 

30 

А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт 

зубів. 

31 

Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на 

престолі своєї слави. 

32 

І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух 

відлучує овець від козлів; 

33 

і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. 

34 

Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, 

візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від створення світу. 

35 

Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, 

і ви мене прийняли; 

36 

нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли 

до мене. 

37 

Тоді озвуться праведні до нього: Господи, коли ми бачили тебе голодним 

і нагодували, спрагненим і напоїли? 

38 

Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? 

39 

Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі й прийшли до тебе? 

40 

А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх 

братів найменших — ви мені зробили. 
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41 

Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, 

приготований дияволові й ангелам його; 

42 

бо голодував я, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; 

43 

був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим 

і в тюрмі, і не навідались до мене. 

44 

Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, 

чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? 

45 

А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів 

найменших — мені також ви того не зробили. 

46 

І підуть ті на вічну кару, а праведники — на життя вічне». 

Змова проти Ісуса 1–5; намащення Ісуса миром 6–13; зрада Юди 14–16; 

приготування Пасхи 17–25; установлення Пресв. Євхаристії 26–29;  

Ісус прорікає відречення 30–35; Ісус у Гетсиманії 36–46;  

схоплення Ісуса 47–56; Ісус перед Каяфою 57–68; відречення Петра 69–75 

1 

Якже Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: 

2 

«Ви знаєте, що через два дні буде Пасха й Син Чоловічий буде виданий на 

розп’яття». 

3 

Тоді зібралися первосвященики і старші народу в палаці первосвященика, що 

звався Каяфа, 

4 

і радились, як би то підступом схопити Ісуса й убити. 

5 

Тільки ж казали: «Не в свято, щоб не було в народі заколоту». 

6 

І от коли Ісус був у Витанії в домі Симона прокаженого, 

7 

підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого 

мира, і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. 

8 

Побачивши це учні, нарікали й казали: «Навіщо таке марнотратство? 

9 

Це можна б було дорого продати й — дати бідним!» 

10 

Ісус зауважив це й сказав їм: «Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре 

діло для мене. 

11 

Завжди бо бідних маєте з собою; мене ж не завжди маєте. 

12 

Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 71 

 

13 

Істинно кажу вам: Де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, 

оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомин». 

14 

Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріотський, подався до 

первосвящеників 

15 

і каже: «Що хочете мені дати, і я вам його видам?» Ті відважили йому тридцять 

срібняків. 

16 

І з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. 

17 

Першого дня Опрісноків приступили учні до Ісуса й питають: «Де хочеш, щоб ми 

приготовили тобі їсти Пасху?» 

18 

Він відповів їм: «Ідіть до такого ось одного в місто й скажіть йому: Учитель каже: 

Час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми». 

19 

Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху. 

20 

Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, 

21 

і коли вони їли, він промовив: «Істинно, кажу вам: Один з вас мене зрадить». 

22 

Засмучені глибоко, почали кожний з них запитувати його: «Чи то часом не я, 

Господи?» 

23 

Він відповів: «Хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить. 

24 

Син Чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить 

Сина Чоловічого! Ліпше було б тому чоловікові не народитись!» 

25 

А Юда, зрадник його, і собі озвався: «Чи то часом не я, Учителю?» Каже Ісус до 

нього: «Ти мовив». 

26 

Якже вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: 

«Беріть, їжте: це моє тіло». 

27 

Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, 

28 

бо це кров моя (Нового) Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. 

29 

Кажу вам: Не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як 

питиму його новим з вами в Царстві Отця мого». 

30 

І відспівавши, вийшли вони на Оливну гору. 

31 

Тоді Ісус сказав їм: «Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано бо: Ударю 

пастиря, і розбіжаться вівці стада. 

32 

А після мого воскресіння я випереджу вас у Галилеї». 
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33 

Озвався тоді Петро й каже йому: «Навіть якби всі зневірились у тобі, я не 

зневірюся ніколи». 

34 

Ісус же мовив до нього: «Істинно кажу тобі: Цієї ще ночі, перше, ніж заспіває 

півень, ти тричі мене відречешся». 

35 

Каже йому Петро: «Навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе!» Так само 

мовили всі учні. 

36 

Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гетсиманія, і каже до учнів: «Посидьте 

тут, поки піду та помолюся там». 

37 

І взяв Петра з собою і двох синів Заведея, і почав скорбіти та тужити. 

38 

Тоді сказав їм: «Смуток у мене на душі — аж до смерти! Зостаньтеся тут і чувайте 

зо мною». 

39 

І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: «Отче 

мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише — як 

ти». 

40 

Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: «Отож і однієї 

години не спромоглися чувати зо мною? 

41 

Чувайте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне». 

42 

Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися: «Отче мій, коли ця чаша не може 

минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля!» 

43 

І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. 

44 

Залишив він їх, пішов знову й почав молитись утретє, повторюючи ті самі слова. 

45 

Потім повернувся до учнів і каже до них: «Спіть собі й відпочивайте; наблизилась 

уже година, і Син Чоловічий буде виданий грішникам у руки. 

46 

Уставайте, ходімо! Ось наблизився мій зрадник». 

47 

Він говорив ще, як надійшов Юда, один з дванадцятьох, а з ним і сила народу 

з мечами та дрючками — від первосвящеників та старших народу. 

48 

Зрадник його дав їм знак, мовивши: «Кого я поцілую, це він, беріть його». 

49 

І відразу ж підійшов він до Ісуса й каже: «Радуйся, мій Учителю!» — та 

й поцілував його. 

50 

Тоді питає його Ісус: «Чого прийшов єси, друже?!» — І зараз ті приступили, 

наклали на Ісуса руки і схопили його. 

51 

Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча й, 

ударивши. слугу первосвященика, відтяв йому вухо. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 73 

 

52 

Тоді Ісус сказав до нього: «Вклади твій меч назад до піхви: всі бо, що за меч 

беруться, від меча загинуть. 

53 

Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш 

як дванадцять легіонів ангелів? 

54 

Як же то збулися б Писання, що воно так мусить статися?» 

55 

Тоді Ісус промовив до народу: «Немов на розбійника вийшли ви з мечами та 

дрючками, щоб мене схопити! Щодня сидів я, навчаючи, у храмі, і ви мене не 

взяли. 

56 

Та все це сталося, щоб збулися Писання пророків». Тоді всі учні залишили його 

й повтікали. 

57 

Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященика Каяфи, де зібралися 

книжники та старші. 

58 

Петро ж ішов слідом за ним оподалік, аж до палацу первосвященика й, увійшовши 

до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. 

59 

Первосвященики та ввесь синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його 

вбити, 

60 

і не знайшли, дарма, що було з’явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло 

двоє 

61 

і кажуть: «Цей сказав: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його 

відбудувати». 

62 

Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: «Нічого не заперечуєш, що вони на 

тебе свідчать?» 

63 

Але Ісус мовчав. Первосвященик каже до нього: «Заклинаю тебе живим Богом, 

щоб ти сказав нам, чи ти Христос, син Божий». 

64 

Тоді Ісус сказав до нього: «Ти мовив. Тільки ж кажу вам: Віднині ви побачите 

Чоловічого Сина, який сидітиме праворуч Всемогутнього й ітиме на небесних 

хмарах». 

65 

Тоді первосвященик роздер свою одежу і заявляє: «Він сказав богохульство! Нащо 

нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство! 

66 

Як вам здається?» Ті відповіли; «Він — винен смерти». 

67 

Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками; інші ж били його 

в обличчя 

68 

і промовляли: «Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив?» 
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69 

Петро ж сидів надворі. Аж тут одна служниця підійшла до нього й каже: «І ти був 

з Ісусом Галилеєм». 

70 

Але той перед усіма відрікся і заявив: «Не знаю, що таке говориш». 

71 

Коли ж: він вийшов до воріт, уздріла його інша й каже до тих, що там були: «Цей 

був з Ісусом з Назарету». 

72 

Він знову, клявшися, відрікся: «Не знаю я цього чоловіка». 

73 

Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра: «Ти таки 

справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє». 

74 

Тоді Петро почав клястися та божитися: «Не знаю я цього чоловіка». І враз заспівав 

півень. 

75 

І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був: «Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі 

зречешся мене». І вийшовши звідтіль, заплакав гірко. 

Ісуса ведуть до Пилата; смерть Юди 1–10; Ісус перед Пилатом 11–26;  

терновий вінець 27–31; розп’яття 32–38; глузування з Ісуса на хресті 39–44; 

смерть Ісуса 45–56; похорон 57–61; сторожа біля гробу 62–66 

1 

Якже настав ранок, усі первосвященики і старші народу скликали раду на Ісуса, 

щоб його вбити. 

2 

І зв’язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. 

3 

Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 

тридцять срібняків назад первосвященикам і старшим. 

4 

«Згрішив я»,— сказав,— «видавши кров невинну». Ті ж відповіли: «Що нам до 

того? Ти побачиш!» 

5 

Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. 

6 

Первосвященики ж взяли ті гроші й кажуть: «Їх не годиться класти до скарбоні, бо 

це ціна крови». 

7 

Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. 

8 

Тому це поле й досі зветься Полем Крови. 

9 

Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже: «І взяли вони тридцять срібняків, 

ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, 

10 

і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був». 

11 

Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: «Ти цар юдейський?» 

Ісус відповів: «Ти кажеш». 
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12 

Та коли первосвященики й старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. 

13 

Тоді Пилат каже до нього: «Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе?» 

14 

А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. 

15 

На свято звик був правитель відпускати народові одного в’язня, якого вони хотіли. 

16 

Був же тоді визначний в’язень, що звавсь Варавва. 

17 

А коли вони зібралися, Пилат каже до них: «Кого бажаєте, щоб я вам відпустив: 

Варавву чи Ісуса, що зветься Христос?» 

18 

Знав бо він добре, що вони з зависти видали його. 

19 

І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати: «Нічого не роби 

праведникові тому, бо я цієї ночі вві сні багато витерпіла заради нього». 

20 

Та первосвященики й старші намовили народ,— просити за Варавву, а Ісуса — 

видати на смерть. 

21 

Заговорив правитель і сказав їм: «Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам?» Ті 

відповіли: «Варавву». 

22 

Каже до них Пилат: «А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі 

відповіли: «Нехай буде розіп’ятий!» 

23 

Спитав він: «Що злого вчинив він?» Вони ж ще більше заходилися кричати: 

«Нехай буде розіп’ятий!» 

24 

Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив 

перед народом руки та й каже: «Я невинний крови праведника цього; ви побачите». 

25 

Увесь же народ відповів, кажучи: «Кров його на нас і на наших дітях!» 

26 

Тоді він відпустив їм Варавву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп’яття. 

27 

Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у Преторію, зібрали на нього всю чоту 

28 

і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ 

29 

і, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. 

Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, царю 

юдейський!» 

30 

І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. 

31 

А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж 

і повели на розп’яття. 
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32 

Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім’я Симон, і примусили 

його нести хрест його. 

33 

Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати «Череп-місце», 

34 

дали йому випити вина, змішаного з жовчю, але він, покуштувавши, не хотів пити. 

35 

Ті ж, що розп’яли його, поділили його одежу, кинувши жереб. 

36 

А потім сіли, щоб його стерегти там. 

37 

Над головою в нього прибито напис за що його засуджено: «Це Ісус — Цар 

Юдейський». 

38 

Тоді розіп’яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. 

39 

Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його й похитували своїми головами, 

40 

кажучи: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого; 

якщо ти Син Божий, зійди но з хреста!» 

41 

Так само й первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: 

42 

«Інших спасав,— себе спасти не може! Він цар Ізраїля: нехай тепер зійде з хреста, 

і ми увіруємо в нього. 

43 

Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. 

Сам бо казав: Я — Син Божий». 

44 

Так теж і розбійники, що були з ним розіп’яті, ображали його. 

45 

Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев’ятої години. 

46 

А близько дев’ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: «Елі Елі, 

лема савах-тані»,— тобто: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» 

47 

Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: «Він Іллю кличе». 

48 

І негайно один із них підбіг, узяв губку й, намочивши її оцтом, настромив на 

тростину й дав йому пити. 

49 

Інші ж казали: «Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати». 

50 

А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. 

51 

І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж до низу, і земля затряслася, скелі 

порозпадались; 

52 

гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, 
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53 

і вийшовши з гробів по його воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом 

з’явились. 

54 

А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми 

налякалися і мовили: «Це справді був Син Божий!» 

55 

Було ж там багато жінок, які дивилися здалека; вони слідом ішли за Ісусом 

з Галилеї, і йому прислуговували: 

56 

між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. 

57 

Якже настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї, на ім’я Йосиф, що й сам 

став учнем Ісуса; 

58 

Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. 

59 

Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно й 

60 

поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці 

великий камінь, відійшов. 

61 

А була там Марія Магдалина й інша Марія, що сиділи проти гробниці. 

62 

На другий день, що після п’ятниці, зібралися первосвященики й фарисеї до Пилата 

й кажуть: 

63 

«Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав: Я по трьох 

днях воскресну. 

64 

Звели, отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не 

прийшли його учні та не вкрали його й не сказали людям: Він воскрес із мертвих! 

І буде ця остання омана гірша за першу». 

65 

Пилат каже до них: «Маєте сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте». 

66 

Вони пішли й забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. 

Порожній гріб; янголи при гробі 1–10; підкуп сторожі 11–15;  

поява Ісуса у Галилеї 16–20 

1 

Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла 

Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. 

2 

І ось великий зчинився землетрус,— ангел бо Господній зійшов із неба, приступив, 

відкотив камінь і сів на ньому. 

3 

Вигляд його був, неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. 

4 

Зо страху перед ним сторожа затремтіла й стала, наче змертвіла. 
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5 

Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь: знаю бо, що ви шукаєте Ісуса 

розіп’ятого. 

6 

Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він 

лежав. 

7 

Та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас 

випередить у Галилеї,— там ви його побачите. Я вам сказав». 

8 

І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою радістю та й побігли 

сповістити його учнів. 

9 

Аж: ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли й кинулися йому в ноги 

і вклонилися. 

10 

Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад 

у Галилею: там мене побачать». 

11 

Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста й оповіли первосвященикам про 

все, що сталося. 

12 

Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей 

13 

і звеліли: «Скажіть, що його учні прийшли вночі й викрали його, коли ми спали. 

14 

А як почує це правитель, ми умовимо його й він не буде вас турбувати». 

15 

Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж 

юдеями — аж по цей день. 

16 

А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. 

17 

Побачивши його, вони вклонилися йому; а деякі сумнівалися. 

18 

Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. 

19 

Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого 

Духа; 

20 

навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця 

віку». 

(Переклад І. Хоменка) 

Євангелія від Матвія 

Розділ 1 

1. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового: 

2. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду й братів його. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 79 

 

3. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром 

породив Арама. 

4. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наассона, а Наассон породив 

Салмона. 

5. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути, Йовід же 

породив Єссея. 

6. А Єссей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. 

7. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. 

8. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. 

9. Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. 

10. А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. 

11. Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію й братів його за вавилонського 

переселення. 

12. А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив 

Зоровавеля. 

13. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив 

Азора. 

14. Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. 

15. Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова. 

16. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. 

17. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида аж 

до вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського 

переселення до Христа поколінь чотирнадцять. 

18. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заручено 

з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа 

Святого. 

19. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома 

відпустити її. 

20. Коли ж він те подумав, ось з’явивсь йому Ангол Господній у сні, промовляючи: 

Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній то 

від Духа Святого. 

21. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від 

їхніх гріхів. 
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22. А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: 

23. Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл, що 

в перекладі є: З нами Бог. 

24. Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому Ангол Господній, 

і прийняв він дружину свою. 

25. І не знав він її, аж Сина свого первородженого вона породила, а він дав Йому 

ймення Ісус. 

Розділ 2 

1. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці 

прибули до Єрусалиму зо сходу, 

2. і питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, 

і прибули поклонитись Йому. 

3. І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. 

4. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де 

має Христос народитись? 

5. Вони ж відказали йому: У Віфлеємі Юдейськім, бо в пророка написано так: 

6. І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе 

з’явиться Вождь, що буде Він пасти народ Мій ізраїльський. 

7. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докладно випитував їх про час, коли 

з’явилась зоря. 

8. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть, і пильно розвідайтеся про Дитятко; 

а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись Йому. 

9. Вони ж царя вислухали й відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла 

перед ними, аж прийшла й стала зверху, де Дитятко було. 

10. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. 

11. І, ввійшовши до дому, знайшли там Дитятко з Марією, Його матір’ю. І вони впали 

ницьма, і вклонились Йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли Йому свої 

дари: золото, ладан та смирну. 

12. А вві сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до 

своєї землі. 

13. Як вони ж відійшли, ось Ангол Господній з’явивсь у сні Йосипові та й сказав: 

Уставай, візьми Дитятко та матір Його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж 

поки скажу тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його погубити. 
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14. І він устав, узяв Дитятко та матір Його вночі, та й пішов до Єгипту. 

15. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа 

пророком, який провіщає: Із Єгипту покликав Я Сина Свого. 

16. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, 

і послав повбивати в Віфлеємі й по всій тій околиці всіх дітей від двох років 

і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. 

17. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи: 

18. Чути голос у Рамі, плач і ридання та голосіння велике: Рахиль плаче за дітьми 

своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх… 

19. Коли ж Ірод умер, ось Ангол Господній з’явився в Єгипті вві сні Йосипові, та 

й промовив: 

20. Уставай, візьми Дитятко та матір Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто 

шукав був душу Дитини. 

21. І він устав, узяв Дитятко та матір Його, і прийшов у землю Ізраїлеву. 

22. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай, замість Ірода, батька свого, побоявся піти 

туди він. А вві сні остережений, відійшов до країв галілейських. 

23. А прибувши, оселився у місті, на ім’я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що 

Він Назарянин буде званий. 

Розділ 3 

1. Тими ж днями приходить Іван Христитель, і проповідує в пустині юдейській, 

2. та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне! 

3. Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи: Голос того, хто 

кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому! 

4. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх; 

а пожива для нього була сарана та мед польовий. 

5. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся йорданська околиця, 

6. і в річці Йордані христились від нього, і визнавали гріхи свої. 

7. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрищення, то 

промовив до них: Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? 

8. Отож, учиніть гідний плід покаяння! 

9. І не думайте говорити в собі: Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може 

піднести дітей Авраамові з цього каміння! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 82 

 

10. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена: кожне ж дерево, що доброго плоду не 

родить, буде зрубане та й в огонь буде вкинене. 

11. Я хрищу вас водою на покаяння, але Той, Хто йде по мені, потужніший від мене: я 

недостойний понести взуття Йому! Він христитиме вас Святим Духом й огнем. 

12. У руці Своїй має Він віячку, і перечистить Свій тік: пшеницю Свою Він збере до 

засіків, а полову попалить ув огні невгасимім. 

13. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб христитись від нього. 

14. Але перешкоджав він Йому й говорив: Я повинен христитись від Тебе, і чи Тобі 

йти до мене? 

15. А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити 

усю правду. Тоді допустив він Його. 

16. І охристившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван 

Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього. 

17. І ось голос почувся із неба: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав! 

Розділ 4 

1. Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. 

2. І постив Він сорок день і сорок ночей, а вкінці зголоднів. 

3. І ось приступив до Нього спокусник, і сказав: Коли Ти Син Божий, скажи, щоб 

каміння це стало хлібами! 

4. А Він відповів і промовив: Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але 

кожним словом, що походить із уст Божих. 

5. Тоді забирає диявол Його в святе місто, і ставить Його на наріжника храму, 

6. та й каже Йому: Коли Ти Син Божий, то кинься додолу, бож написано: Він накаже 

про Тебе Своїм Анголам, і вони на руках понесуть Тебе, щоб об камінь коли не 

спіткнув Ти Своєї ноги. 

7. Ісус відказав йому: Ще написано: Не спокушуй Господа Бога свого! 

8. Знов диявол бере Його на височезную гору, і показує Йому всі царства на світі та 

їхнюю славу, 

9. та й каже до Нього: Це все Тобі дам, якщо впадеш і мені Ти поклонишся! 

10. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано! Бож написано: Господеві Богові своєму 

вклоняйся, і служи Одному Йому! 

11. Тоді позоставив диявол Його. І ось Анголи приступили, і служили Йому. 
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12. Як довідавсь Ісус, що Івана ув’язнено, перейшов у Галілею. 

13. І, покинувши Він Назарета, прийшов й оселився в Капернаумі приморськім, на 

границі країн Завулонової й Нефталимової, 

14. щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: 

15. Завулонова земле, і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галілеє 

поганська! 

16. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні 

смертельної тіні, засяяло світло. 

17. Із того часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти: Покайтеся, бо наблизилось 

Царство Небесне! 

18. Як проходив же Він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, 

що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки 

були. 

19. І Він каже до них: Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями людей! 

20. І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід за Ним. 

21. І, далі пішовши звідти, Він побачив двох інших братів, Зеведеєвого сина Якова та 

Івана, його брата, із Зеведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, 

і покликав Він їх. 

22. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за Ним. 

23. І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію Царства 

проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми. 

24. А чутка про Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих усіх, хто терпів 

на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він їх уздоровляв. 

25. І багато людей ішло за Ним і з Галілеї, і з Десятимістя, і з Єрусалиму, і з Юдеї, 

і з Зайордання. 

Розділ 5 

1. І, побачивши натовп, Він вийшов на гору. А як сів, підійшли Його учні до Нього. 

2. І, відкривши уста Свої, Він навчати їх став, промовляючи: 

3. Блаженні вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне. 

4. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. 

5. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. 
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6. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. 

7. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. 

8. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. 

9. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. 

10. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 

11. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас 

наговорювати всяке слово лихе ради Мене. 

12. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, 

що були перед вами. 

13. Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже 

нінащо, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. 

14. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. 

15. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, 

і світить воно всім у домі. 

16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та 

прославляли Отця вашого, що на небі. 

17. Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйнувати 

прийшов, але виконати. 

18. Поправді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден 

значок із Закону не минеться, аж поки не збудеться все. 

19. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде 

найменшим у Царстві Небеснім; а хто виконає та й навчить, той стане великим 

у Царстві Небеснім. 

20. Кажу бо Я вам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, 

то не ввійдете в Царство Небесне! 

21. Ви чули, що було стародавнім наказане: Не вбивай, а хто вб’є, підпадає він судові. 

22. А Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто 

скаже на брата свого: рака, підпадає верховному судові, а хто скаже дурний, 

підпадає геєнні огненній. 

23. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут ізгадаєш, що брат твій 

щось має на тебе, 

24. залиши отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись перше з братом 

своїм, і тоді повертайся, і принось свого дара. 
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25. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе 

супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав, і щоб 

тебе до в’язниці не вкинули. 

26. Поправді кажу тобі: Не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти й останнього шеляга! 

27. Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. 

28. А Я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив 

із нею перелюб у серці своїм. 

29. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери, і кинь від себе: бо краще тобі, 

щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вкинене. 

30. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе: бо краще тобі, щоб 

загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вкинене. 

31. Також сказано: Хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. 

32. А Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той 

доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. 

33. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: Не клянись неправдиво, але виконуй 

клятви свої перед Господом. 

34. А Я вам кажу не клястися зовсім: ані небом, бо воно престол Божий; 

35. ні землею, бо підніжок для ніг Його це; ані Єрусалимом, бо він місто Царя 

Великого; 

36. не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою 

чи чорною. 

37. Ваше ж слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого. 

38. Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба. 

39. А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, 

підстав йому й другу. 

40. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. 

41. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. 

42. Хто просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього. 

43. Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. 

44. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, 

творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, 
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45. щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму 

над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. 

46. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме 

й митники роблять? 

47. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не 

чинять отак? 

48. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний! 

Розділ 6 

1. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас; а як ні, то 

не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. 

2. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри 

по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправді кажу вам: вони мають 

уже нагороду свою! 

3. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, 

4. щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі 

явно. 

5. А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по 

синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають 

уже нагороду свою! 

6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися 

Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 

7. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть 

вислухані за своє велемовство. 

8. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше 

прохання! 

9. Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, 

10. нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 

11. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. 

12. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 

13. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, 

і сила, і слава навіки. Амінь. 

14. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. 
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15. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів 

ваших. 

16. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри: вони бо зміняють обличчя свої, 

щоб бачили люди, що постять вони. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду 

свою! 

17. А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице своє вмий, 

18. щоб ти посту свого не виявив людям, а Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що 

бачить таємне, віддасть тобі явно. 

19. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії 

підкопуються й викрадають. 

20. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них 

не підкопуються та не крадуть. 

21. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє! 

22. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде 

світле. 

23. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що 

в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява! 

24. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде 

любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити 

й мамоні. 

25. Через те вам кажу: Не журіться про життя своє що будете їсти та що будете пити, 

ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? 

26. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте 

ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? 

27. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? 

28. І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не 

працюють, ані не прядуть. 

29. А Я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. 

30. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак 

зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні! 

31. Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми 

зодягнемось? 

32. Бож усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний, що всього того 

вам потрібно. 
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33. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. 

34. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. 

Кожний день має досить своєї турботи! 

Розділ 7 

1. Не судіть, щоб і вас не судили; 

2. бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, 

такою відміряють вам. 

3. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? 

4. Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он 

колода у власному оці? 

5. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти 

заскалку з ока брата твого. 

6. Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не 

потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас… 

7. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам; 

8. бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому. 

9. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба 

проситиме він? 

10. Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? 

11. Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше 

Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього! 

12. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо 

в цьому Закон і Пророки. 

13. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до 

погибелі, і нею багато-хто ходять. 

14. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять 

її! 

15. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині 

хижі вовки. 

16. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із 

будяків? 

17. Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. 
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18. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. 

19. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. 

20. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! 

21. Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, 

хто виконує волю Мого Отця, що на небі. 

22. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям Твоїм 

пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім’ям Твоїм чуда 

великі творили? 

23. І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас… Відійдіть від Мене, хто чинить 

беззаконня! 

24. Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка 

розумного, що свій дім збудував на камені. 

25. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, 

бо на камені був він заснований. 

26. А кожен, хто слухає цих Моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того 

необачного, що свій дім збудував на піску. 

27. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася й на дім отой кинулась, і він упав. 

І велика була та руїна його! 

28. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його. 

29. Бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті книжники їхні. 

Розділ 8 

1. А коли Він зійшов із гори, услід за Ним ішов натовп великий. 

2. І ось підійшов прокажений, уклонився Йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, Ти 

можеш очистити мене! 

3. А Ісус простяг руку, і доторкнувся до нього, говорячи: Хочу, будь чистий! І тієї 

хвилини очистився той від своєї прокази. 

4. І говорить до нього Ісус: Гляди, не розповідай нікому. Але йди, покажися 

священикові, та дар принеси, якого Мойсей заповів, їм на свідоцтво. 

5. А коли Він до Капернауму ввійшов, то до Нього наблизився сотник, та й благати 

зачав Його, 

6. кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений, і тяжко страждає. 

7. Він говорить йому: Я прийду й уздоровлю його. 
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8. А сотник Йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов Ти під стріху мою… 

Та промов тільки слово, і видужає мій слуга! 

9. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю; і одному кажу: піди то йде він, 

а тому: прийди і приходить, або рабові своєму: зроби те і він зробить. 

10. Почувши таке, Ісус здивувався, і промовив до тих, хто йшов услід за Ним: 

Поправді кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри! 

11. Кажу ж вам, що багато-хто прийдуть від сходу та заходу, і засядуть у Царстві 

Небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. 

12. Сини ж Царства повкидані будуть до темряви зовнішньої буде там плач і скрегіт 

зубів!.. 

13. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться! І тієї ж 

години одужав слуга його. 

14. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала 

в гарячці. 

15. І Він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту… І встала вона, та й Йому 

прислуговувала! 

16. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього, і Він словом Своїм 

вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, 

17. щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: Він узяв наші немочі, 

і недуги поніс. 

18. А як угледів Ісус навколо Себе багато народу, наказав переплинути на той бік. 

19. І приступив один книжник та й до Нього сказав: Учителю, я піду за Тобою, хоч би 

куди ти пішов! 

20. Промовляє до нього Ісус: Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, Син же 

Людський не має де й голови прихилити… 

21. А інший із учнів промовив до Нього: Дозволь мені, Господи, перше піти та батька 

свого поховати. 

22. А Ісус йому каже: Іди за Мною, і зостав мертвим ховати мерців своїх! 

23. І коли Він до човна вступив, за Ним увійшли Його учні. 

24. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен зачав заливатися хвилями. А Він 

спав… 

25. І кинулись учні, і збудили Його та й благали: Рятуй, Господи, гинемо! 

26. А Він відповів їм: Чого полохливі ви, маловірні? Тоді встав, заказав бурі й морю, 

і тиша велика настала… 
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27. А народ дивувався й казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні Йому? 

28. І, як прибув Він на той бік, до землі Гадаринської, перестріли Його два біснуваті, 

що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією 

дорогою. 

29. І ось, вони стали кричати, говорячи: Що Тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов Ти 

сюди передчасно нас мучити? 

30. А оподаль від них пасся гурт великий свиней. 

31. І просилися демони, кажучи: Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. 

32. А Він відповів їм: Ідіть. І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі 

до моря ввесь гурт, і потопився в воді. 

33. Пастухи ж повтікали; а коли прибули вони в місто, то про все розповіли, і про 

біснуватих. 

34. І ось, усе місто вийшло назустріч Ісусові. Як Його ж угледіли, то стали благати, 

щоб пішов Собі з їхнього краю!.. 

Розділ 9 

1. І, сівши до човна, Він переплинув, і до міста Свого прибув. 

2. І ото, принесли до Нього розслабленого, що на ложі лежав. І, як побачив Ісус їхню 

віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої! 

3. І ось, дехто із книжників стали казати про себе: Він богозневажає. 

4. Ісус же думки їхні знав і сказав: Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? 

5. Що легше, сказати: Прощаються тобі гріхи, чи сказати: Уставай та й ходи? 

6. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський, тож каже 

Він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім! 

7. Той устав і пішов у свій дім. 

8. А натовп, побачивши це, налякався, і славив Бога, що людям Він дав таку владу!.. 

9. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, на ймення Матвія, що сидів на 

митниці, та й каже йому: Іди за Мною! Той устав, і пішов услід за Ним. 

10. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, 

і вони посідали з Ним та з Його учнями. 

11. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його: Чому то Вчитель ваш їсть із 

митниками та із грішниками? 
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12. А Він це почув та й сказав: Лікаря не потребують здорові, а слабі! 

13. Ідіть же, і навчіться, що то є: Милости хочу, а не жертви. Бо Я не прийшов кликати 

праведних, але грішників до покаяння. 

14. Тоді приступили до Нього Іванові учні та й кажуть: Чому постимо ми й фарисеї, 

а учні Твої не постять? 

15. Ісус же промовив до них: Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще 

є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити 

будуть вони. 

16. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, 

і дірка стане ще гірша. 

17. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино 

розіллється, і бурдюки пропадуть; а вливають вино молоде до нових бурдюків, 

і одне й друге збережено буде. 

18. Коли Він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився Йому та 

й говорить: Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади Свою руку на неї, 

і вона оживе. 

19. І підвівся Ісус, і пішов услід за ним, також учні Його. 

20. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду, 

і доторкнулась до краю одежі Його. 

21. Бо вона говорила про себе: Коли хоч доторкнуся одежі Його, то одужаю. 

22. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла 

тебе! І одужала жінка з тієї години. 

23. А Ісус, як прибув до господи старшого, і вздрів дударів та юрбу голосільників, 

24. то сказав: Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить. І насміхалися з Нього. 

25. А коли народ випроваджено, Він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала! 

26. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. 

27. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за Ним два сліпці, що кричали й казали: 

Змилуйсь над нами, Сину Давидів! 

28. І коли Він додому прийшов, приступили до Нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж 

вірите ви, що Я можу вчинити оце? Говорять до Нього вони: Так, Господи. 

29. Тоді Він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою 

вірою! 

30. І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи: Глядіть, щоб ніхто не 

довідавсь про це! 
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31. А вони відійшли, та й розголосили про Нього по всій тій країні. 

32. Коли ж ті виходили, то ось привели до Нього чоловіка німого, що був біснуватий. 

33. І як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: Ніколи таке не 

траплялося серед Ізраїля! 

34. Фарисеї ж казали: Виганяє Він демонів силою князя демонів. 

35. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію Царства 

проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. 

36. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та 

розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. 

37. Тоді Він казав Своїм учням: Жниво справді велике, та робітників мало; 

38. тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав. 

Розділ 10 

1. І закликав Він дванадцятьох Своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб 

їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. 

2. А ймення апостолів дванадцятьох отакі: перший Симон, що Петром прозивається, 

і Андрій, брат його; Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його; 

3. Пилип і Варфоломій, Хома й митник Матвій; Яків, син Алфеїв, і Тадей; 

4. Симон Кананіт, та Юда Іскаріотський, що й видав Його. 

5. Цих Дванадцятьох Ісус вислав, і їм наказав, промовляючи: На путь до поган не 

ходіть, і до самарянського міста не входьте, 

6. але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. 

7. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. 

8. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте 

демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. 

9. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, 

10. ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці. Бо вартий робітник своєї 

поживи. 

11. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там 

перебудьте, аж поки не вийдете. 

12. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: Мир дому цьому! 
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13. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир; а як недостойний він 

буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. 

14. А як хто вас не прийме, і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста 

того, обтрусіть порох із ніг своїх. 

15. Поправді кажу вам: легше буде країні содомській й гоморській дня судного, аніж 

місту тому! 

16. Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як 

голубки. 

17. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх 

бичувати вас будуть. 

18. І до правителів та до царів поведуть вас за Мене, на свідчення їм і поганам. 

19. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити: тієї години буде вам 

дане, що маєте ви говорити, 

20. бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме. 

21. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, 

і їх повбивають. 

22. І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде 

спасений. 

23. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. Поправді кажу 

вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський. 

24. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. 

25. Доволі для учня, коли буде він, як учитель його, а раб як господар його. Коли 

Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його! 

26. Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані 

потаємного, що не виявиться. 

27. Що кажу Я вам потемки, говоріть те при світлі, що ж на вухо ви чуєте 

проповідуйте те на дахах. 

28. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але бійтеся більше того, 

хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні. 

29. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі 

Отця вашого. 

30. А вам і волосся все на голові пораховано. 

31. Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. 
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32. Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм 

визнаю й Я. 

33. Хто ж Мене відцурається перед людьми, того й Я відцураюся перед Небесним 

Отцем Моїм. 

34. Не думайте, що Я прийшов, щоб мир на землю принести, Я не мир принести 

прийшов, а меча. 

35. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір’ю, і невістку 

з свекрухою її. 

36. І: вороги чоловікові домашні його! 

37. Хто більш, як Мене, любить батька чи матір, той Мене недостойний. І хто більш, 

як Мене, любить сина чи дочку, той Мене недостойний. 

38. І хто не візьме свого хреста, і не піде за Мною слідом, той Мене недостойний. 

39. Хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за Мене погубить душу свою, той 

знайде її. 

40. Хто вас приймає приймає Мене, хто ж приймає Мене, приймає Того, Хто послав 

Мене. 

41. Хто приймає пророка, як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає 

праведника, як праведника, той дістане нагороду праведничу. 

42. І хто напоїть, як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, поправді 

кажу вам, той не згубить нагороди своєї. 

Розділ 11 

1. І сталось, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох Своїх учнів, Він звідти пішов, 

щоб учити, і по їхніх містах проповідувати. 

2. Прочувши ж Іван у в’язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, 

3. щоб Його запитати: Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам Іншого? 

4. Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви чуєте й бачите: 

5. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, 

і померлі встають, а вбогим звіщається Добра Новина… 

6. І блаженний, хто через Мене спокуси не матиме! 

7. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові: На що ви ходили 

в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? 
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8. Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка, у м’які шати одягненого? Аджеж 

ті, хто носить м’яке, по палатах царських. 

9. По що ж ви ходили? Може бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш, як 

пророка. 

10. Бо це ж той, що про нього написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю Свого 

посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує! 

11. Поправді кажу вам: Між народженими від жінок не було більшого над Івана 

Христителя! Та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього! 

12. Від днів же Івана Христителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто 

вживає зусилля, хапають його. 

13. Усі бо Пророки й Закон до Івана провіщували. 

14. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. 

15. Хто має вуха, нехай слухає! 

16. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп’ят він подібний, що на ринку сидять та 

вигукують іншим, 

17. і кажуть: Ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали 

ви… 

18. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть: Він демона має. 

19. Прийшов же Син Людський, що їсть і п’є, вони ж кажуть: Чоловік ось, ласун 

і п’яниця, Він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми 

ділами. 

20. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш Його чуд, що вони не 

покаялись: 

21. Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Віфсаїдо! Бо коли б то в Тирі й Сидоні були 

відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та 

в попелі. 

22. Але кажу вам: Легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам! 

23. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі 

були відбулися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по 

сьогоднішній день. 

24. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі!.. 

25. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, 

що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. 

26. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби! 
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27. Передав Мені все Мій Отець. І Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, 

окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. 

28. Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою! 

29. Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, 

і знайдете спокій душам своїм. 

30. Бож ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий! 

Розділ 12 

1. Того часу Ісус переходив ланами в суботу. А учні Його зголодніли були, і стали 

зривати колосся та їсти. 

2. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому: Он учні Твої роблять те, чого не 

годиться робити в суботу… 

3. А Він відповів їм: Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, 

хто був із ним? 

4. Як він увійшов до Божого дому, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні 

йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священикам? 

5. Або ви не читали в Законі що в суботу священики порушують суботу у храмі, 

і невинні вони? 

6. А Я вам кажу, що тут Більший, як храм! 

7. Коли б знали ви, що то є: Милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних… 

8. Бо Син Людський Господь і суботі! 

9. І, вийшовши звідти, прибув Він до їхньої синагоги. 

10. І ото, був там чоловік, що мав суху руку. І, щоб обвинити Ісуса, запитали Його: Чи 

вздоровляти годиться в суботу? 

11. А Він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по 

неї, і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? 

12. А скільки ж людина вартніша за тую овечку! Тому можна чинити добро й у суботу! 

13. І каже тоді чоловікові: Простягни свою руку! Той простяг, і стала здорова вона, як 

і друга… 

14. Фарисеї ж пішли, і зібрали нараду на Нього, як би Його погубити? 

15. А Ісус, розізнавши, пішов Собі звідти. І багато пішло вслід за Ним, і Він їх 

уздоровив усіх. 
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16. А Він наказав їм суворо Його не виявляти, 

17. щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: 

18. Ото Мій Отрок, що Я вибрав Його, Мій Улюблений, що Його полюбила душа Моя! 

Вкладу Свого Духа в Нього, і Він суд проголосить поганам. 

19. Він не буде змагатися, ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто Його голосу. 

20. Він очеретини надломленої не доломить, і ґнота догасаючого не погасить, поки не 

допровадить присуду до перемоги… 

21. І погани надіятись будуть на Ймення Його! 

22. Тоді привели до Нього німого сліпця, що був біснуватий, і Він уздоровив його, так 

що німий став говорити та бачити. 

23. І дивувались усі люди й казали: Чи ж не Син це Давидів? 

24. Фарисеї ж, почувши, сказали: Він демонів не виганяє інакше, тільки як 

Вельзевулом, князем демонів. 

25. А Він знав думки їхні, і промовив до них: Кожне царство, поділене супроти себе, 

запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. 

26. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе; як же втримається царство 

його? 

27. І коли Вельзевулом виганяю Я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони 

стануть вам суддями. 

28. А коли ж Духом Божим вигоню Я демонів, то настало для вас Царство Боже. 

29. Або як то хто може вдертися в дім дужого, та пограбувати добро його, якщо перше 

не зв’яже дужого? І аж тоді він господу його пограбує. 

30. Хто не зо Мною, той супроти Мене; і хто не збирає зо Мною, той розкидає. 

31. Тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але 

богозневага на Духа не проститься! 

32. І як скаже хто слово на Людського Сина, то йому проститься те; а коли скаже 

проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім! 

33. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то 

й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду! 

34. Роде зміїний! Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те 

говорять уста. 

35. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого 

виносить лихе. 
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36. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь 

судного дня! 

37. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений. 

38. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до Нього й сказали: Учителю, хочемо 

побачити ознаку від Тебе. 

39. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не 

дадуть, окрім ознаки пророка Йони. 

40. Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три 

ночі й Син Людський у серці землі. 

41. Ніневітяни стануть на суд із цим родом, і осудять його, вони бо покаялися через 

Йонину проповідь. А тут ото Більший, ніж Йона! 

42. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим, і засудить його, бо вона з кінця світу 

прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото Більший, аніж Соломон! 

43. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, 

відпочинку шукаючи, та не знаходить. 

44. Тоді він говорить: Вернуся до дому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то 

хату знаходить порожню, заметену й прибрану. 

45. Тоді він іде, та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та 

й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше… Так буде й лукавому 

родові цьому! 

46. Коли Він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати Його осторонь стали, 

бажаючи з Ним говорити. 

47. І сказав хтось Йому: Ото мати Твоя й Твої браття стоять онде осторонь, і говорити 

з Тобою бажають. 

48. А Він відповів тому, хто Йому говорив, і сказав: Хто мати Моя? І хто браття Мої? 

49. І, показавши рукою Своєю на учнів Своїх, Він промовив: Ото Моя мати та браття 

Мої! 

50. Бо хто волю Мого Отця, що на небі, чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати! 

Розділ 13 

1. Того ж дня Ісус вийшов із дому, та й сів біля моря. 

2. І безліч народу зібралась до Нього, так що Він увійшов був до човна та й сів, 

а ввесь натовп стояв понад берегом. 

3. І багато навчав Він їх притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. 
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4. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли, та їх повидзьобували. 

5. Другі ж упали на ґрунт кам’янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, 

бо земля неглибока була; 

6. а як сонце зійшло, то зів’яли, і коріння не мавши, посохли. 

7. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. 

8. Інші ж упали на добрую землю і зродили: одне в сто раз, друге в шістдесят, а те 

втридцятеро. 

9. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! 

10. І учні Його приступили й сказали до Нього: Чому притчами Ти промовляєш до 

них? 

11. А Він відповів і промовив: Тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, 

їм же не дано. 

12. Бо хто має, то дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, 

що він має. 

13. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи, не 

чують, і не розуміють. 

14. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: Почуєте слухом, і не 

зрозумієте, дивитися будете оком, і не побачите… 

15. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, 

щоб коли не побачити очима й не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не 

навернутись, щоб Я їх уздоровив! 

16. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. 

17. Бо поправді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите 

ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. 

18. Послухайте ж притчу про сіяча. 

19. До кожного, хто слухає слово про Царство, але не розуміє, приходить лукавий, 

і краде посіяне в серці його; це те, що посіяне понад дорогою. 

20. А посіяне на кам’янистому ґрунті, це той, хто слухає слово, і з радістю зараз 

приймає його; 

21. але кореня в ньому нема, тому він непостійний; коли ж утиск або переслідування 

настають за слово, то він зараз спокушується. 

22. А між терен посіяне, це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана 

багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. 
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23. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово й його розуміє, і плід він 

приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той утридцятеро. 

24. Іншу притчу подав Він їм, кажучи: Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв 

був добре насіння на полі своїм. 

25. А коли люди спали, прийшов ворог його, і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. 

26. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. 

27. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв 

на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? 

28. А він їм відказав: Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: Отож, 

чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? 

29. Але він відказав: Ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним 

і пшеницю. 

30. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив; а в жнива накажу я женцям: Зберіть 

перше кукіль і його пов’яжіть у снопки, щоб їх попалити; пшеницю ж спровадьте 

до клуні моєї. 

31. Іншу притчу подав Він їм, кажучи: Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, 

що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. 

32. Воно найдрібніше з увсього насіння, але, коли виросте, більше воно за зілля, і стає 

деревом, так що птаство небесне злітається, і кублиться в віттях його. 

33. Іншу притчу Він їм розповів: Царство Небесне подібне до розчини, що її бере 

жінка, і кладе на три мірі муки, аж поки все вкисне. 

34. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого Він їм не казав, 

35. щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: Відкрию у притчах уста 

Свої, розповім таємниці від почину світу! 

36. Тоді відпустив Він народ і додому прийшов. І підійшли Його учні до Нього 

й сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. 

37. А Він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це Син Людський, 

38. а поле це світ, добре ж насіння це сини Царства, а кукіль сини лукавого; 

39. а ворог, що всіяв його це диявол, жнива кінець віку, а женці Анголи. 

40. І як збирають кукіль, і як палять в огні, так буде й наприкінці віку цього. 

41. Пошле Людський Син Своїх Анголів, і вони позбирають із Царства Його всі 

спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, 

42. і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 102 

 

43. Тоді праведники, немов сонце, засяють у Царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай 

слухає! 

44. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, 

ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. 

45. Подібне ще Царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих, 

46. а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде, і все продає, що має, і купує її. 

47. Подібне ще Царство Небесне до невода, у море закиненого, що зібрав він усячину. 

48. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і, сівши, вибирають до посуду добре, 

непотріб же геть викидають. 

49. Так буде й наприкінці віку: Анголи повиходять, і вилучать злих з-поміж праведних, 

50. і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів! 

51. Чи ви зрозуміли це все? Так! відказали Йому. 

52. І Він їм сказав: Тому кожен книжник, що навчений про Царство Небесне, подібний 

до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе. 

53. І сталось, як скінчив Ісус притчі оці, Він звідти пішов. 

54. І прийшов Він до Своєї батьківщини, і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони 

дивуватися й питати: Звідки в Нього ця мудрість та сили чудодійні? 

55. Чи ж Він не син теслі? Чи ж мати Його не Марією зветься, а брати Його Яків, 

і Йосип, і Симон та Юда? 

56. І чи ж сестри Його не всі з нами? Звідки ж Йому все оте? 

57. І вони спокушалися Ним. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки 

в вітчизні своїй та в домі своїм! 

58. І Він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. 

Розділ 14 

1. Того часу прочув Ірод чотиривласник чутки про Ісуса, 

2. і сказав своїм слугам: Це Іван Христитель, він із мертвих воскрес, і тому чуда 

творяться ним… 

3. Бо Ірод схопив був Івана, і зв’язав його, і посадив у в’язницю через Іродіяду, 

дружину брата свого Пилипа. 

4. Бо до нього Іван говорив: Не годиться тобі її мати! 
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5. І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали. 

6. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та 

й Іродові догодила. 

7. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. 

8. А вона, за намовою матері своєї: Дай мені проказала отут на полумиску голову 

Івана Христителя!.. 

9. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. 

10. І послав стяти Івана в в’язниці. 

11. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй 

матері… 

12. А учні його прибули, взяли тіло, і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса. 

13. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне й самотнє. І, 

прочувши, народ із міст пішов пішки за Ним. 

14. І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над ними, і їхніх 

слабих уздоровив. 

15. А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце пустинне, 

і година вже пізня; відпусти народ, хай по селах розійдуться, і куплять поживи 

собі. 

16. А Ісус їм сказав: Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх ви! 

17. Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, тільки п’ятеро хліба й дві рибі. 

18. А Він відказав: Принесіть Мені їх сюди. 

19. І, звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п’ятеро хліба й дві рибі, споглянув 

на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. 

20. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних 

кошів… 

21. °дців же було мужа тисяч із п’ять, крім жінок і дітей. 

22. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його, аж 

поки народ Він відпустить. 

23. Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитися насамоті; і як вечір настав, 

був там Сам. 

24. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвавсь 

супротивний. 
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25. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. 

26. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали: Мара! І від 

страху вони закричали… 

27. А Ісус до них зараз озвався й сказав: Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь! 

28. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе 

по воді. 

29. А Він відказав йому: Іди. І, вилізши з човна, Петро став іти по воді, і пішов до 

Ісуса. 

30. Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, 

Господи!.. 

31. І зараз Ісус простяг руку й схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого 

усумнився? 

32. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. 

33. А приявні в човні вклонились Йому та сказали: Ти справді Син Божий! 

34. Перепливши ж вони, прибули в землю Генісаретську. 

35. А люди тієї місцевости, пізнавши Його, сповістили по всій тій околиці, і до Нього 

принесли всіх хворих. 

36. І благали Його, щоб бодай доторкнутися краю одежі Його. А хто доторкавсь, 

уздоровлений був. 

Розділ 15 

1. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму й сказали: 

2. Чого Твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб 

споживають. 

3. А Він відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради 

передання вашого? 

4. Бо Бог заповів: Шануй батька та матір, та: Хто злорічить на батька чи матір, хай 

смертю помре. 

5. А ви кажете: Коли скаже хто батьку чи матері: Те, чим би ви скористатись від мене 

хотіли, то дар Богові, 

6. то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви ради передання 

вашого знівечили Боже Слово. 

7. Лицеміри! Про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: 
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8. Оці люди устами шанують Мене, серце ж їхнє далеко від Мене! 

9. Та однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей… 

10. І Він покликав народ, і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте! 

11. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину 

сквернить. 

12. Тоді учні Його приступили й сказали Йому: Чи Ти знаєш, що фарисеї, почувши це 

слово, спокусилися? 

13. А Він відповів і сказав: Усяка рослина, яку насадив не Отець Мій Небесний, буде 

вирвана з коренем. 

14. Залишіть ви їх: це сліпі поводатарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє 

до ями впадуть… 

15. А Петро відповів і до Нього сказав: Поясни нам цю притчу. 

16. А Він відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? 

17. Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт, та й назовні 

виходить? 

18. Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. 

19. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, 

неправдиві засвідчення, богозневаги. 

20. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими, не опоганює це людини! 

21. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські й сидонські. 

22. І ось жінка одна хананеянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до Нього 

й сказала: Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давидів, демон тяжко дочку мою 

мучить! 

23. А Він їй не казав ані слова. Тоді учні Його, підійшовши, благали Його та казали: 

Відпусти її, бо кричить услід за нами! 

24. А Він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого… 

25. А вона, підійшовши, уклонилась Йому та й сказала: Господи, допоможи мені! 

26. А Він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей, і кинути щенятам… 

27. Вона ж відказала: Так, Господи! Але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо 

столу їхніх панів. 

28. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти 

хочеш! І тієї години дочка її видужала. 
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29. І, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря, і, зійшовши на гору, сів 

там. 

30. І приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих 

і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. І Він уздоровлював їх. 

31. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, 

криві ходять, і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого! 

32. А Ісус Своїх учнів покликав і сказав: Жаль Мені цих людей, що вже три дні зо 

Мною знаходяться, але їсти не мають чого; відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони 

не ослабли в дорозі. 

33. А учні Йому відказали: Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати 

стільки народу? 

34. А Ісус запитав їх: Скільки маєте хліба? Вони ж відказали: Семеро, та трохи рибок. 

35. І Він ізвелів на землі посідати народові. 

36. І, взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням Своїм, 

а учні народові. 

37. І всі їли й наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних… 

38. °дців же було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. 

39. І, відпустивши народ, усів Він до човна, і прибув до землі Магдалинської. 

Розділ 16 

1. І підійшли фарисеї та саддукеї, і, випробовуючи, просили Його показати ознаку їм 

із неба. 

2. А Він відповів і промовив до них: Ви звечора кажете: Буде погода, червоніє бо 

небо. 

3. А ранком: Сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя 

ви вмієте, ознак часу ж не можете! 

4. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки 

пророка Йони. І, їх полишивши, Він відійшов. 

5. А учні Його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. 

6. Ісус же промовив до них: Стережіться уважливо фарисейської та саддукейської 

розчини! 

7. Вони ж міркували собі й говорили: Ми ж хлібів не взяли. 
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8. А Ісус, знавши те, запитав: Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не 

взяли? 

9. Чи ж ви ще не розумієте й не пам’ятаєте про п’ять хлібів на п’ять тисяч, і скільки 

кошів ви зібрали? 

10. Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви назбирали? 

11. Як ви не розумієте, що Я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини 

фарисейської та саддукейської! 

12. Тоді зрозуміли вони, що Він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але 

фарисейської та саддукейської науки. 

13. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав Своїх учнів і казав: За кого 

народ уважає Мене, Сина Людського? 

14. Вони ж відповіли: Одні за Івана Христителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за 

одного з пророків. 

15. Він каже до них: А ви за кого Мене маєте? 

16. А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! 

17. А Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло 

і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець. 

18. І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не 

переможуть її. 

19. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв’яжеш, те зв’язане буде 

на небі, а що на землі ти розв’яжеш, те розв’язане буде на небі! 

20. Тоді наказав Своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Христос. 

21. Із того часу Ісус став виказувати Своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму, 

і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, 

і воскреснути третього дня. 

22. І, набік відвівши Його, Петро став Йому докоряти й казати: Змилуйся, Господи, 

такого Тобі хай не буде! 

23. А Він обернувся й промовив Петрові: Відступися від Мене, сатано, ти спокуса 

Мені, бо думаєш не про Боже, а про людське! 

24. Промовив тоді Ісус учням Своїм: Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться 

самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною. 

25. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою душу погубить, 

той знайде її. 
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26. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що 

дасть людина взамін за душу свою? 

27. Бо прийде Син Людський у славі Свого Отця з Анголами Своїми, і тоді віддасть 

кожному згідно з ділами його. 

28. Поправді кажу вам, що деякі з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не 

побачать Сина Людського, що йде в Царстві Своїм. 

Розділ 17 

1. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх 

осібно на гору високу. 

2. І Він перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його 

стала біла, як світло. 

3. І ось з’явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із Ним. 

4. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, 

поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. 

5. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що 

казав: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся! 

6. А почувши, попадали учні долілиць, і полякалися сильно… 

7. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте й не бійтесь! 

8. Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім Самого Ісуса. 

9. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про цеє видіння, 

аж поки Син Людський із мертвих воскресне. 

10. І запитали Його учні, говорячи: Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш 

прийти? 

11. А Він відповів і сказав: Ілля, правда, прийде, і все приготує. 

12. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що 

тільки хотіли… Так і Син Людський має страждати від них. 

13. Учні тоді зрозуміли, що Він їм говорив про Івана Христителя. 

14. І як вони до народу прийшли, то до Нього один чоловік приступив, і навколішки 

впав перед Ним, 

15. і сказав: Господи, змилуйсь над сином моїм, що біснується у новомісяччі, 

і мучиться тяжко, бо почасту падає він ув огонь, і почасту в воду. 

16. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити його. 
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17. А Ісус відповів і сказав: О роде невірний й розбещений, доки буду Я з вами? Доки 

вас Я терпітиму? Приведіть до Мене сюди його! 

18. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього. І видужав хлопець тієї 

години! 

19. Тоді підійшли учні насамоті до Ісуса й сказали: Чому ми не могли його вигнати? 

20. А Він їм відповів: Через ваше невірство. Бо поправді кажу вам: коли будете ви 

мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то 

й перейде вона, і нічого не матимете неможливого! 

21. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом. 

22. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: Людський Син буде виданий 

людям до рук, 

23. і вони Його вб’ють, але третього дня Він воскресне. І тяжко вони зажурились… 

24. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та 

й сказали: Чи не заплатить ваш учитель дидрахми? 

25. Він відказує: Так. І як він увійшов до дому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти 

думаєш, Симоне: царі земні з кого беруть мито або податки: від синів своїх, чи 

чужих? 

26. А як той відказав: Від чужих, то промовив до нього Ісус: Тож вільні сини! 

27. Та щоб їх не спокусити, піди над море, та вудку закинь, і яку першу рибу ізловиш, 

візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира; візьми ти його, і віддай їм за Мене й за 

себе… 

Розділ 18 

1. Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: Хто найбільший у Царстві Небеснім? 

2. Він же дитину покликав, і поставив її серед них, 

3. та й сказав: Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не 

ввійдете в Царство Небесне! 

4. Отже, хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім. 

5. І хто прийме таку дитину одну в Моє Ймення, той приймає Мене. 

6. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, 

коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській 

глибині… 

7. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти; надто горе людині, що від неї 

приходить спокуса! 
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8. Коли тільки рука твоя, чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе: краще 

тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома 

ногами бути вкиненому в огонь вічний. 

9. І коли твоє око тебе спокушає його вибери й кинь від себе: краще тобі однооким 

ввійти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної. 

10. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих; кажу бо Я вам, що 

їхні Анголи повсякчасно бачать у небі обличчя Мого Отця, що на небі. 

11. Син бо Людський прийшов, щоб спасти загинуле. 

12. Як вам здається: коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він 

не покине дев’ятдесятьох і дев’ятьох у горах, і не піде шукати заблудлої? 

13. І коли пощастить відшукати її, поправді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж 

за дев’ятдесятьох і дев’ятьох незаблудлих. 

14. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. 

15. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним 

самим; як тебе він послухає, ти придбав свого брата. 

16. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка 

ствердилась устами двох чи трьох свідків. 

17. А коли не послухає їх, скажи Церкві; коли ж не послухає й Церкви, хай буде тобі, 

як поганин і митник! 

18. Поправді кажу вам: Що тільки зв’яжете на землі, зв’язане буде на небі, і що тільки 

розв’яжете на землі, розв’язане буде на небі. 

19. Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то 

коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі! 

20. Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них. 

21. Петро приступив тоді та запитався Його: Господи, скільки разів брат мій може 

згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз? 

22. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по 

семи! 

23. Тим то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити 

з своїми рабами. 

24. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять 

тисяч талантів. 

25. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, 

і все, що він мав, і заплатити. 
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26. Тоді раб той упав до ніг, і вклонявся йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі 

все! 

27. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. 

28. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен 

йому сто динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен! 

29. А товариш його впав у ноги йому, і благав його, кажучи: Потерпи мені, і я віддам 

тобі! 

30. Та той не схотів, а пішов і всадив до в’язниці його, аж поки він боргу не верне. 

31. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли 

й розповіли своєму панові все, що було. 

32. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: Рабе лукавий, я простив був тобі 

ввесь той борг, бо просив ти мене. 

33. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був 

змилувався? 

34. І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. 

35. Так само й Отець Мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить 

своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. 

Розділ 19 

1. І сталось, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї, і прибув до країни 

Юдейської, на той бік Йордану. 

2. А за Ним ішла безліч народу, і Він уздоровив їх тут. 

3. І підійшли фарисеї до Нього, і, випробовуючи, запитали Його: Чи дозволено 

дружину свою відпускати з причини всякої? 

4. А Він відповів і сказав: Чи ви не читали, що Той, Хто створив споконвіку людей, 

створив їх чоловіком і жінкою? 

5. І сказав: Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, 

і стануть обоє вони одним тілом, 

6. тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не 

розлучує! 

7. Вони кажуть Йому: А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового, та 

й відпускати? 

8. Він говорить до них: То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати 

дружин ваших, спочатку ж так не було. 
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9. А Я вам кажу: Хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться 

з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. 

10. Учні говорять Йому: Коли справа така чоловіка із дружиною, то не добре 

одружуватись. 

11. А Він їм відказав: Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. 

12. Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої народилися так; є й скопці, що їх 

люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто 

може вмістити, нехай вмістить. 

13. Тоді привели Йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм 

докоряли. 

14. Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство 

Небесне належить таким. 

15. І Він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. 

16. І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я 

доброго, щоб мати життя вічне? 

17. Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога 

Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді. 

18. Той питає Його: Які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, 

не свідкуй неправдиво. 

19. Шануй батька та матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе. 

20. Говорить до Нього юнак: Це я виконав все. Чого ще бракує мені? 

21. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим 

роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною. 

22. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. 

23. Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти 

в Царство Небесне. 

24. Іще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому 

в Боже Царство ввійти! 

25. Як учні ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може спастися? 

26. А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові. 

27. Тоді відізвався Петро та до Нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою 

слідом; що ж нам буде за це? 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 113 

 

28. А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син 

Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на 

дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. 

29. І кожен, хто за Ймення Моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи 

діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. 

30. І багато-хто з перших останніми стануть, а останні першими. 

Розділ 20 

1. Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити 

робітників у свій виноградник. 

2. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого 

виноградника. 

3. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на 

ринку, 

4. та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. 

5. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій й дев’ятій, і те саме 

зробив. 

6. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та 

й каже до них: Чого тут стоїте цілий день безробітні? 

7. Вони кажуть до нього: Бо ніхто не найняв нас. Відказує їм: Ідіть і ви 

в виноградник. 

8. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: 

Поклич робітників, і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. 

9. І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. 

10. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Та й вони по динару 

взяли. 

11. А взявши, вони почали нарікати на господаря, 

12. кажучи: Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли 

тягар дня та спекоту… 

13. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе, хіба не за 

динарія згодився зо мною? 

14. Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. 

15. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу, зробити? Хіба око твоє заздре від того, що 

я добрий? 
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16. Отак будуть останні першими, а перші останніми! 

17. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно Дванадцятьох, і на дорозі їм 

сповістив: 

18. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син 

Людський, і засудять на смерть Його… 

19. І посганам Його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп’яття, але 

третього дня Він воскресне! 

20. Тоді приступила до Нього мати синів Зеведеєвих, і вклонилась, і просила від Нього 

чогось. 

21. А Він їй сказав: Чого хочеш? Вона каже Йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли 

в Царстві Твоїм праворуч один, і ліворуч від Тебе один. 

22. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що Я 

її питиму або христитися хрищенням, що я ним хрищуся? Вони кажуть Йому: 

Можемо. 

23. Він говорить до них: Ви питимете Мою чашу і будете христитися хрищенням, що 

Я ним хрищуся. А сидіти праворуч Мене та ліворуч не Моє це давати, а кому від 

Мого Отця те вготовано. 

24. Як почули це десятеро, стали гніватися на обох тих братів. 

25. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, 

а вельможі їх тиснуть. 

26. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. 

27. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. 

28. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, 

і душу Свою дати на викуп за багатьох! 

29. Як вони ж з Єрихону виходили, за Ним ішов натовп великий. 

30. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали 

кричати, благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидів! 

31. Народ же сварився на них, щоб мовчали, вони ж іще більше кричали, благаючи: 

Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидів! 

32. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав: Що хочете, щоб Я вам зробив? 

33. Вони Йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі! 

34. І змилосердивсь Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони 

подалися за Ним. 
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Розділ 21 

1. А коли вони наблизились до Єрусалиму, і прийшли до Вітфагії, до гори до 

Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, 

2. до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив’язану та 

з нею осля; відв’яжіть, і Мені приведіть їх. 

3. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. 

4. А це сталось, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: 

5. Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йде Цар твій! Він покірливий, і всів на осла, 

на осля, під’яремної сина. 

6. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. 

7. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. 

8. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили 

дорогою. 

9. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи: Осанна Сину 

Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє Ім’я! Осанна на висоті! 

10. А коли увійшов Він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи: Хто це 

такий? 

11. А народ говорив: Це Пророк, Ісус із Назарету Галілейського! 

12. Потому Ісус увійшов у храм Божий, і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, 

і поперевертав грошомінам столи, та ослони продавцям голубів. 

13. І сказав їм: Написано: Дім Мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру 

розбійників. 

14. І приступили у храмі до Нього сліпі та криві, і Він їх уздоровив. 

15. А первосвященики й книжники, бачивши чуда, що Він учинив, і дітей, що в храмі 

викрикували: Осанна Сину Давидовому, обурилися, 

16. та й сказали Йому: Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм: Так. Чи ж ви не 

читали ніколи: Із уст немовлят, і тих, що ссуть, учинив Ти хвалу? 

17. І покинувши їх, Він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. 

18. А вранці, до міста вертаючись, Він зголоднів. 

19. І побачив Він при дорозі одне фіґове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім 

листя самого, на нім не знайшов. І до нього Він каже: Нехай плоду із тебе не буде 

ніколи повіки! І фіґове дерево зараз усохло. 
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20. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили: Як швидко всохло це фіґове 

дерево!.. 

21. Ісус же промовив у відповідь їм: Поправді кажу вам: Коли б мали ви віру, і не мали 

сумніву, то вчинили б не тільки як із фіґовим деревом, а якби й цій горі ви сказали: 

Порушся та кинься до моря, то й станеться те! 

22. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. 

23. А коли Він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященики й старші 

народу до Нього й сказали: Якою Ти владою чиниш оце? І хто Тобі владу цю дав? 

24. Ісус же промовив у відповідь їм: Запитаю й Я вас одне слово. Як про нього дасте 

Мені відповідь, то й Я вам скажу, якою владою Я це чиню. 

25. Іванове хрищення звідки було: із неба, чи від людей? Вони ж міркували собі 

й говорили: Коли скажемо: Із неба, відкаже Він нам: Чого ж ви йому не повірили? 

26. А як скажемо: Від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. 

27. І сказали Ісусові в відповідь: Ми не знаємо. Відказав їм і Він: То й Я вам не скажу, 

якою владою Я це чиню. 

28. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він 

сказав: Піди но, дитино, сьогодні, працюй у винограднику! 

29. А той відповів і сказав: Готовий, панотче, і не пішов. 

30. І, прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: Я не хочу. 

А потім покаявся, і пішов. 

31. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє 

до них: Поправді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже 

Царство. 

32. Бо прийшов був до вас дорогою праведности Іван, та йому не повірили ви, 

а митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися 

й опісля, щоб повірити йому. 

33. Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив 

його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив, і віддав його винарям, та 

й пішов. 

34. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти 

плоди свої. 

35. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того 

вкаменували. 

36. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. 

37. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. 
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38. Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: Це спадкоємець; ходім, 

замордуймо його, і заберемо його спадщину! 

39. І, схопивши його, вони вивели за виноградник його, та й убили. 

40. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? 

41. Вони кажуть Йому: Злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим 

винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. 

42. Ісус промовляє до них: Чи ви не читали ніколи в Писанні: Камінь, що його 

будівничі відкинули, той наріжним став каменем; від Господа сталося це, і дивне 

воно в очах наших! 

43. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься, і дасться народові, що плоди 

його буде приносити. 

44. І хто впаде на цей камінь розіб’ється, а на кого він сам упаде то розчавить його. 

45. А як первосвященики та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про 

них Він говорить. 

46. І намагались схопити Його, але побоялись людей, бо вважали Його за Пророка. 

Розділ 22 

1. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: 

2. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. 

3. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не 

хотіли прийти. 

4. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним: Ось я приготував 

обід свій, закололи бики й відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля! 

5. Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свій торг. 

6. А останні, похапавши рабів його, знущалися, та й повбивали їх. 

7. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто 

спалив. 

8. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. 

9. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. 

10. І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих 

і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. 
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11. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, в одежу 

весільну не вбраного, 

12. та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же 

мовчав. 

13. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв’яжіть йому ноги та руки, та й киньте до 

зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів… 

14. Бо багато покликаних, та вибраних мало. 

15. Тоді фарисеї пішли й умовлялись, як зловити на слові Його. 

16. І посилають до Нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що 

Ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, 

бо на людське обличчя не дивишся Ти. 

17. Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? 

18. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, Мене випробовуєте? 

19. Покажіть Мені гріш податковий. І принесли динарія Йому. 

20. А Він каже до них: Чий це образ і напис? 

21. Ті відказують: Кесарів. Тоді каже Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові 

Боже. 

22. А почувши таке, вони диву далися. І, лишивши Його, відійшли. 

23. Того дня приступили до Нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, 

і запитали Його, 

24. та й сказали: Учителю, Мойсей наказав: Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай 

його брат візьме вдову його, і відновить насіння для брата свого. 

25. Було ж у нас сім братів. І перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, 

зоставив дружину свою братові своєму. 

26. Так само і другий, і третій, аж до сьомого. 

27. А по всіх вмерла й жінка. 

28. Отож, у воскресенні котрому з сімох вона дружиною буде? Бо всі мали її. 

29. Ісус же промовив у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої 

сили. 

30. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як Анголи ті на небі. 

31. А про воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже: 
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32. Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів; Бог не є Богом мертвих, а живих. 

33. А народ, чувши це, дивувався науці Його. 

34. Фарисеї ж, почувши, що Він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. 

35. І спитався один із них, учитель Закону, Його випробовуючи й кажучи: 

36. Учителю, котра заповідь найбільша в Законі? 

37. Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею 

своєю, і всією своєю думкою. 

38. Це найбільша й найперша заповідь. 

39. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. 

40. На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять. 

41. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав, 

42. і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони Йому кажуть: Давидів. 

43. Він до них промовляє: Як же то силою Духа Давид Його Господом зве, коли каже: 

44. Промовив Господь Господеві моєму: сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх 

ворогів підніжком ногам Твоїм. 

45. Тож, коли Давид зве Його Господом, як же Він йому син? 

46. І ніхто не спромігся відповісти Йому ані слова… І ніхто з того дня не наважувався 

більш питати Його. 

Розділ 23 

1. Тоді промовив Ісус до народу й до учнів Своїх, 

2. і сказав: На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. 

3. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте; та за вчинками їхніми не робіть, 

бо говорять вони та не роблять того! 

4. Вони ж в’яжуть тяжкі тягарі, і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем 

своїм не хотять їх порушити… 

5. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, 

і здовжують китиці. 

6. І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, 

7. і привіти на ринках, і щоб звали їх люди: Учителю! 
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8. А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви всі брати. 

9. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. 

10. І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос. 

11. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде! 

12. Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. 

13. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство 

Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте! 

14. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і напоказ 

молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете! 

15. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб 

придбати нововірця одного; а коли те стається, то робите його сином геєнни, вдвоє 

гіршим від вас! 

16. Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите: Коли хто поклянеться храмом, то 

нічого; а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. 

17. Нерозумні й сліпі, що бо більше: чи золото, чи той храм, що освячує золото? 

18. І: Коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на 

нім, то він винуватий. 

19. Нерозумні й сліпі, що бо більше: чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? 

20. Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. 

21. І хто храмом клянеться, клянеться ним та Тим, Хто живе в нім. 

22. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і Тим, Хто на ньому сидить. 

23. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м’яти, і ганусу 

й кмину, але найважливіше в Законі покинули: суд, милосердя та віру; це треба 

робити, і того не кидати. 

24. Проводирі ви сліпі, що відціджуєте комаря, а верблюда ковтаєте! 

25. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, 

а всередині повні вони здирства й кривди! 

26. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні! 

27. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які 

гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости! 

28. Так і ви, назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та 

беззаконня! 
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29. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, 

і праведникам прикрашаєте пам’ятники, 

30. та говорите: Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками 

їхніми в крові пророків. 

31. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. 

32. Доповніть і ви міру провини ваших батьків! 

33. О змії, о роде гадючий, як ви втечете від засуду до геєнни? 

34. І ось тому посилаю до вас Я пророків, і мудрих, і книжників; частину їх ви 

повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх, і будете 

гнати з міста до міста. 

35. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля 

праведного, аж до крови Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між 

храмом і жертівником! 

36. Поправді кажу вам: Оце все спаде на рід цей! 

37. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе! 

Скільки разів Я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток 

своїх, та ви не захотіли! 

38. Ось ваш дім залишається порожній для вас! 

39. Говорю бо Я вам: Відтепер ви Мене не побачите, аж поки не скажете: 

Благословенний, Хто йде у Господнє Ім’я! 

Розділ 24 

1. І вийшов Ісус і від храму пішов. І підійшли Його учні, щоб Йому показати будинки 

храмові. 

2. Він же промовив у відповідь їм: Чи бачите ви все оце? Поправді кажу вам: Не 

залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується!.. 

3. Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до Нього самотньо 

й спитали: Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого й кінця 

віку? 

4. Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів! 

5. Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, кажучи: Я Христос. І зведуть багатьох. 

6. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись 

належить тому. Але це не кінець ще. 
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7. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси 

настануть місцями. 

8. А все це початок терпінь породільних. 

9. На муки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі 

народи за Ймення Моє. 

10. І багато-хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного 

будуть ненавидіти. 

11. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. 

12. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. 

13. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений! 

14. І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво народам 

усім. І тоді прийде кінець! 

15. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк 

Даниїл, на місці святому, хто читає, нехай розуміє, 

16. тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. 

17. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. 

18. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. 

19. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми, за днів тих! 

20. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. 

21. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі й не 

буде. 

22. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина; але через вибраних дні 

ті вкоротяться. 

23. Тоді, як хто скаже до вас: Ото, Христос тут чи Отам, не йміть віри. 

24. Бо постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити великі 

ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. 

25. Оце Я наперед вам сказав. 

26. А коли скажуть вам: Ось Він у пустині не виходьте, Ось Він у криївках не вірте! 

27. Бо як блискавка та вибігає зо сходу, і з’являється аж до заходу, так буде і прихід 

Сина Людського. 

28. Бо де труп, там зберуться орли. 
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29. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі 

попадають з неба, і сили небесні порушаться. 

30. І того часу на небі з’явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні 

племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із 

великою потугою й славою. 

31. І пошле Анголів Своїх Він із голосним сурмовим гуком, і зберуть Його вибраних 

від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. 

32. Від дерева ж фіґового навчіться прикладу: коли віття його вже розпукується, 

і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. 

33. Так і ви: коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима! 

34. Поправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. 

35. Небо й земля проминеться, але не минуться слова Мої! 

36. А про день той й годину не знає ніхто: ані Анголи небесні, ані Син, лише Сам 

Отець. 

37. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. 

38. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до 

дня, коли Ной увійшов до ковчегу, 

39. і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина 

Людського. 

40. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. 

41. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. 

42. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. 

43. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він 

пильнував би, і підкопати свого дому не дав би. 

44. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте! 

45. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати 

своєчасно поживу для них? 

46. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так! 

47. Поправді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. 

48. А як той злий раб скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти, 

49. і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п’яницями, 
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50. то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. 

51. І він пополовині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там 

і скрегіт зубів! 

Розділ 25 

1. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої, та 

й пішли зустрічати молодого. 

2. П’ять же з них нерозумні були, а п’ять мудрі. 

3. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. 

4. А мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. 

5. А коли забаривсь молодий, то всі задрімали й поснули. 

6. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте назустріч! 

7. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. 

8. Нерозумні ж сказали до мудрих: Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось 

гаснуть. 

9. Мудрі ж відповіли та сказали: Щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до 

продавців, і купіть собі. 

10. І як вони купувати пішли, то прибув молодий; і готові ввійшли на весілля з ним, 

і замкнені двері були. 

11. А потім прийшла й решта дів і казала: Пане, пане, відчини нам! 

12. Він же в відповідь їм проказав: Поправді кажу вам, не знаю я вас! 

13. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський! 

14. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. 

15. І одному він дав п’ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за 

спроможністю його. І відійшов. 

16. А той, що взяв п’ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п’ять 

інших талантів. 

17. Так само ж і той, що взяв два і він ще два інших набув. 

18. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. 

19. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. 
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20. І прийшов той, що взяв п’ять талантів, приніс іще п’ять талантів і сказав: Пане мій, 

п’ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п’ять талантів. 

21. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, 

над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого! 

22. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав: Два таланти мені передав ти, ось 

іще два таланти здобув я. 

23. казав йому пан його: Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над 

великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого! 

24. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти 

людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. 

25. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє… 

26. І відповів його пан і сказав йому: Рабе лукавий і лінивий! Ти знав, що я жну, де не 

сіяв, і збираю, де не розсипав? 

27. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би 

з прибутком своє. 

28. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що десять талантів він має. 

29. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від 

нього й те, що він має. 

30. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів! 

31. Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді Він засяде на 

престолі слави Своєї. 

32. І перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє 

вівчар овець від козлів. 

33. І поставить Він вівці праворуч Себе, а козлята ліворуч. 

34. Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого Отця, 

посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. 

35. Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, 

мандрівником Я був і Мене прийняли ви. 

36. Був нагий і Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в’язниці Я був 

і прийшли ви до Мене. 

37. Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодного 

бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? 

38. Коли то Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? 
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39. Коли то Тебе ми недужого бачили, чи в в’язниці і до Тебе прийшли? 

40. Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви 

одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили. 

41. Тоді скаже й тим, хто ліворуч: Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що 

дияволові та його посланцям приготований. 

42. Бо Я голодував був і не нагодували Мене, прагнув і ви не напоїли Мене, 

43. мандрівником Я був і не прийняли ви Мене, був нагий і не зодягли ви Мене, слабий 

і в в’язниці і Мене не відвідали ви. 

44. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили, 

або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в’язниці і не 

послужили Тобі? 

45. Тоді Він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам: чого тільки одному 

з найменших цих ви не вчинили, Мені не вчинили! 

46. І ці підуть на вічную муку, а праведники на вічне життя. 

Розділ 26 

1. І сталось, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав Своїм учням: 

2. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Людський Син буде виданий на розп’яття. 

3. Тоді первосвященики, і книжники, і старші народу зібралися в домі 

первосвященика, званого Кайяфою, 

4. і радилися, щоб підступом взяти Ісуса й забити. 

5. І вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась. 

6. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона прокаженого, 

7. підійшла одна жінка до Нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, 

і вилила на Його голову, як сидів при столі Він. 

8. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: Нащо таке марнотратство? 

9. Бо дорого можна було б це продати, і віддати убогим. 

10. Зрозумівши Ісус, промовив до них: Чого прикрість ви робите жінці? Вона ж добрий 

учинок зробила Мені. 

11. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не постійно ви маєте. 

12. Бо, виливши миро оце на тіло Моє, вона те вчинила на похорон Мій. 
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13. Поправді кажу вам: де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на 

пам’ятку їй буде сказане й те, що зробила вона! 

14. Тоді один із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до 

первосвящеників, 

15. і сказав: Що хочете дати мені, і я вам Його видам? І вони йому виплатили тридцять 

срібняків. 

16. І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати Його. 

17. А першого дня Опрісноків учні підійшли до Ісуса й сказали Йому: Де хочеш, щоб 

ми приготували пасху спожити Тобі? 

18. А Він відказав: Ідіть до такого то в місто, і перекажіть йому: каже Вчитель: час Мій 

близький, справлю Пасху з Своїми учнями в тебе. 

19. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали пасху готувати. 

20. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. 

21. І, як вони споживали, Він сказав: Поправді кажу вам, що один із вас видасть 

Мене… 

22. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати Його: Чи не я то, о Господи? 

23. А Він відповів і промовив: Хто руку свою вмочить у миску зо Мною, той видасть 

Мене. 

24. Людський Син справді йде, як про Нього написано; але горе тому чоловікові, що 

видасть Людського Сина! Було б краще йому, коли б той чоловік не родився! 

25. Юда ж, зрадник Його, відповів і сказав: Чи не я то, Учителю? Відказав Він йому: 

Ти сказав… 

26. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав Своїм 

учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє. 

27. А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, 

28. бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення 

гріхів! 

29. Кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного аж до дня, 

коли з вами його новим питиму в Царстві Мого Отця. 

30. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. 

31. Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви через Мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано: 

Уражу пастиря, і розпорошаться вівці отари. 

32. По воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї. 
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33. А Петро відповів і сказав Йому: Якби й усі спокусились про Тебе, я не спокушуся 

ніколи. 

34. Промовив до нього Ісус: Поправді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває 

півень, відречешся ти тричі від Мене… 

35. Говорить до Нього Петро: Коли б мені навіть умерти з Тобою, я не відречуся від 

Тебе! Так сказали й усі учні. 

36. Тоді з ними приходить Ісус до місцевости, званої Гефсиманія, і промовляє до 

учнів: Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам. 

37. І, взявши Петра й двох синів Зеведеєвих, зачав сумувати й тужити. 

38. Тоді промовляє до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишіться тут, 

і попильнуйте зо Мною… 

39. І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче Мій, коли 

можна, нехай обмине ця чаша Мене… Та проте, не як Я хочу, а як Ти… 

40. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак, не змогли 

ви й однієї години попильнувати зо Мною? 

41. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. 

42. Відійшовши ще вдруге, Він молився й благав: Отче Мій, як ця чаша не може 

минути Мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя! 

43. І, прийшовши, ізнову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. 

44. І, залишивши їх, знов пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши. 

45. Потому приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите й спочиваєте? Ось 

година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський… 

46. Уставайте, ходім, ось наблизився Мій зрадник! 

47. І коли Він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним люду 

багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями. 

48. А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого поцілую, то Він, беріть Його. 

49. І зараз Він підійшов до Ісуса й сказав: Радій, Учителю! І поцілував Його. 

50. Ісус же йому відказав: Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали 

на Ісуса, і схопили Його. 

51. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку, і меча свого вихопив та 

й рубонув раба первосвященика, і відтяв йому вухо. 

52. Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме 

меча, від меча і загинуть. 
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53. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити Свого Отця, і Він дасть Мені зараз 

більше дванадцяти леґіонів Анголів? 

54. Але як має збутись Писання, що так статися мусить? 

55. Тієї години промовив Ісус до народу: Немов на розбійника вийшли з мечами та 

киями, щоб узяти Мене! Я щоденно у храмі сидів і навчав, і Мене не взяли ви. 

56. Це ж сталось усе, щоб збулися писання пророків. Усі учні тоді залишили Його 

й повтікали… 

57. А вони схопили Ісуса, і повели до первосвященика Кайяфи, де зібралися книжники 

й старші. 

58. Петро ж здалека йшов услід за Ним аж до двору первосвященика, і, ввійшовши 

всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. 

59. А первосвященики та ввесь синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, 

щоб смерть заподіяти Йому, 

60. і не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось накінець з’явилися двоє, 

61. і сказали: Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий, і за три дні збудувати його. 

62. Тоді первосвященик устав і до Нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що 

свідчать супроти Тебе? 

63. Ісус же мовчав. І первосвященик сказав Йому: Заприсягаю Тебе Живим Богом, щоб 

нам Ти сказав, чи Христос Ти, Син Божий? 

64. Промовляє до нього Ісус: Ти сказав… А навіть повім вам: відтепер ви побачите 

Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 

приходитиме! 

65. Тоді первосвященик роздер одежу свою та й сказав: Він богозневажив! Нащо нам 

іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер Його богозневагу! 

66. Як вам іздається? Вони ж відповіли та сказали: Повинен умерти! 

67. Тоді стали плювати на обличчя Йому, та бити по щоках Його, інші ж киями били, 

68. і казали: Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив Тебе? 

69. А Петро перед домом сидів на подвір’ї. І приступила до нього служниця одна та 

й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином! 

70. А він перед всіма відрікся, сказавши: Не відаю я, що ти кажеш… 

71. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там 

людям: Оцей був з Ісусом Назарянином! 

72. І він знову відрікся та став присягатись: Не знаю Цього Чоловіка!.. 
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73. Підійшли ж трохи згодом присутні й сказали Петрові: І ти справді з отих, та й мова 

твоя виявляє тебе. 

74. Тоді він став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка! І заспівав півень 

хвилі тієї… 

75. І згадав Петро сказане слово Ісусове: Перше ніж заспіває півень, відречешся ти 

тричі від Мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав… 

Розділ 27 

1. А коли настав ранок, усі первосвященики й старші народу зібрали нараду супроти 

Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть. 

2. І, зв’язавши Його, повели, та й Понтію Пилату намісникові віддали. 

3. Тоді Юда, що видав Його, як побачив, що Його засудили, розкаявся, і вернув 

тридцять срібняків первосвященикам і старшим, 

4. та й сказав: Я згрішив, невинну кров видавши. Вони ж відказали: А нам що до 

того? Дивись собі сам… 

5. І, кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов, та й повісився… 

6. А первосвященики, як взяли срібняки, то сказали: Цього не годиться покласти до 

сховку церковного, це ж бо заплата за кров. 

7. А порадившись, купили на них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати, 

8. чому й зветься те поле полем крови аж до сьогодні. 

9. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи: І взяли вони 

тридцять срібняків, заплату Оціненого, що Його оцінили сини Ізраїлеві, 

10. і дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був мені. 

11. Ісус же став перед намісником. І намісник Його запитав і сказав: Чи Ти Цар 

Юдейський? Ісус же йому відказав: Ти кажеш. 

12. Коли ж первосвященики й старші Його винуватили, Він нічого на те не відказував. 

13. Тоді каже до Нього Пилат: Чи не чуєш, як багато на Тебе свідкують? 

14. А Він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. 

15. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в’язня одного, котрого 

хотіли вони. 

16. Був тоді в’язень відомий, що звався Варавва. 
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17. І, як зібрались вони, то сказав їм Пилат: Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив: 

Варавву, чи Ісуса, що зветься Христос? 

18. Бо він знав, що Його через заздрощі видали. 

19. Коли ж він сидів на суддевім сидінні, його дружина прислала сказати йому: Нічого 

не май з отим Праведником, бо сьогодні вві сні я багато терпіла з-за Нього… 

20. А первосвященики й старші попідмовляли народ, щоб просити за Варавву, а Ісусові 

смерть заподіяти. 

21. Намісник тоді відповів і сказав їм: Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам 

відпустив? Вони ж відказали: Варавву. 

22. Пилат каже до них: А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі 

закричали: Нехай розп’ятий буде!.. 

23. А намісник спитав: Яке ж зло Він зробив? Вони ж зачали ще сильніше кричати 

й казати: Нехай розп’ятий буде! 

24. І, як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він 

води, та й перед народом умив свої руки й сказав: Я невинний у крові Його! Самі 

ви побачите… 

25. А ввесь народ відповів і сказав: На нас Його кров і на наших дітей!.. 

26. Тоді відпустив їм Варавву, а Ісуса, збичувавши, він видав, щоб розп’ятий був. 

27. Тоді то намісникові вояки, до преторія взявши Ісуса, зібрали на Нього ввесь відділ. 

28. І, роздягнувши Його, багряницю наділи на Нього. 

29. І, сплівши з тернини вінка, поклали Йому на голову, а тростину в правицю Його. І, 

навколішки падаючи перед Ним, сміялися з Нього й казали: Радій, Царю 

Юдейський! 

30. І, плювавши на Нього, хапали тростину, та й по голові Його били… 

31. А коли назнущалися з Нього, зняли з Нього плаща, і зодягнули в одежу Його. 

І повели Його на розп’яття. 

32. А виходячи, стріли одного кірінеянина, Симон на ймення, його змусили нести для 

Нього хреста. 

33. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати Череповище, 

34. дали Йому пити вина, із гіркотою змішаного, та, покуштувавши, Він пити не 

схотів. 

35. А розп’явши Його, вони поділили одежу Його, кинувши жереба. 

36. І, посідавши, стерегли Його там. 
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37. І напис провини Його помістили над Його головою: Це Ісус, Цар Юдейський. 

38. Тоді розп’ято з Ним двох розбійників: одного праворуч, а одного ліворуч. 

39. А хто побіч проходив, Його лихословили та головами своїми хитали, 

40. і казали: Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси Самого Себе! Коли Ти 

Божий Син, то зійди з хреста! 

41. Так само ж і первосвященики з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили: 

42. Він інших спасав, а Самого Себе не може спасти! Коли Цар Він Ізраїлів, нехай 

зійде тепер із хреста, і ми повіримо Йому! 

43. Покладав Він надію на Бога, нехай Той Його тепер визволить, якщо Він угодний 

Йому. Бо Він говорив: Я Син Божий… 

44. Також насміхалися з Нього й розбійники, що з Ним були розп’яті. 

45. А від години шостої аж до години дев’ятої темрява сталась по цілій землі! 

46. А коло години дев’ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: Елі, Елі, лама 

савахтані? цебто: Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? 

47. Дехто ж із тих, що стояли там, це почули й казали, що Він кличе Іллю. 

48. А один із них зараз побіг і взяв губку та, оцтом її наповнивши, настромив на 

тростину й давав Йому пити. 

49. Інші казали: Чекай но, побачмо, чи прийде Ілля визволяти Його. 

50. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, і духа віддав… 

51. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, 

і зачали розпадатися скелі, 

52. і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, 

53. а з гробів повиходивши, по Його воскресенні, до міста святого ввійшли, і багатьом 

із’явились. 

54. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там 

сталося, налякалися дуже й казали: Він був справді Син Божий! 

55. Було там багато й жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї, 

і Йому прислуговували. 

56. Між ними була Марія Магдалина, і Марія, мати Якова й Йосипа, і мати синів 

Зеведеєвих. 

57. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї, на ім’я Йосип, що й сам 

був навчався в Ісуса. 
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58. Він прийшов до Пилата й просив тіла Ісусового. Пилат ізвелів тоді видати. 

59. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, 

60. і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових 

привалив він великого каменя, та й відійшов. 

61. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. 

62. А наступного дня, що за п’ятницею, до Пилата зібралися первосвященики та 

фарисеї, 

63. і сказали: Пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, як живий іще був, то сказав: 

По трьох днях Я воскресну. 

64. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні Його не прийшли, та й не 

вкрали Його, і не сказали народові: Він із мертвих воскрес! І буде остання обмана 

гірша за першу… 

65. Відказав їм Пилат: Сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте. 

66. І вони відійшли, і, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили. 

Розділ 28 

1. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина 

та інша Марія побачити гріб. 

2. І великий ось ставсь землетрус, бо зійшов із неба Ангол Господній, і, приступивши, 

відвалив від гробу каменя, та й сів на ньому. 

3. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. 

4. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. 

5. А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп’ятого 

це ви шукаєте. 

6. Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився 

Він. 

7. Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих, і ото випереджує 

вас в Галілеї, там Його ви побачите. Ось, вам я звістив! 

8. І пішли вони хутко від гробу, зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів 

Його сповістити. 

9. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: Радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги 

і вклонились Йому до землі. 
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10. Промовляє тоді їм Ісус: Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів Моїх, нехай вони 

йдуть у Галілею, там побачать Мене! 

11. Коли ж вони йшли, ось дехто зо сторожі до міста прийшли та й первосвященикам 

розповіли все, що сталось. 

12. І, зібравшись зо старшими, вони врадили раду, і дали сторожі чимало срібняків, 

13. і сказали: Розповідайте: Його учні вночі прибули, і вкрали Його, як ми спали. 

14. Як почує ж намісник про це, то його ми переконаємо, і від клопоту визволимо вас. 

15. І, взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між 

юдеями, і тримається аж до сьогодні. 

16. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. 

17. І як вони Його вгледіли, поклонились Йому до землі, а дехто вагався. 

18. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка влада на небі й на 

землі. 

19. Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, 

20. навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 

повсякденно аж до кінця віку! Амінь. 

(Переклад І. Огієнка) 

Євангелія від Марка 

Йоан Христитель проповідує в пустині 1–13; покликання Симона, Андрія, 

Якова та Йоана 14–20; оздоровлення біснуватого, тещі Петра  

та прокаженого 21–45 

1 

Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. 

2 

Як написано в пророка Ісаї: «Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який 

приготує тобі дорогу. 

3 

Голос вопіющого в пустині: Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки його», 

4 

— так виступив Йоан, христивши у пустині та проповідувавши хрищення покаяння 

на прощення гріхів. 

5 

І виходили до нього — вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, христились від 

нього в ріці Йордані й визнавали гріхи свої. 

6 

Йоан одягнений був в одежу з верблюжого волосу й носив ремінний пояс на своїх 

бедрах, а їв сарану й мед дикий. 
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7 

І проповідував, кажучи: «Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я 

недостойний, нахилившись, розв’язати ремінця його сандалів. 

8 

Я вас христив водою, а він христитиме Святим Духом». 

9 

Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї; і був хрищений Йоаном 

у Йордані. 

10 

І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і Духа, що як голуб сходив 

на нього. 

11 

І голос ізлинув з неба: «Ти єси Син мій любий, у тобі — моє уподобання». 

12 

І відразу Дух повів його в пустиню; 

13 

і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими 

звірями, а ангели йому служили. 

14 

А коли видано Йоана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, 

15 

кажучи: «Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте в Євангелію». 

16 

Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона й Андрія, його брата, 

як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. 

17 

Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». 

18 

І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. 

19 

Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоана, його брата, що теж 

були у човні й направляли сіті, 

20 

тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з наймитами, пішли 

слідом за ним. 

21 

Прийшли вони в Капернаум, і він, відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся 

навчати. 

22 

І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. 

23 

А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: 

24 

«Що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити! Знаю бо, хто ти: 

Святий Божий!» 

25 

Ісус погрозив йому: «Мовчи, вийди з нього!» 

26 

Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. 

27 

Здивувалися всі й один одного запитували: «Що це? Нова повновладна наука? 

Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його!» 
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28 

І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. 

29 

І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Йоаном пішов у дім Симона 

та Андрія. 

30 

Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. 

31 

Він підійшов і підвів її, взявши за руку, й покинула її гарячка,— і заходилась вона 

їм услуговувати. 

32 

Якже настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та 

біснуватих. 

33 

Усе місто зібралося перед дверима. 

34 

І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато вигнав, але 

заборонив бісам говорити, вони бо про нього знали. 

35 

Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту й там молився. 

36 

Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним, 

37 

знайшли його й кажуть до нього: «Усі тебе шукають». 

38 

Він же відповів їм: «Ходімо деінде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на 

те й прийшов». 

39 

І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї, і виганяв бісів. 

40 

І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: 

«Якщо хочеш, то можеш мене очистити». 

41 

І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувсь його і сказав до 

нього: «Хочу, будь чистий!» 

42 

І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. 

43 

І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його 

44 

й мовив йому: «Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священикові, 

ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво». 

45 

Та тільки но той вийшов, а вже й заходився велемовити та ширити усюди про те 

чутку,— тож: Ісус не міг одверто ввійти в місто, а перебував осторонь у місцях 

усамітнення. І приходили до нього звідусюди. 
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Оздоровлення розслабленого 1–12; покликання Матея 13–22;  

Ісус виправдує учнів 23–28 

1 

Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він 

у домі. 

2 

І там зібралося стільки народу, що не було більш місця, навіть перед дверима; а він 

промовляв до них словом. 

3 

І от прийшли до нього, несучи розслабленого; несли його четверо. 

4 

А що із-за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він 

був, й отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. 

5 

Ісус, уздрівши їхню віру, до розслабленого й каже: «Сину, відпускаються тобі твої 

гріхи». 

6 

А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі: 

7 

«І як може цей так говорити? Він богохульствує! Хто може прощати гріхи, крім 

одного лише Бога?» 

8 

Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже: «Чого 

таке ось намислюєте у ваших серцях? 

9 

Що легше — сказати розслабленому: Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: 

Встань, візьми твоє ліжко й ходи? 

10 

Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати,— мовить 

до розслабленого: 

11 

Кажу тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому». 

12 

Устав той — і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу всіх; тож чудувалися всі, 

хвалили Бога й мовляли: «Ніколи ми такого не бачили!» 

13 

І знову вийшов над море, і ввесь народ сходився до нього, і він навчав їх. 

14 

А йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, й до нього каже: 

«Іди за мною!» Той устав і пішов слідом за ним. 

15 

І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та 

його учнями, бо їх було чимало,— тих, що за ним ішли. 

16 

І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та 

грішниками, то сказали його учням: «Чого він їсть і п’є з митарями та 

грішниками?» 

17 

Ісус, почувши те, сказав їм: «Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов 

кликати праведних, а грішних». 
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18 

Учні ж Йоана й фарисеї постили; і приходять до Ісуса та й кажуть: «Чого учні 

Йоанові та учні фарисеїв постять, а твої не постять?» 

19 

Ісус відповів їм: «Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки 

жених з ними, вони не можуть постити. 

20 

Але настане час, коли в них візьмуть жениха, й тоді вони поститимуть за тих днів. 

21 

Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка 

відірветься від старої одежини, і діра стане більша. 

22 

Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки, 

і пропаде вино, а й бурдюки, лише нове вино — у нові бурдюки!» 

23 

Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. 

24 

А фарисеї ж: йому й кажуть: «Дивись! Чого ті роблять у суботу таке, що не 

дозволено?» 

25 

А він їм: «Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі,— зголоднів бо 

він сам і ті, що з ним були? 

26 

Як він за первосвященика Авіятара увійшов у храм Божий і з’їв жертовні хліби, 

яких не дозволено їсти нікому, крім священиків, а й дав також тим, що з ним 

були?» 

27 

І каже до них: «Суботу установлено для людини, а не людину для суботи, 

28 

тож Син Чоловічий — Владика й над суботою». 

Оздоровлення сухорукого 1–12; вибір апостолів 13–19;  

Ісус розбиває твердження фарисеїв 20–30; хто мати й брати Ісуса? 31–35 

1 

І ввійшов знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. 

2 

Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу,— щоб його обвинуватити. 

3 

І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку: «Стань посередині!» 

4 

А потім до них і каже: «Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи 

погубити?» Вони ж мовчали. 

5 

Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам’яніли, каже до 

чоловіка: «Простягни лишень руку!» І той простягнув, і рука його одужала. 

6 

І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його 

занапастити. 

7 

Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями. Сила людей із Галилеї йшла за ним, а й 

з Юдеї, 
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8 

з Єрусалиму й з Ідумеї та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону; 

велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. 

9 

Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен, з-за народу, щоб не 

тиснув його. 

10 

Бо він багато з них оздоровив, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, 

щоб його доторкнутись. 

11 

І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: «Ти — Син 

Божий!» 

12 

Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. 

13 

Потім вийшов на гору й покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. 

14 

І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, та щоб їх посилати із 

проповіддю; 

15 

і дав їм владу виганяти бісів. 

16 

Призначив він дванадцятьох: Симона, якому дав ім’я Петро; 

17 

Якова, сина Заведея, та Йоана, брата Якова, й дав їм ім’я Воанергес, у перекладі — 

Сини грому; 

18 

Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона 

Кананія, 

19 

та Юду Іскаріота, що його і зрадив. 

20 

Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так що вони не мали змоги 

й попоїсти. 

21 

Довідавшись про те його свояки, вийшли, щоб його взяти, бо було говорено: «Він 

не при собі!» 

22 

А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що він Велзевула має 

і бісівським князем бісів виганяє. 

23 

Тоді Ісус прикликав їх до себе й заговорив притчами до них: «Як може сатана 

сатану виганяти? 

24 

Коли царство поділене саме в собі, не зможе те царство встоятись. 

25 

Коли будинок розділений сам у собі, неспроможен будинок той більше стояти. 

26 

Отак і сатана: якщо повстав сам на себе й розділився,— не може встояти, а край 

йому настав! 
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27 

Ніхто не може вдертись до сильного в хату й пограбувати його добро, якщо він 

спершу не зв’яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату. 

28 

Істинно кажу вам: Усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, 

скільки б вони не хулили. 

29 

Але хто хулу вирече супроти Святого Духа,— тому повіки не проститься: той 

підпаде під гріх довічний». 

30 

Вони бо мовили: «Він має нечистого духа». 

31 

Приходять мати його та брати його і, стоявши надворі, посилають по нього, щоб 

його прикликати. 

32 

Народ же сидів круг нього. Ті йому й кажуть: «Ось твоя мати і брати твої надворі 

тебе шукають». 

33 

А він у відповідь їм: «Хто моя мати та брати мої?» 

34 

І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: «Ось моя мати та 

мої брати. 

35 

Бо хто чинить волю Божу, той — мені брат, сестра і мати». 

Притча про сіяча 1–20; не треба погорджувати Божими дарами 21–29;  

притча про зерно гірчичне 30–41 

1 

Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, тож 

він увійшов у човен, і сидів у ньому, на морі, а ввесь народ був на землі при морі. 

2 

І він багато навчав їх притчами, і говорив до них своїм повчанням; 

3 

«Слухайте: Ось вийшов сіяч сіяти. 

4 

Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство й видзьобало 

його. 

5 

Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля 

була не глибока. 

6 

Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і, за браком коріння, висхло. 

7 

А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тоді воно не дало 

плоду. 

8 

Ще ж інше впало на добру землю — і дало плід, що сходив і ріс; і принесли: те 

у тридцять, те у шістдесят, а те й у сто разів більше». 

9 

І додав: «Хто має вуха слухати, хай слухає!» 
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10 

А коли був Ісус насамоті, спитали його ті, що були біля нього разом із 

дванадцятьма, про притчі. 

11 

І він сказав їм: «Вам дана тайна Божого Царства; для тих же, що осторонь, усе 

стається притчами, 

12 

щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, щоб, бува, не 

навернулись, і щоб їм не простилось». 

13 

І сказав їм: «Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? 

14 

Сіяч сіє слово. 

15 

Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово,— зараз же сатана 

приходить і забирає посіяне в них слово. 

16 

Так само посіяне на каменистому ґрунті,— це ті, що, як почують слово, зараз же 

з радістю його приймають, 

17 

але не мають коріння у собі й непостійні, тож згодом, коли стаеться утиск чи 

гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. 

18 

Ще інші, посіяні між терня, це ті, що чули слово, 19. але ось клопоти світу цього, 

принада багатства й жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно 

стає неплідним. 

20 

А що посіяні на добру землю,— це ті, які чують слово, його приймають, отож 

і приносять плід: той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше». 

21 

І говорив їм: «Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під 

ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? 

22 

Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що 

у наявність не вийшло б. 

23 

Хто має вуха слухати, хай слухає!» 

24 

І казав їм: «Вважайте, що чуєте! Якою мірою міряєте, такою й вам відміряють, та 

ще й причинять вам, що слухаєте. 

25 

Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має». 

26 

І казав: «Із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння 

в землю: 

27 

чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень,— насіння те кільчиться й росте. 

А як — він сам не знає. 

28 

Сама від себе земля плід приносить: спершу стебельце, потім колос, а потім повну 

в колосі пшеницю. 
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29 

А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали». 

30 

І мовив: «До чого прирівняємо Царство Боже — або у якій притчі ми його 

появимо? 

31 

Воно — немов зерно гірчичне, що, коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, 

що на землі. 

32 

А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке 

велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись». 

33 

І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли 

зрозуміти. 

34 

Без притчі не говорив він їм; насамоті ж пояснював усе своїм учням. 

35 

Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: «Перепливімо лишень на той бік!» 

36 

І зоставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні; а були й інші човни 

з ним. 

37 

І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. 

38 

А він був на кормі,— спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, 

тобі байдуже, що гинемо?» 

39 

Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни! Ущухни!» І затих 

вітер, і залягла велика тиша. 

40 

Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» 

41 

І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного: «Хто це такий, що йому 

вітер і море послушні?» 

Біси входять у стадо безрогих 1–20; оздоровлення кровоточивої 21–34; 

воскресіння доньки Яіра 35–43 

1 

Перевезлись вони на той бік моря, в країну Геразинську. 

2 

І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі 

нечистого духа. 

3 

Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв’язати; 

4 

— раз-у-раз його зв’язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги 

і трощив кайдани, й ніхто не міг його уговтати. 

5 

Днями і ночами, завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе 

камінням. 

6 

Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому 
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7 

і закричав великим голосом: «Що мені, та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? 

Заклинаю тебе Богом: Не муч мене!» 

8 

Бо він сказав до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» 

9 

Ще й спитав його: «Як тебе звати?» Той же відрік: «Легіон — мені ім’я, багато бо 

нас!» 

10 

І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. 

11 

А було там на узгір’ї велике стадо свиней, що паслося собі. 

12 

Тож удалися до нього з проханням: «Пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли 

в них». 

13 

І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи ввійшли у свиней, тож кинулось 

стадо — близько дві тисячі! — з кручі у море та й потопилось у морі. 

14 

А пастухи їхні повтікали й порозповідали про те в місті та по селах,— то 

й повиходили побачити, що сталось. 

15 

Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого; сидить одягнений, при здоровому 

глузді,— той, що мав у собі легіон,— і полякались. 

16 

І розповіли їм очевидці, як воно сподіялося з біснуватим, а й про безрогих. 

17 

Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. 

18 

І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути 

при ньому. 

19 

Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай 

їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердивсь над тобою». 

20 

Пішов він і взяв проповідувати у Десятимісті те, що зробив йому Ісус,— отож 

чудувалися всі. 

21 

Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, 

і перебував він над морем. 

22 

Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яір на ім’я, а побачивши його, упав 

йому до ніг 

23 

і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя вже на сконі. Прийди, поклади лишень 

на неї руки, щоб видужала й жила». 

24 

Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. 

25 

А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу 
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26 

й натерпілася чимало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги 

ніякої не зазнала,— ба, навпаки, ще гірше було їй,— 

27 

почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. 

28 

Мовляла бо: «Як доторкнуся до його одежі — видужаю». 

29 

І всох тієї ж хвилини витік її крови, і вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. 

30 

Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, 

спитав: «Хто доторкнувся до моєї одежі?» 

31 

Учні ж його сказали йому: «Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш: Хто 

мене доторкнувся?» 

32 

Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. 

33 

Жінка ж, налякана й тремтяча,— знала бо, що сталося з нею,— приступила, впала 

перед ним та й оповіла всю правду. 

34 

А він же їй: Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі й будь здорова від своєї 

недуги». 

35 

Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть: «Дочка твоя 

померла, навіщо клопочеш Учителя?» 

36 

Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не 

бійся! Тільки віруй». 

37 

І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоана, брата Якова. 

38 

Приходять вони до старшини синагоги в хату,— бачить він метушню і тих, що 

ридали й голосили вельми. 

39 

Увійшов же й каже: «Чого метушитесь і плачете? Не померло дівча, спить воно!» 

40 

І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, 

що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. 

41 

Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум» — що значить у перекладі: 

«Дівчино, кажу тобі, встань!» 

42 

І притьмом устало дівча й почало ходити,— років же дванадцять мало,— і нараз 

охоплені були всі дивом-дивенним. 

43 

Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався,— і наказав дати їй їсти. 
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Ісус у своїй батьківщині без пошани 1–6; навчання апостолів 7–13; смерть 

Йоана Христителя 14–29; помноження хлібів 30–44; Ісус іде морем 45–56 

1 

І вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли й його учні. 

2 

Якже настала субота, він почав навчати у синагозі; багато з тих, що його слухали, 

дивувались, кажучи: «Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі 

чуда, що діються його руками? 

3 

Хіба ж він не тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри 

його — хіба не тут між нами?» І брали йому це за зле. 

4 

Але Ісус промовив до них: «Нема пророка без пошани,— як тільки у своїй країні, 

між власною родиною та у своєму домі». 

5 

І неспроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, 

поклавши на них руки; 

6 

і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах, і навчав. 

7 

І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над 

нечистими духами. 

8 

І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої,— ні хліба, ні 

торбини, ані грошей у гаманець; 

9 

щоб обувались у сандалі й не вдягались у дві одежі. 

10 

І говорив їм: «До якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не 

вийдете звідти. 

11 

А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши 

звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов — на свідоцтво їм». 

12 

Вони, вийшовши, проповідували покаяння, 

13 

і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та 

оздоровлювали. 

14 

І зачув цар Ірод,— бо ім’я його стало явним,— і казав, що Йоан Христитель 

воскрес із мертвих, тим то й чуда діються з-за нього. 

15 

Інші ж твердили: «То — Ілля!» — а ще інші: «То пророк — один із пророків!» 

16 

Зачувши про те Ірод, мовив: «То Йоан, якому голову я стяв; він устав із мертвих». 

17 

Бо той Ірод послав був схопити Йоана і зв’язав його в темниці з-за Іродіяди, жінки 

Филипа, свого брата,— бо оженився був з нею. 

18 

Йоан же казав Іродові: «Не личить тобі мати жінку брата твого». 
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19 

Іродіяда ж лютилась на нього й убити його бажала, та не могла, 

20 

бо Ірод боявся Йоана, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож 

і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. 

21 

Як же настав сприятливий день, коли то Ірод на день своїх народин споряджав 

бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, 

22 

увійшла дочка тієї Іродіяди, танцювала й догодила Іродові та гостям. Цар сказав 

дівчині: «Проси в мене чого бажаєш,— я дам тобі!» 

23 

Ще й присягнув їй: «Чого б ти тільки в мене просила,— дам тобі, хоч би 

й половину мого царства». 

24 

Вийшла вона та й до своєї матері каже: «Чого маю просити?» Вона ж відповіла: 

«Голову Йоана Христителя!» 

25 

І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина: «Хочу, щоб ти мені 

дав зараз же на полумиску голову Йоана Христителя». 

26 

Вельми засмутився цар, та з-за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. 

27 

Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоана. 

Пішов той, стяв його у в’язниці, 

28 

приніс його голову на полумиску й подав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. 

29 

Учні ж його, довідавшись про те, прийшли й узяли його тіло та поклали його 

у гробі. 

30 

Апостоли ж зійшлися до Ісуса й розповіли йому про все, що робили й чого 

навчали. 

31 

Він їм і каже: «Ідіть самі одні осторонь, десь насамоту, та й відпочиньте трохи». Бо 

тих, що приходили й відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось 

перекусити. 

32 

І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні. 

33 

Але бачили їх, як вони відпливали, й багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди 

з усіх міст та й випередили їх. 

34 

Вийшовши Ісус, побачив силу народу — і змилосердився над ними, були бо вони, 

немов вівці, що пастуха не мають. І він навчав їх чимало. 

35 

А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні й кажуть: «Місце 

самотнє тут, та й час уже пізній. 

36 

Відпусти їх, хай собі підуть в околишні слободи й села та куплять собі щось 

із’їсти». 
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37 

А він у відповідь їм: «Дайте ви їм їсти». Ті йому й кажуть: «Чи не піти нам та 

купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити?» 

38 

Він і же каже їм: «Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться». Розвідались вони 

і кажуть: «П’ять, ще й дві риби». 

39 

Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. 

40 

І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. 

41 

Узяв він п’ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив 

хліби й став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між 

усіма. 

42 

І їли всі — й наситились. 

43 

І назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. 

44 

Тих же, що їли хліби, було п’ять тисяч чоловік! 

45 

І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до 

Витсаїди,— поки він відпустить народ. 

46 

Відпустивши ж їх, пішов на гору помолитись. 

47 

Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. 

48 

Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились,— вітер бо їм був противний,— 

то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем,— хотів 

обминути їх. 

49 

Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали. 

50 

Усі бо уздріли його й занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши: 

«Будьте ж мужні: це я, не бійтесь!» 

51 

І ввійшов до них у човен,— й ущух вітер. І вони в собі вельми здумілись,— понад 

міру, 

52 

бо не розуміли чуда з хлібами — серце їхнє було нечуйне. 

53 

І, перепливши, прибули вони в землю Генезаретську й причалили. 

54 

А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали 

55 

і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, 

що він перебуває. 

56 

І куди він тільки приходив,— у села чи міста, чи в слободи,— клали на майданах 

хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі; і хто тільки 

торкавсь його, ставав здоровий. 
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Ісус картає фарисеїв 1–23; про ханаанянку 21–30;  

оздоровлення глухонімого 31–37 

1 

Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло 

Ісуса. 

2 

І бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками,— 

3 

бо фарисеї й усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють 

добре рук, 

4 

і не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять, та й багато 

іншого вони перейняли й дотримують: миття чаш, глеків, мосяжного посуду,— 

5 

отож питали його книжники та фарисеї: «Чом твої учні не поводяться за 

переданнями старших, а їдять немитими руками?» 

6 

Він же відповів їм: «Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано: 

Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене; 

7 

та вони марно мене почитають, навчаючи наук — наказів людських. 

8 

Заповідь Божу занедбавши, притримуєтеся ви передання людського: обмиваєте 

глеки та кухлі й ще багато в тому роді». 

9 

І сказав їм: «Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. 

10 

Мойсей бо наказав: Шануй батька твого й матір твою, і — хто проклинає батька 

або матір — смерть такому! 

11 

А ви твердите: Коли хтось батькові скаже чи матері — корван, мовляв, священний 

дар є те, чим я мав би тобі допомагати,— 

12 

тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. 

13 

Тож ви якраз касуєте слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі 

передали,— та й чимало іншого такого чините!» 

14 

І прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі й розумійте! 

15 

Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити; 

лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. 

16 

Хто має вуха слухати, хай слухає!» 

17 

І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали його про притчу. 

18 

А він і каже їм: «То й ви ще такі недотепні? Не розумієте, що все, що ззовні 

входить у людину, не може її осквернити,— 
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19 

воно бо не входить в її серце, лише в живіт і виходить геть, виявляючи всі страви 

чистими». 

20 

Далі казав: «Те, що виходить з людини,— те осквернює людину. 

21 

З нутра бо, з серця людини, виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, 

вбивство, 

22 

перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, 

бундючність, безглуздя. 

23 

Уся ця погань виходить із нутра й осквернюе людину». 

24 

І вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не 

хотів, щоб довідався хтонебудь про те, але не міг скритися. 

25 

Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшись про нього, прийшла 

й до ніг йому впала. 

26 

Була ж та жінка грекиня, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса 

з її дочки. 

27 

Він відповів їй: «Дай спершу, щоб діти наїлись; не личить бо взяти хліб у дітей та 

й кинути щенятам.- 

28 

Вона ж озвалась та й каже йому: «Так, Господи, але й щенята їдять під столом 

крихти по дітях». 

29 

І сказав їй: «За це слово йди: біс вийшов з твоєї дочки». 

30 

Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку,— біс 

вийшов. 

31 

І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське 

у межі околиць Десятимістя. 

32 

І приводять йому глухонімого й благають його, щоб на нього руку поклав. 

33 

І взявши його набік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї 

слини, торкнув йому язика; 

34 

а глянувши на небо, зідхнув та й каже: «Ефата», тобто: «Відкрийся!» 

35 

І зараз же відкрились його вуха, і розв’язалися зав’язі його язика, і почав він 

виразно говорити. 

36 

І наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше 

вони те розголошували. 

37 

І, зачудовані понад усяку міру, говорили: «Він усе гаразд учинив: і глухим дає 

слух, і мову — німим». 
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Друге помноження хлібів 1–10; Ісус викриває фарисеїв 11–21;  

оздоровлення сліпого 22–26; Петро визнає Ісуса Христом 27–30;  

Ісус закликає нести хрест 31–38 

1 

За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже 

їм: 

2 

«Шкода мені люду,— ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. 

3 

Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою; деякі бо з них поприходили 

здалека». 

4 

Тож відказали йому учні його: «З чого й хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут 

у пустелі?» 

5 

Він же спитав їх: «Скільки маєте хлібів?» «Сім»,— відказали ті. 

6 

Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, 

поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. 

7 

Мали й дещо риб, тоді поблагословив і їх і наказав теж роздати. 

8 

І вони їли й наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків; 

9 

було ж їх із чотири тисячі. І відпустив їх. 

10 

А ввійшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далманутський край. 

11 

Тоді вийшли фарисеї й завели з ним суперечку — вимагали від нього знаку з неба, 

ставивши його на пробу. 

12 

Зідхнув же він з усього свого духу та й каже: «Чого бо це поріддя домагається 

знаку? Істинно кажу вам: Не дасться отому поріддю знаку!» 

13 

І покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. 

14 

Учні ж забули взяти хліба — мали з собою лиш один хліб у човні. 

15 

І наказував їм, кажучи: «Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски 

Іродової!» 

16 

І стали перемовлятись про те, що не мають хліба. 

17 

Ісус, довідавшись про те, каже до них: «Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас 

нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас нечуле серце? 

18 

Маючи очі — не бачите? Маючи вуха — не чуєте? Не пам’ятаєте, 

19 

як я ламав п’ять хлібів на п’ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями 

зібрали?» — «Дванадцять» — кажуть йому. 
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20 

«А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із 

куснями зібрали?» — «Сім»,— кажуть. 

21 

І він сказав їм: «То й ще не розумієте?» 

22 

Приходять же вони у Витсаїду, і ось приводять йому сліпого та й просять його, 

щоб його доторкнувся. 

23 

Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село і, слиною помазавши йому очі, 

поклав на нього руки та й спитав його: «Чи бачиш щонебудь?» 

24 

Глянув той і каже: «Бачу людей,— наче б дерева ходячі!» 

25 

Тоді знову поклав він йому на очі руки і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе 

і здалека, і чітко. 

26 

І послав його додому, кажучи: «Навіть у село не входь». 

27 

І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів 

своїх, мовивши до них: «За кого мене люди мають?» 

28 

Ті йому й відказали: «Одні за Йоана Христителя, інші за Іллю, а ще інші за 

котрогось із пророків». 

29 

«А ви,— спитав їх,— що кажете про мене: хто я?» Озвавсь Петро та й каже до 

нього: «Ти — Христос». 

30 

Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. 

31 

І він узяв навчати їх, що Синові Чоловічому багато треба вистраждати, а й 

відцураються його старші, первосвященики та книжники, буде він убитий, по трьох 

же днях воскресне. 

32 

А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його набік, заходився йому 

докоряти. 

33 

Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: «Геть від 

мене, сатано! Бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське». 

34 

І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: «Коли хтось хоче йти за 

мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. 

35 

Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить свою душу мене 

ради та Євангелії, той її спасе. 

36 

Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? 

37 

Що бо людина може дати взамін за власну душу? 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 152 

 

38 

Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та 

грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого 

з святими ангелами». 

Переображення Ісуса 1–13; оздоровлення біснуватого 14–28;  

Ісус передсказує свої муки і поручає покору 29–41; про спокуси 42–50 

1 

І сказав їм: «Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж 

поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності». 

2 

Шість же день по тому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоана і веде самих їх 

окремо на високу гору. І переобразився перед ними: 

3 

одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі й білильник так не вибілив 

би. 

4 

Й Ілля з’явився їм з Мойсеєм, і говорили з Ісусом. 

5 

Заговорив і Петро та й каже до Ісуса: «Учителю, добре нам тут бути! Зробімо ж три 

намети: тобі один, Мойсееві один та Іллі один». 

6 

Не знав бо що сказати, тому що страх був огорнув їх. 

7 

І наступила хмара й отінила їх, а з хмари пролунав голос: «Це Син мій 

возлюблений, слухайтесь його!» 

8 

Але оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса 

з ними. 

9 

А коли сходили вони з гори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж 

поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих. 

10 

І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає 

«воскреснути з мертвих». 

11 

І запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має 

прийти перше?» 

12 

Він же відрік їм: «Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе,— та як же 

про Сина Чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати й буде 

погорджений? 

13 

Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, 

як і написано про нього». 

14 

Повернувшися ж до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які 

сперечалися з ними. 

15 

Скоро ввесь народ його уздрів, то дивом великим здивувався і, бігши до нього, 

заходився його вітати. 
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16 

А він спитав їх: «Про що сперечаєтеся з ними?» 

17 

І відказав йому один з народу: «Учителю, привів я до тебе сина мого, що має 

німого духа, 

18 

і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скрегоче зубами, 

дерев’яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли». 

19 

Він же у відповідь каже їм: «О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас 

терпітиму? Приведіть но його до мене». 

20 

І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, 

і повалившись той на землю, запінившися, почав качатися. 

21 

Спитав же його батька: «Скільки часу, як це йому сталося?» — «З дитинства»,— 

відповів той. 

22 

«І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, 

поможи нам, змилосердившись над ним». 

23 

Ісус же каже йому: «Щодо того — якщо можеш — то все можливо тому, хто 

вірує». 

24 

І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: «Вірю, поможи моєму 

невірству!» 

25 

Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий 

та глухий душе! Наказую тобі: Вийди з нього й не входь більше в нього». 

26 

І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. І наче змертвів той, тож 

многі казали: «Вмер він». 

27 

Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. 

28 

Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його насамоті: «Чому ми не могли його 

вигнати?» 

29 

Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». 

30 

Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. 

31 

Навчав бо своїх учнів і казав їм: «Син Чоловічий буде виданий у руки людям, 

і вб’ють його, і, вбитий, по трьох днях, воскресне». 

32 

Та вони не розуміли цього слова й страхалися його запитувати. 

33 

І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх: «Про що ви 

сперечалися дорогою?» 

34 

Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою, хто більший. 
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35 

Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них: «Коли хто хоче бути 

першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою». 

36 

Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: 

37 

«Хто прийме одне з таких дитят в моє ім’я,— мене приймає; а хто мене приймає,— 

не мене приймає, а того, хто послав мене». 

38 

Йоан же сказав до нього: «Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім’ям бісів 

виганяє, але не ходить з нами, то ми й заборонили йому,— не ходить бо з нами». 

39 

Ісус же мовив: «Не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім’ям 

і міг би незабаром мене лихословити. 

40 

Бо хто не проти нас, той за нас. 

41 

Хто напоїть вас кухлем води тому, що ви Христові,— істинно кажу вам,— той не 

втратить своєї нагороди. 

42 

Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують,— краще було б такому, якщо б 

йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. 

43 

І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж 

з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, 

44 

де черв’як їхній не вмирає й вогонь не вгасає. 

45 

І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі ввійти в життя кривим, ніж 

з двома ногами бути кинутим у пекло, 

46 

де черв’як їхній не вмирає й вогонь не вгасає. 

47 

І коли око твоє спокушає тебе, вирви його: краще тобі ввійти у Царство Боже 

однооким, ніж з двома очима бути кинутим у пекло, 

48 

де черв’як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. 

49 

Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна — сіллю посолиться. 

50 

Сіль — добра; та коли сіль не солона стане, чим її приправите? Майте у собі сіль 

і живіть у мирі між собою!» 

Про нерозривність подружжя 1–12; благословення дітей 13–16;  

багатий юнак 17–31; Ісус передсказує свою смерть 32–34;  

просьба синів Заведеєвих 35–45; оздоровлення сліпого 46–52 

1 

Вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдейську землю та по той бік Йордану. 

І знову сходяться до нього люди, і він, своїм звичаєм, знову навчає їх. 
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2 

Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали: «Чи можна чоловікові відпустити 

жінку?» 

3 

А він у відповідь сказав їм: «Що заповів вам Мойсей?» 

4 

Вони сказали: «Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити». 

5 

«То з-за серця вашого запеклого,— сказав Ісус їм,— написав він вам отой припис. 

6 

А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. 

7 

Ось чому чоловік покине свого батька — матір і пристане до жінки своєї, 

8 

й обоє будуть одним тілом; тому вже не двоє, лише — одне тіло. 

9 

Що, отже, злучить Бог, людина хай не розлучає». 

10 

Удома ж учні знов його про те запитали. 

11 

А він сказав їм: «Хто відпускає свою жінку й бере другу, чужоложить з нею. 

12 

І коли жінка покине свого чоловіка й вийде за іншого,— чужоложить». 

13 

І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. 

14 

Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до 

мене, не бороніть їм: таких бо Царство Боже. 

15 

Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме, як дитина,— не ввійде до 

нього». 

16 

І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. 

17 

Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки й почав його 

питати: «Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» 

18 

«Чого називаєш мене благим?» — сказав Ісус до нього.— «Ніхто не благий, окрім 

одного Бога. 

19 

Заповіді знаєш: Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не 

кривдь, шануй твого батька та матір». 

20 

Він же у відповідь мовив до нього: «Учителю, я вже те дотримував змалку». 

21 

Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: «Одного тобі бракує: 

піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, 

взявши хрест, іди за мною». 

22 

Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений,— мав бо великі 

багатства. 
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23 

Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: «Як тяжко тим, що мають 

багатства, увійти в Царство Боже!» 

24 

Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже: «Діти, як 

тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже! 

25 

Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в Царство 

Боже». 

26 

Здивувалися ті ще більше й один до одного казали: «Хто ж тоді може спастися?» 

27 

Ісус же, поглянувши на них, мовить: «У людей це неможливо,— але не в Бога; 

у Бога бо все можливо». 

28 

І заговорив до нього Петро: «Ось ми покинули все й пішли слідом за тобою». 

29 

Ісус озвавсь і каже: «Істинно кажу вам: Нема такого, хто кинувши свій дім або 

братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля,— ради мене та ради 

Євангелії,— 

30 

не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння,— домів, братів, сестер, 

матерів, дітей і піль,— і в майбутньому віці життя вічне. 

31 

І багато з перших стануть останніми, а останні — першими». 

32 

Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались 

вони й, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, 

що має статися з ним: 

33 

«Оце йдемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий первосвященикам та 

книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам; 

34 

і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб’ють, він 

же по трьох днях воскресне». 

35 

Яків же та Йоан, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому: «Учителю, 

хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим». 

36 

Він же їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам?» 

37 

«Зволь нам,— ті йому кажуть,— щоб ми сиділи: один праворуч, другий ліворуч від 

тебе у твоїй славі». 

38 

Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п’ю, 

і христитися хрищенням, яким я хрищусь?» 

39 

Ті йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п’ю, питимете, 

і хрищенням, яким я хрищуся, христитиметесь. 

40 

Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч,— не моя річ вам дати, а кому 

приготовано». 
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41 

Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоана. 

42 

Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями 

народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. 

43 

Не так воно хай буде між вами, але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам 

слугою, 

44 

і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. 

45 

Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити 

й віддати своє життя як викуп за багатьох». 

46 

І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив 

з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. 

47 

Довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, 

змилуйся надо мною!» 

48 

Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, 

змилуйся надо мною!» 

49 

Ісус же спинивсь і каже: «Прикличте його!» Кличуть, отже, сліпого й говорять до 

нього: «Бадьорся! Устань лишень, кличе тебе». 

50 

Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. 

51 

Ісус, до нього звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий 

йому: «Учителю мій,— щоб я бачив!» 

52 

Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе». І негайно прозрів той та й пішов 

дорогою за ним. 

В’їзд у Єрусалим 1–11; проклін смоковниці 12–14; вигнання торгівців  

із храму 15–19; про силу молитви 20–26; розмова з книжниками 27–33 

1 

Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Витфагії і Витанії, біля Оливної гори, 

посилає двох своїх учнів, 

2 

кажучи їм: «Ідіть у село, що перед вами, і скоро ввійдете у нього, знайдете 

прив’язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв’яжіть і приведіть його. 

3 

А коли вам хтонебудь скаже: Що то ви робите? — відкажіть: Господь його 

потребує,— тож негайно відішле його назад сюди. 

4 

Пішли ті і знайшли осля, прив’язане коло дверей, знадвору, на роздоріжжі,— 

і відв’язали. 

5 

Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм: «Що робите, що ото осля відв’язуєте?» 

6 

Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. 
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7 

І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і всів він на нього. 

8 

А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж — віття, нарізане в полі. 

9 

Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: «Осанна! 

10 

Благословен, хто приходить в ім’я Господнє! Благословенне грядуче царство 

батька нашого Давида. Осанна на висоті!» 

11 

І ввійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов 

з дванадцятьма у Витанію. 

12 

Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. 

13 

Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде 

чогось на ній, та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була 

пора смоков. 

14 

І озвавшися, промовив до неї: «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе!» 

А учні його чули це. 

15 

І приходять вони в Єрусалим, і, ввійшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що 

продавали й купували в храмі; перекинув столи міняйлів та ослони тих, що 

продавали голубів, 

16 

а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. 

17 

Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: Дім мій домом молитви назоветься для 

усіх народів? А ви з нього зробили печеру розбійників!» 

18 

Почули це первосвященики й книжники та й шукали, як його погубити, але 

боялися його, бо ввесь народ подивляв його повчання. 

19 

Увечері ж вийшов поза місто. 

20 

Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. 

21 

Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, 

усохла». 

22 

Ісус же у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. 

23 

Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: Двигнись і кинься у море, та не 

сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже,— то 

буде йому так. 

24 

Тому й кажу вам: Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите,— 

і буде вам так. 

25 

І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когонебудь, щоб і Отець 

ваш, який у небі, простив вам провини ваші. 
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26 

Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших». 

27 

І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього 

первосвященики й книжники та старші 

28 

й кажуть до нього: «Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити?» 

29 

Ісус же відказав їм: «Спитаю я вас одну річ; дайте мені відповідь, то і я скажу вам, 

якою владою я це чиню. 

30 

Йоанове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені». 

31 

Вони почали міркувати між собою й говорити: Якщо відповімо: З неба,— то скаже: 

Чому ж ви не повірили йому? 

32 

А скажемо: Від людей,— лячно народу,— всі бо вважали Йоана, що він пророк. 

33 

І відповіли Ісусові: «Не знаємо». Ісус же відказав їм: «То й я вам не скажу, якою 

владою я це роблю». 

Притча про виноградник 1–12; про данину 13–17; про воскресіння 18–27; 

найбільша заповідь 28–34; син Давида 35–40; дві лепти вдовині 41–44 

1 

І почав до них промовляти притчами: «Один чоловік насадив виноградник, обвів 

його муром, видовбав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградарям 

і від’їхав на чужину. 

2 

І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою 

частину плодів виноградних. 

3 

Вони ж його схопили, побили й відослали ні з чим. 

4 

І знов послав до них іншого слугу. Але й тому побили голову і зневажили. 

5 

Ще іншого він послав, а вони того — вбили. Та й багато інших — їх вони або 

побили, або повбивали. 

6 

Ще мав єдиного сина улюбленого — і його послав до них наостанку, кажучи: 

Матимуть пошану до мого сина. 

7 

Та виноградарі оті казали між собою: Це спадкоємець, нумо вб’ємо і його, то 

й спадщина буде наша. 

8 

І схопивши його, вбили та викинули з виноградника. 

9 

Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, 

а виноградник віддасть іншим. 

10 

Чи ви не читали цього Писання: Камінь, що його знехтували будівничі, став 

каменем наріжним. 
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11 

Господь зробив це, і воно дивне в очах наших!» 

12 

І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них 

сказав ту притчу. Тож, зоставивши його, відійшли. 

13 

Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. 

14 

Прийшли ті й кажуть до нього: «Учителю, знаємо, що ти щиросердий і не зважаєш 

ні на кого: бо не дивишся на обличчя людей, лише по правді наставляєш на путь 

Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати?» 

15 

Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм: «Чого мене спокушаєте? Принесіть мені 

динарій, щоб я бачив». 

16 

Вони й принесли. І каже їм: «Чий це образ і напис?» — «Кесарів»,— ті йому 

відповідають. 

17 

Тоді Ісус промовив до них: «Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові — що Боже». 

І вони дивувались йому. 

18 

І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке 

питання: 

19 

«Учителю, Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і зоставить 

жінку, дітей же не зоставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство 

братові своєму. 

20 

Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. 

21 

Узяв її другий — і помер, не лишивши потомства; так само і третій. 

22 

Ніякий із сімох не лишив потомства. А після всіх померла й жінка. 

23 

При воскресінні, як вони воскреснуть,— котрого з них вона буде жінкою? Бо 

семеро мали її за жінку». 

24 

Ісус же сказав їм: «Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте Письма й Божої сили? 

25 

Бо як воскресають із мертвих, то ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як 

ангели на небі. 

26 

А про мертвих — що вони воскреснуть — хіба ви не читали про той кущ в книзі 

Мойсея, як ото Бог сказав до нього: Я — Бог Авраама, Бог Ісаака й Бог Якова! 

27 

Він Бог не мертвих, а живих. Тож дуже ви помиляєтеся». 

28 

Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, 

підійшов і спитав його: «Яка перша з усіх заповідей?» 

29 

Ісус відповів: «Перша — Слухай Ізраїлю! Наш Господь Бог — Господь Єдиний, 
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30 

і будеш любити Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією 

думкою твоєю й усією силою твоєю. 

31 

А друга: Будеш любити ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, 

заповіді немає». 

32 

І сказав йому книжник: «Добре, Учителю: ти сказав по правді, що він — Єдиний, 

і що нема іншого, крім нього. 

33 

А й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, й любити 

ближнього, немов себе самого,— це більш, ніж усі всепалення та жертви». 

34 

Ісус же побачивши, що відрік розумно, сказав до нього: «Ти недалеко від Божого 

Царства». І ніхто не смів більше його запитувати. 

35 

Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі: «Як можуть книжники казати, що 

Христос — син Давидів? 

36 

Адже ж: Давид сам був промовив Святим Духом: Сказав Господь Владиці моєму: 

Сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх підніжком тобі під ноги. 

37 

Сам Давид зве його Господом; як же тоді він — його син?» І багато людей слухало 

його радо. 

38 

І він говорив у своїм повчанні: «Остерігайтесь книжників, що люблять 

проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, 

39 

перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, 

40 

що з’їдають доми вдовині й довго моляться для виду. На них буде суворіший 

присуд». 

41 

І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало 

заможних кидали багато. 

42 

І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. 

43 

І прикликавши своїх учнів, сказав їм: «Істинно кажу вам, що ота вбога вдовиця 

вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. 

44 

Усі бо кидали з свого надміру, вона ж: з убозтва свого все, що мала, вкинула,— 

увесь свій прожиток». 

Про зруйнування Єрусалиму 1–13; мерзота спустошення 14–27;  

про чуйність і молитву 28–37 

1 

І як виходив із храму, каже йому один з його учнів: «Учителю, поглянь, що за 

каміння, що за будівля!» 

2 

Ісус же сказав до нього: «Бачиш оці будівлі великі? Не лишиться тут каменя на 

камені, якого б не перевернули». 
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3 

Як же він сидів на горі Оливній, проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали 

його насамоті: 

4 

«Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися?» 

5 

Тоді Ісус почав до них промовляти: «Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. 

6 

Багато прийде під моїм ім’ям, і вам казатимуть: Це я,— і багатьох зведуть. 

7 

Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це 

ще не кінець. 

8 

Народ бо на народ повстане, і царство на царство. По різних місцях будуть 

землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. 

9 

Зважайте на себе самих: вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть 

перед правителями та царями з-за мене — їм на свідоцтво. 

10 

А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. 

11 

І коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть 

те, що дасться вам на ту годину; не ви бо говоритимете, а Дух Святий. 

12 

Брат видасть на смерть брата, батько — дитину. Діти повстануть на батьків 

і смерть їм заподіють. 

13 

І ненавидітимуть вас усі за моє ім’я. Та хто витримає до кінця,— той буде 

спасенний. 

14 

А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати,— хто 

читає, хай розуміє! — тоді ті, що в Юдеї, нехай утікають у гори; 

15 

хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не входить до своєї хати, щоб узяти 

щось із неї; 

16 

а хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу. 

17 

Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. 

18 

Моліться, щоб це не сталося зимою! 

19 

Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив 

Бог, аж понині, і ніколи більш не буде. 

20 

І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався; але заради вибраних, 

що їх вибрав, він укоротив ті дні. 

21 

І коли вам хтось тоді скаже: Ось тут Христос,— абож: Глянь, онде! — то не вірте. 

22 

Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні й чинитимуть знаки та чуда, щоб, 

оскільки можна, одурити вибраних. 
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23 

Ви ж зважайте! Я сказав вам усе заздалегідь. 

24 

За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, 

25 

зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться. 

26 

І тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою й славою. 

27 

Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, від краю землі до 

краю неба. 

28 

Від смоковниці навчіться притчі: Коли віття її стає м’яким і пускає листя, знаєте, 

що близько є літо. 

29 

Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що — близько, під дверима! 

30 

Істинно кажу вам: Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. 

31 

Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. 

32 

Про день же той чи годину — ніхто не знає: ні ангели на небі, ані Син,— тільки 

Отець. 

33 

Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане. 

34 

Як чоловік, що, від’їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу 

й кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, 

35 

— пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому,— ввечері чи 

опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці, 

36 

— щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас уві сні. 

37 

А що вам кажу,— кажу всім: Чувайте!» 

У домі Симона прокаженого 1–11; Тайна Вечеря 12–31;  

у саді гетсиманськім 32–52; перед Каяфою 53–65; Петро відрікається 66–72 

1 

Два дні ж по тому мала бути Пасха й Опрісноки, тож первосвященики та книжники 

шукали, як би його схопити підступом і вбити, 

2 

але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі! 

3 

І як був у Витанії, в домі Симона прокаженого, і коли він був за столом, то 

підійшла жінка з алябастровою посудиною щирого дорогоцінного нарду й, 

розбивши ту посудину, вилила йому на голову. 

4 

Деякі обурилися між собою: «Навіщо, мовляв, така втрата мира! 

5 

Таж її можна було продати більш, ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати!» 

І вони ремствували на неї. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 164 

 

6 

Але Ісус сказав: «Лишіть її. Чого її бентежите? Вона зробила супроти мене добрий 

вчинок. 

7 

Бідних бо ви завжди маєте з собою і, коли захочете, можете їм добро чинити; 

мене ж не завжди маєте. 

8 

Що могла, те зробила; вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. 

9 

Істинно кажу вам: По цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, 

оповідатимуть і те, що вона зробила, на пам’ятку про неї». 

10 

Юда ж Іскаріотський, один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати 

його їм. 

11 

Вони, почувши це, зраділи й обіцяли дати йому гроші. І він шукав, як би його 

видати у сприятливий час. 

12 

А першого дня Опрісноків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: «Де 

хочеш, щоб ми йшли й приготували,— щоб ти їв Пасху?» 

13 

І послав двох із своїх учнів, і сказав їм: «Ідіть у місто; і стріне вас чоловік, що 

нестиме жбан води; йдіть лишень за ним, 

14 

і куди він увійде, скажіть господареві дому: Учитель питає: Де моя світлиця, в якій 

я міг би спожити з учнями моїми Пасху? 

15 

І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте 

нам». 

16 

Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. 

17 

Якже настав вечір,— приходить з дванадцятьма. 

18 

І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам, 

один з вас, який їсть зо мною, мене видасть». 

19 

Вони засмутились і один по одному заходились його питати: «Чи не я?» 

20 

Він відповів їм: «Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. 

21 

Син Чоловічий іде, як написано про нього; але горе тому чоловікові, що зрадить 

Сина Чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому!» 

22 

І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи: «Беріть, це 

моє тіло». 

23 

Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм, і пили з неї всі. 

24 

Та й сказав їм: «Це моя кров Завіту, що проливається за багатьох. 
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25 

Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим 

буду його пити в Царстві Божім». 

26 

І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. 

27 

І сказав їм Ісус: «Усі ви спокуситеся, бо написано: Вдарю пастиря, і вівці 

розбіжаться. 

28 

Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї». 

29 

А Петро сказав до нього: «Навіть коли й усі спокусяться,— та не я!» 

30 

Відповів йому Ісус: «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки півень 

заспіває двічі, тричі мене відречешся». 

31 

А він ще більше твердив: «Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я 

тебе!» І всі так само говорили. 

32 

І приходять вони на місце, що зветься Гетсиманія,— то й каже своїм учням: 

«Посидьте тут, поки я помолюся». 

33 

І взяв із собою Петра, Якова та Йоана, і почав жахатись та тривожитись. 

34 

Потім каже до них: «Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут 

і чувайте». 

35 

Пройшовши трохи далі, він припав до землі й почав молитися, щоб, якщо можливо, 

минула його ця година. 

36 

І мовив: «Авва — Отче, усе тобі можливе: віддали від мене цю чашу! Та не що я 

хочу, а що ти». 

37 

І приходить, і знаходить їх уві сні, та й каже до Петра: «Симоне, ти спиш? Не міг 

єси чувати ані однієї години? 

38 

Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе!» 

39 

І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. 

40 

І, повернувшися, знову знайшов їх уві сні, очі бо в них були отяжілі й вони не 

знали, що йому відказати. 

41 

Повернувся він утретє й каже їм: «Спите ще й спочиваєте? Досить, прийшла 

година: ось Син Чоловічий буде виданий у руки грішникам. 

42 

Уставайте, ходімо! Зрадник мій ось наблизився!» 

43 

І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним юрба 

з мечами та киями — від первосвящеників, книжників і старших. 
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44 

Його зрадник дав їм знак, кажучи: «Кого поцілую, той і є: беріте його й ведіте 

обережно». 

45 

І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже: Учителю — і поцілував його. 

46 

А вони наклали на нього руки й схопили його. 

47 

Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященика й відтяв йому 

вухо. 

48 

Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: «Немов на розбійника ви вийшли 

з мечами та киями, щоб мене спіймати. 

49 

Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це — щоб 

збулося Писання». 

50 

Тоді всі, лишивши його, повтікали. 

51 

Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, 

52 

тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. 

53 

І повели Ісуса до первосвященика; і зібрались усі первосвященики, старші та 

книжники. 

54 

Петро ж ішов слідом за ним здалека аж усередину до двору первосвященика і, 

сівши з слугами, грівся при ватрі. 

55 

Первосвященики ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не 

знаходили. 

56 

Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. 

57 

А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно: 

58 

«Ми чули, як він говорив: Зруйную храм цей рукотворний і за три дні збудую 

інший, нерукотворний». 

59 

Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. 

60 

Тоді первосвященик, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: «Не відказуєш 

нічого, коли оці свідчать проти тебе?» 

61 

Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже 

йому: «Чи ти єси Христос, Син Благословенного?» 

62 

«Я є,— відповів Ісус,— і побачите Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч 

Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних». 

63 

Отож первосвященик роздер свою одежу й каже: «Навіщо нам іще свідків? 
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64 

Ви чули богохульство! Як вам здається?» І всі вони присудили, що смерти він 

гідний. 

65 

Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице й били його по щоках та 

приказували: «Пророкуй!» А й слуги били його по обличчі. 

66 

Коли Петро був унизу на подвір’ї, приходить одна з служниць первосвященика 

67 

і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже: «А й ти був 

з Ісусом Назарянином». 

68 

Та він відрікся, кажучи: «Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш». Та й вийшов 

геть на переддвір’я,— а півень і заспівав! 

69 

Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли: «Цей 

з їхніх». 

70 

Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: «Ти 

й справді з їхніх, бо ти галилеянин». 

71 

Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. 

72 

І тієї ж миті півень заспівав удруге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до 

нього: «Перше ніж півень заспіває двічі,— тричі мене відречешся». Та й заридав 

гірко. 

Ісус перед Пилатом 1–15; знущання над Ісусом 16–21; розп’яття 22–41; 

Йосиф Ариматейський ховає Ісуса 42–47 

1 

З самого ранку первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками — 

увесь синедріон. Зв’язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. 

2 

Пилат спитав його: «Ти — цар юдейський?» Він же у відповідь мовить йому: «Ти 

кажеш». 

3 

А первосвященики багато обвинувачували його. 

4 

І знову спитав його Пилат, кажучи: «Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе 

винуватять». 

5 

Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. 

6 

На свято Пасхи відпускав він їм одного в’язня, того, якого вони просили. 

7 

А був один, що звавсь Варавва, ув’язнений з бунтівниками, які під час бунту 

вчинили були вбивство. 

8 

І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. 

9 

Пилат же відповів їм, кажучи: «Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського?» 
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10 

Знав бо, що первосвященики видали його через заздрощі. 

11 

Первосвященики ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше Варавву. 

12 

Пилат знову заговорив і мовив до них: «Що ж мені робити з тим, що ви звете царем 

юдейським?» 

13 

А ті знову закричали: «Розіпни його!» 

14 

Пилат же сказав до них: «Що за зло вчинив він?» А вони ще гірше кричали: 

«Розіпни його!» 

15 

Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Варавву, Ісуса ж, убичувавши, 

видав, щоб його розіп’яли. 

16 

Вояки повели його в середину двору, тобто у Преторію, та й скликали всю чоту. 

17 

Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього 

18 

та й почали його вітати: «Радуйся, царю юдейський!» 

19 

І били його тростиною по голові, плювали на нього й, падаючи на коліна, 

поклонялись йому. 

20 

Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю й одягнули його в його 

одежу. Опісля ж повели його на розп’яття. 

21 

Одного ж перехожого, Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався 

з поля, присилували нести його хрест. 

22 

І привели його на місце Голготу, що значить Череп-місце, 

23 

та й дали йому пити вина, змішаного з міррою, та він не прийняв. 

24 

Тоді розіп’яли його й поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. 

25 

Була ж: третя година, коли вони розіп’яли його. 

26 

А був і напис, за що його засуджено, написаний: «Цар Юдейський». 

27 

І розіп’яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. 

28 

Тоді збулось Писання, що каже: «І з беззаконними полічено його». 

29 

І прохожі хулили його й, киваючи своїми головами, промовляли: «Гей, ти, що храм 

руйнуєш і в три дні знов його будуєш 

30 

— спаси себе з хреста!» 

31 

А й первосвященики глузували між собою й разом з книжниками приказували: 

«Інших спасав, а себе — не може спасти! 
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32 

Христос, цар Ізраїля — хай зійде тепер із хреста, щоб ми побачили й увірували». Та 

й ті, що були з ним розп’яті, зневажали його. 

33 

А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев’ятої години. 

34 

О дев’ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним: «Елої, Елої, лама 

савахтані?» — що означає у перекладі: «Боже мій, Боже мій! Чому єси покинув 

мене?» 

35 

Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: «Он, Іллю кличе!» 

36 

Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому 

пити, кажучи: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його!» 

37 

А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. 

38 

Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. 

39 

Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав: «Чоловік цей 

справді був Син Божий». 

40 

Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати 

Якова Молодшого та Йосифа, і Саломія, 

41 

що слідом за ним ходили і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато 

інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. 

42 

Коли настав уже вечір,— тому що була це п’ятниця, тобто перед суботою, 

43 

— Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого Царства, 

прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. 

44 

Пилат же здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, спитав його, чи давно 

помер. 

45 

Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло; 

46 

а Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що 

був висічений у скелі; потім прикотив камінь до входу гробу; 

47 

Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. 

Воскресіння Ісуса 1–8; з’ява Магдалині та апостолам 9–20 

1 

Якже минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили 

пахощів, щоб піти та намастити його. 

2 

Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, 

3 

та й говорили між собою: «Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?» 
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4 

Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений,— був бо дуже великий. 

5 

Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу 

одежу,— і вжахнулись. 

6 

А він до них промовив: «Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого 

Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. 

7 

Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї: там його 

побачите, як він сказав вам». 

8 

І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не 

сказали, бо боялися. 

9 

Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з’явився найперше Марії Магдалині, 

з якої вигнав був сім бісів. 

10 

Вона пішла й повідомила тих, що були з ним і що сумували й плакали. 

11 

Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. 

12 

Після цього з’явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі й ішли на село. 

13 

І ці, повернувшися, сповістили інших, але й їм не йняли віри. 

14 

Нарешті з’явився він самим одинадцятьом, коли то були за столом, і докоряв за 

їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого 

з мертвих. 

15 

І сказав їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. 

16 

Хто увірує й охриститься, той буде спасенний; а хто не увірує, той буде осуджений. 

17 

А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують: Ім’ям моїм виганятимуть 

бісів, будуть говорити мовами новими; 

18 

гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм; на 

хворих будуть руки класти, і добре їм стане». 

19 

Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо й возсів праворуч Бога. 

20 

Вони ж пішли й проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував 

слово чудесами, які його супроводили. 

(Переклад І. Хоменка) 
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Євангелія від Марка 

Розділ 1 

1. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. 

2. Як у пророка Ісаї написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю Свого посланця, який 

перед Тобою дорогу Твою приготує. 

3. Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки 

Йому! 

4. виступив був так Іван, що в пустині христив та проповідував хрищення на 

покаяння для прощення гріхів. 

5. І до нього приходила вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, і в річці Йордані 

від нього христились вони, і визнавали гріхи свої. 

6. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу, і мав пояс ремінний на стегнах 

своїх, а їв сарану та мед польовий. 

7. І він проповідував, кажучи: Услід за мною йде он Потужніший від мене, що Йому я 

негідний, нагнувшись, розв’язати ремінця від узуття Його. 

8. Я христив вас водою, а Той вас христитиме Духом Святим. 

9. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана христився 

в Йордані. 

10. І зараз, коли Він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і Духа, як голуба, 

що сходив на Нього. 

11. І голос із неба почувся: Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав Його! 

12. І зараз повів Його Дух у пустиню. 

13. І Він був сорок днів у пустині, випробовуваний від сатани, і перебував зо звіриною. 

І служили Йому Анголи. 

14. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу 

Євангелію, 

15. і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте 

в Євангелію! 

16. А коли Він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата 

Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. 

17. І сказав їм Ісус: Ідіть услід за Мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. 

18. І зараз вони свого невода кинули, та й пішли вслід за Ним. 
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19. А коли недалеко прийшов, то побачив Він Якова Зеведеєвого та брата його Івана, 

що й вони в човні невода лагодили. 

20. І зараз покликав Він їх. І вони залишили батька свого Зеведея в човні 

з робітниками, і пішли вслід за Ним. 

21. І приходять вони в Капернаум. І негайно в суботу ввійшов Він у синагогу, 

і навчати зачав. 

22. І дивувались науці Його, бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті книжники. 

23. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він 

закричав, 

24. і сказав: Що Тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю 

Тебе, хто Ти, Божий Святий. 

25. Ісус же йому заказав: Замовчи, і вийди з нього! 

26. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. 

27. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи: Що це таке? Нова наука із 

потугою! Навіть духам нечистим наказує Він, і вони Його слухають. 

28. І чутка про Нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні. 

29. І вийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном до дому 

Симонового й Андрієвого. 

30. А теща Симонова лежала в гарячці; і зараз сказали про неї Йому. 

31. І Він підійшов і підвів її, узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона зачала 

прислуговувати їм. 

32. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до Нього недужих усіх 

та біснуватих. 

33. І все місто зібралося перед дверима. 

34. І Він уздоровив багатьох, на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв. 

А демонам не дозволяв Він казати, що знають Його. 

35. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, Він вийшов і пішов у місце 

самітне, і там молився. 

36. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за Ним. 

37. І, знайшовши Його, вони кажуть Йому: Усі шукають Тебе. 

38. А Він промовляє до них: Ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там 

проповідувати, бо на те Я прийшов. 
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39. І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї. І демонів Він виганяв. 

40. І приходить до Нього прокажений, благає Його, і на коліна впадає та й каже Йому: 

Коли хочеш, Ти можеш очистити мене! 

41. І змилосердився Він, простяг руку Свою, і доторкнувся до нього, та й каже йому: 

Хочу, будь чистий! 

42. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. 

43. А Він, погрозивши йому, зараз вислав його, 

44. і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому. Але йди, покажися священикові, 

і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів, їм на свідоцтво. 

45. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що Він не міг 

явно ввійти вже до міста, але перебував віддалік по самітних місцях. І сходилися 

звідусюди до Нього. 

Розділ 2 

1. Коли ж Він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що Він 

удома. 

2. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А Він їм виголошував 

слово. 

3. І прийшли ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. 

4. А що через народ до Нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де Він був, 

і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. 

5. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи 

тобі! 

6. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали: 

7. Чого Він говорить отак? Зневажає Він Бога… Хто може прощати гріхи, окрім Бога 

Самого? 

8. І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: Що таке ви 

в серцях своїх думаєте? 

9. Що легше: сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, 

візьми ложе своє та й ходи? 

10. Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, каже 

розслабленому: 

11. Тобі Я наказую: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім! 
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12. І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались 

і славили Бога, й казали: Ніколи такого не бачили ми! 

13. І вийшов над море Він знов. А ввесь натовп до Нього приходив, і Він їх навчав. 

14. А коли Він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже 

йому: Іди за Мною! Той устав, і пішов услід за Ним. 

15. Коли ж Він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи 

з Ісусом та з учнями Його; бо було їх багато, і вони ходили за Ним. 

16. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то 

сказали до учнів Його: Чому то Він їсть із митниками та з грішниками? 

17. А Ісус, як почув, промовляє до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не 

прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. 

18. А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони, та й говорять до Нього: 

Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні Твої не постять? 

19. Ісус же промовив до них: Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще 

є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. 

20. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за 

тих днів. 

21. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки 

нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. 

22. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, 

і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. 

23. І сталось, як Він переходив ланами в суботу, Його учні дорогою йшли, та й стали 

колосся зривати. 

24. Фарисеї ж казали Йому: Подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться? 

25. А Він їм відказав: Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він 

мав та сам зголоднів був і ті, що були з ним? 

26. Як він увійшов був до Божого дому за первосвященика Авіятара, і спожив хліби 

показні, яких їсти не можна було, тільки священикам, і дав він і тим, хто був із 

ним? 

27. І сказав Він до них: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, 

28. а тому то Син Людський Господь і суботі. 
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Розділ 3 

1. І Він знову до синагоги ввійшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. 

2. І, щоб обвинуватити Його, наглядали за Ним, чи Він у суботу того не вздоровить. 

3. І говорить Він до чоловіка з сухою рукою: Стань посередині! 

4. А до них промовляє: У суботу годиться робити добре, чи робити лихе, життя 

зберегти, чи погубити? Вони ж мовчали. 

5. І споглянув Він із гнівом на них, засмучений закам’янілістю їхніх сердець, і сказав 

чоловікові: Простягни свою руку! І той простяг, і рука йому стала здорова! 

6. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на Нього, як Його погубити. 

7. А Ісус із Своїми учнями вийшов над море. І натовп великий ішов вслід за Ним із 

Галілеї й з Юдеї, 

8. і з Єрусалиму, і з Ідумеї, і з-за Йордання, і з Тиру й Сидону. Натовп великий, 

прочувши, як багато чинив Він, зібрався до Нього. 

9. І сказав Він до учнів Своїх наготовити човна Йому, через натовп, щоб до Нього не 

тиснулись. 

10. Бо Він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до Нього, щоб 

Його доторкнутись. 

11. І духи нечисті, як тільки вбачали Його, то падали ницьма перед Ним, і кричали 

й казали: Ти Син Божий! 

12. А Він їм суворо наказував, щоб вони Його не виявляли. 

13. І Він вийшов на гору, і покликав, кого Сам хотів; вони ж приступили до Нього. 

14. І визначив Дванадцятьох, щоб із Ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, 

15. і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й вигонити демонів. 

16. І визначив Він оцих Дванадцятьох: Симона, і дав йому ймення Петро, 

17. і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини 

громові, 

18. і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, 

і Симона Кананіта 

19. та Юду Іскаріотського, що й видав Його. 

20. І приходять до дому вони. І знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба 

з’їсти. 
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21. І коли Його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти Його, бо говорено, ніби Він 

несамовитий. 

22. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали: Має Він Вельзевула, і виганяє 

демонів силою князя демонів. 

23. І, закликавши їх, Він у притчах до них промовляв: Як може сатана сатану 

виганяти? 

24. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. 

25. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. 

26. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. 

27. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого, та й пограбувати добро його, якщо перше 

не зв’яже дужого, і аж тоді пограбує господу його. 

28. Поправді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, 

хоч би як вони богозневажали. 

29. Але, хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху 

вічному він підпадає. 

30. Бож казали вони: Він духа нечистого має. 

31. І поприходили мати Його та брати Його, і, осторонь ставши, послали до Нього 

і Його викликали. 

32. А народ кругом Нього сидів. І сказали Йому: Ото мати Твоя, і брати Твої, і сестри 

Твої он про Тебе питаються осторонь. 

33. А Він їм відповів і сказав: Хто Моя мати й брати? 

34. І поглянув на тих, що круг Нього сиділи, і промовив: Ось мати Моя та браття Мої! 

35. Бо хто Божу волю чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати. 

Розділ 4 

1. І знову почав Він навчати над морем. І зібралось до Нього багато народу, так що 

Сам Він до човна на морі ввійшов і сидів, а народ увесь був на землі покрай моря. 

2. І багато навчав Він їх притчами, і в науці Своїй їм казав: 

3. Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. 

4. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. 

5. Друге ж упало на ґрунт кам’янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо 

земля неглибока була; 
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6. а як сонце зійшло то зів’яло, і, коріння не мавши, усохло. 

7. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. 

8. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс; і видало 

втридцятеро, у шістдесят і в сто раз. 

9. І сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! 

10. І, як остався Він насамоті, Його запитали найближчі з Дванадцятьма про цю 

притчу. 

11. І Він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами, 

усе відбувається в притчах, 

12. щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони 

не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм! 

13. І Він їх запитав: Ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі! 

14. Сіяч сіє слово. 

15. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз 

приходить до них сатана, і забирає слово, посіяне в них. 

16. Так само й посіяні на кам’янистому ґрунті, вони, як почують те слово, то з радістю 

зараз приймають його, 

17. та коріння не мають у собі й непостійні; а згодом, як утиск або переслідування 

наступає за слово, вони спокушаються зараз. 

18. А між терен посіяне, це ті, що слухають слово, 

19. але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні бажання ввіходять, та 

й заглушують слово, і плоду воно не дає. 

20. А посіяне в добрую землю це ті, що слухають слово й приймають, і родять 

утридцятеро, у шістдесят і в сто раз. 

21. І сказав Він до них: Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під 

посудину, чи може під ліжко? А не щоб поставити на свічнику? 

22. Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. 

23. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! 

24. І сказав Він до них: Уважайте, що чуєте: Якою мірою будете міряти, такою 

відміряють вам, і додадуть вам. 

25. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. 

26. І сказав Він: Так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, 
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27. і чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не 

знає він, як. 

28. Бо родить земля сама з себе: перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на 

колосі. 

29. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. 

30. І сказав Він: До чого прирівняємо Царство Боже? Або в якій притчі представим 

його? 

31. Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні 

насіння. 

32. Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, 

що кублитись може в тіні його птаство небесне. 

33. І такими притчами багатьома Він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати. 

34. І без притчі нічого Він їм не казав, а учням Своїм самотою вияснював усе. 

35. І сказав Він до них того дня, коли вечір настав: Переплиньмо на той бік. 

36. І, лишивши народ, узяли із собою Його, як у човні Він був; і інші човни були 

з Ним. 

37. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був 

переповнився! 

38. А Він спав на кормі на подушці… І вони розбудили Його та й сказали Йому: 

Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо? 

39. Тоді Він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань! І стих вітер, 

і тиша велика настала… 

40. І сказав Він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? 

41. А вони налякалися страхом великим, і говорили один до одного: Хто ж це такий, 

що вітер і море слухняні Йому? 

Розділ 5 

1. І на другий бік моря вони прибули, до землі Гадаринської. 

2. І як вийшов Він із човна, то зараз Його перестрів чоловік із могильних печер, що 

мав духа нечистого. 

3. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв’язати не міг його, 

4. бо часто кайданами та ланцюгами в’язали його, але він розривав ланцюги та 

кайдани торощив, і ніхто не міг угамувати його. 
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5. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об 

каміння… 

6. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг, і вклонився Йому, 

7. і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога 

Всевишнього? Богом Тебе заклинаю, не муч Ти мене! 

8. Бо сказав Він йому: Вийди, душе нечистий, із людини! 

9. І запитав Він його: Як тобі на ім’я? А той відповів: Леґіон мені ймення багато бо 

нас. 

10. І він Його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. 

11. Пасся ж там на горі гурт великий свиней. 

12. І просилися демони, кажучи: Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли. 

13. І дозволив Він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся 

з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх і вони потопилися в морі… 

14. А їхні пастухи повтікали та в місті й по селах звістили. І повиходили люди 

побачити, що сталось. 

15. І прийшли до Ісуса й побачили, що той біснуватий, що мав леґіона, убраний сидів, 

і при умі, і полякались вони… 

16. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. 

17. І вони стали благати Його, щоб пішов Собі з їхнього краю. 

18. А як Він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з Ним. 

19. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди до дому свого, до своїх, і їм 

розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою! 

20. І пішов він та в Десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. 

І всі дивувались! 

21. І коли переплив Ісус човном на той бік ізнов, то до Нього зібралось багато народу. 

І був Він над морем. 

22. І приходить один із старших синагоги, на ймення Яір, і, як побачив Його, припадає 

до ніг Йому, 

23. і дуже благає Його та говорить: Моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади Свої 

руки на неї, щоб видужала та жила!.. 

24. І пішов Він із ним. За Ним натовп великий ішов, і тиснувсь до Нього. 

25. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, 
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26. що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє, та ніякої 

помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, 

27. як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду, і доторкнулась до одежі 

Його… 

28. Бо вона говорила про себе: Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю… 

29. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від 

недуги! 

30. І в ту мить Ісус вичув у Собі, що вийшла з Нього сила. І Він до народу звернувся 

й спитав: Хто доторкнувсь до Моєї одежі? 

31. І відказали Йому Його учні: Ти бачиш, що тисне на Тебе народ, а питаєшся: Хто 

доторкнувся до Мене? 

32. А Він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. 

33. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, і впала 

ницьма перед Ним, і всю правду Йому розповіла… 

34. А Він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром, і здоровою будь від 

своєї недуги! 

35. Як Він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть: Дочка твоя 

вмерла; чого ще турбуєш Учителя? 

36. А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайсь, 

тільки віруй! 

37. І Він не дозволив іти за Собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові, братові 

Якова. 

38. І приходять у дім старшини синагоги, і Він бачить метушню та людей, що плакали 

та голосили. 

39. А ввійшовши, сказав Він до них: Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, 

але спить! 

40. І вони насміхалися з Нього. А Він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір, та 

тих, хто був із Ним, і ввійшов, де лежало дівча. 

41. І взяв Він за руку дівча та й промовив до нього: Таліта, кумі що значить: Дівчатко, 

кажу тобі встань! 

42. І в ту мить підвелося й ходило дівча; а років мало з дванадцять. І всі зараз 

жахнулися з дива великого!.. 

43. А Він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідавсь про це. І дати їй їсти звелів. 
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Розділ 6 

1. І, вийшовши звідти, Він прийшов до Своєї батьківщини, а за Ним ішли учні Його. 

2. Як настала ж субота, Він навчати почав у синагозі. І багато-хто, чувши, дивуватися 

стали й питали: Звідки в Нього оце? І що за мудрість, що дана Йому? І що за чуда, 

що стаються руками Його? 

3. Хіба ж Він не тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? 

А сестри Його хіба тут не між нами? І вони спокушалися Ним… 

4. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині 

своїй, та в домі своїм. 

5. І Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на 

них, уздоровив. 

6. І Він дивувавсь їх невірству. І ходив Він по селах навкруг та навчав. 

7. І, закликавши Дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над 

нечистими духами. 

8. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої: ні торби, ні хліба, ані 

мідяків у свій черес, 

9. а ходити в сандалях, і двох убрань не носити. 

10. І промовив до них: Коли ви де ввійдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете 

звідти. 

11. А як місто яке вас не прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть 

порох, що в вас під ногами, на свідчення супроти них. Поправді кажу вам, легше 

буде Содому й Гоморрі дня судного, аніж місту тому! 

12. І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. 

13. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. 

14. І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім’я Його стало загально відоме, і сказав, що то Іван 

Христитель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. 

15. Інші впевняли, що Ілля Він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. 

16. А Ірод, прочувши, сказав: Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес! 

17. Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана, і в в’язниці закув його, через Іродіяду, 

дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. 

18. Бо Іван казав Іродові: Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого! 

19. А Іродіяда лютилась на нього, і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. 
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20. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І, його 

слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. 

21. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв був бенкета 

вельможам своїм, і тисячникам, і галілейській старшині, 

22. і коли прийшла дочка тієї Іродіяди, і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім 

із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини: Проси в мене, чого хочеш, і дам я 

тобі! 

23. І поклявся він їй: Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і півцарства 

мого! 

24. Вона ж вийшла, і спиталася матері своєї: Чого маю просити? А та відказала: 

Голови Івана Христителя… 

25. І зараз квапливо вернулась вона до царя, і просила, говорячи: Я хочу, щоб дав ти 

негайно мені на полумиску голову Івана Христителя! 

26. І засмутився цар, але через клятву й з-за тих, що з ним були при столі, не схотів їй 

відмовити. 

27. І цар зараз послав вояка, і звелів принести Іванову голову. 

28. І пішов він, і стяв у в’язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті 

віддав, а дівча віддало її своїй матері… 

29. А коли його учні зачули, то прийшли, і взяли його тіло, і до гробу поклали його. 

30. І посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли Йому все, як багато зробили вони, і як 

багато навчили. 

31. І сказав Він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте. Бо 

багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись. 

32. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. 

33. І побачили їх, коли плинули, і багато-хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх 

міст, та й їх випередили. 

34. І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилувався над ними, бо були, 

немов вівці, що не мають пастуха. І зачав їх багато навчати. 

35. І, як минуло вже часу доволі, підійшли Його учні до Нього та й кажуть: Це місце 

безлюдне, а година вже пізня. 

36. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі, і куплять собі чого їсти. 

37. А Він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали Йому: Чи ми маємо 

піти та хліба купити на двісті динаріїв, і дати їм їсти? 
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38. А Він їх запитав: Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте! І розізнавши, сказали: П’ять 

хлібів та дві рибі. 

39. І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. 

40. І розсілись рядами вони, по сто та по п’ятдесят. 

41. І Він узяв п’ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті 

хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі на всіх поділив. 

42. І всі їли й наїлися! 

43. А з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів. 

44. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із п’ять чоловіка! 

45. І зараз звелів Своїм учням до човна сідати, і на той бік поплинути до Віфсаїди, 

раніше Його, поки Сам Він відпустить народ. 

46. І Він їх відпустив, та й пішов помолитись на гору. 

47. А як вечір настав, човен був серед моря, а Він Сам один на землі. 

48. Коли ж Він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був 

супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов Він до них, по морю йдучи, 

і хотів їх минути. 

49. А вони, як побачили, що йде Він по морю, подумали, що то мара, та й стали 

кричати, 

50. бо Його всі побачили та налякались. А Він зараз до них обізвався й сказав їм: 

Будьте смілі, це Я, не лякайтесь! 

51. І ввійшов Він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, 

52. бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. 

53. Перепливши ж вони, прибули в землю Генісаретську й причалили. 

54. І, як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали Його, 

55. і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки 

прочули були, що Він є. 

56. І куди тільки Він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на 

майданах, і благали Його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі Його. І хто 

тільки до Нього доторкувався, той був уздоровлений! 
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Розділ 7 

1. І зібрались до Нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму, 

2. і побачили, що деякі з учнів Його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. 

3. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не 

вимиють рук; 

4. а вернувшися з ринку, вони ні їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони 

прийняли, щоб додержувати: миття чаш, і глеків, і мідяного посуду. 

5. І запитали Його фарисеї та книжники: Чому учні Твої не живуть за переданням 

старших, але хліб споживають руками нечистими? 

6. А Він їм відказав: Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як написано: Оці 

люди устами шанують Мене, серце ж їхнє далеко від Мене… 

7. Та однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей. 

8. Занехаявши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь: обмиваєте глеки та 

чаші, і багато такого подібного й іншого робите ви. 

9. І сказав Він до них: Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє 

передання. 

10. Бо Мойсей наказав: Шануй батька свого та матір свою, та: Хто злорічить на батька 

чи матір, нехай смертю помре. 

11. А ви кажете: Коли скаже хто батьку чи матері: Корван, чи дар Богові те, чим би ти 

скористатись від мене хотів, 

12. то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, 

13. порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато 

такого ви іншого робите. 

14. І Він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте Мене всі, 

і зрозумійте! 

15. Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її; що ж із неї 

виходить, те людину опоганює. 

16. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає! 

17. А коли від народу ввійшов Він до дому, тоді учні Його запиталися в Нього про 

притчу. 

18. І Він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, 

що входить іззовні в людину, не може опоганити її? 
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19. Бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку 

їжу. 

20. А далі сказав Він: Що з людини виходить, те людину опоганює. 

21. Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, 

душогубства, 

22. перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, 

гордощі, безум. 

23. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює! 

24. І встав Він, і звідти пішов у землю тирську й сидонську. І, ввійшовши до дому, Він 

хотів, щоб ніхто не довідавсь, та не міг утаїтись. 

25. Негайно бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про Нього, 

і прийшла, та й припала до ніг Йому. 

26. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати Його, щоб із 

дочки її демона вигнав. 

27. А Він їй сказав: Дай, щоб перше наїлися діти, не годиться бо хліб забирати в дітей, 

і кинути щенятам! 

28. А вона Йому в відповідь каже: Так, Господи! Але навіть щенята їдять під столом 

від дитячих кришок… 

29. І Він їй сказав: За слово оце йди собі, демон вийшов із твоєї дочки! 

30. А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон 

вийшов із неї. 

31. І вийшов Він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон над 

море Галілейське, через околиці Десятимістя. 

32. І приводять до Нього глухого немову, і благають Його, щоб руку на нього поклав. 

33. І взяв Він його від народу самого, і вклав пальці Свої йому в вуха, і, сплюнувши, 

доторкнувся його язика. 

34. І, на небо споглянувши, Він зідхнув і промовив до нього: Еффата; цебто: 

Відкрийся! 

35. І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв’язалось негайно, і він став говорити 

виразно! 

36. А Він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще 

більш розголошували. 

37. І дуже всі дивувалися та говорили: Він добре все робить: глухим дає чути, а німим 

говорити!  
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38.  

Розділ 8 

1. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав Він 

учнів Своїх та й промовив до них: 

2. Жаль мені тих людей, що вже три дні зо Мною знаходяться, та їсти не мають чого. 

3. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них 

поприходили здалека. 

4. І відказали Йому Його учні: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут у пустині? 

5. А Він їх запитав: Скільки маєте хліба? Вони ж повідомили: Семеро. 

6. Тоді Він народу звелів на землі посідати. І, взявши семеро хліба, віддавши подяку, 

Він поламав і дав учням Своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. 

7. І мали вони трохи рибок; і Він їх поблагословив, і роздати звелів також їх. 

8. І всі їли й наїлися, а з позосталих кусків сім кошів назбирали… 

9. А їдців було тисяч з чотири! 

10. І всів Він негайно до човна з Своїми учнями, та й прибув до землі Далманутської. 

11. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з Ним, і, Його випробовуючи, хотіли від 

Нього ознаки із неба. 

12. А Він тяжко зідхнув у Своїм дусі й промовив: Якої ознаки цей рід вимагає? 

Поправді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана! 

13. І покинув Він їх, усів знову до човна, і на той бік відбув. 

14. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. 

15. А Він їм наказував та говорив: Стережіться уважливо фарисейської розчини 

й розчини Іродової! 

16. Вони ж міркували й казали один до одного, що хліба не мають вони. 

17. А Ісус, знавши те, промовляє до них: Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви 

ще не знаєте й не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? 

18. Мавши очі не бачите, і мавши вуха не чуєте? І не пам’ятаєте, 

19. коли п’ять хлібів Я ламав на п’ять тисяч, скільки повних кошів із кусків ви 

зібрали? Вони кажуть до Нього: Дванадцять. 
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20. А як сім на чотири тисячі, скільки кошиків повних з кусків ви зібрали? 

І відказують: Сім. 

21. І сказав Він до них: Ви ще не розумієте? 

22. І приходять вони в Віфсаїду. І приводять до Нього сліпого, і благають Його, щоб 

доторкнувся до нього. 

23. І взяв Він сліпого за руку, та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав 

руки на нього, і питався його, чи що бачить. 

24. І, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, які ходять, немов би дерева… 

25. Потім знов Він поклав Свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став 

бачити все! 

26. І послав Він додому його й наказав: До села й не заходь, і нікому в селі не 

розповідай! 

27. Потому пішов Ісус й учні Його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав Своїх 

учнів, говорячи їм: За кого Мене люди вважають? 

28. Вони ж відповіли Йому, кажучи: За Івана Христителя, другі за Іллю, а інші за 

одного з пророків. 

29. І Він запитав їх: А ви за кого Мене маєте? Петро Йому в відповідь каже: Ти 

Христос! 

30. І Він заборонив їм, щоб нікому про Нього вони не казали! 

31. І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати, і Його 

відцураються старші, і первосвященики, і книжники, і Він буде вбитий, але 

третього дня Він воскресне. 

32. І те слово казав Він відкрито. А Петро узяв набік Його, і Йому став перечити. 

33. А Він обернувся й поглянув на учнів Своїх, та й Петру докорив і сказав: 

Відступись, сатано, від Мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське! 

34. І Він покликав народ із Своїми учнями, та й промовив до них: Коли хоче хто йти 

вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною 

йде! 

35. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради 

Мене та Євангелії, той її збереже. 

36. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? 

37. Або що назамін дасть людина за душу свою? 
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38. Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того 

посоромиться також Син Людський, як прийде у славі Свого Отця з Анголами 

святими. 

Розділ 9 

1. І сказав Він до них: Поправді кажу вам, що деякі з тут-о приявних не скуштують 

смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі. 

2. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й веде їх осібно на гору 

високу самих. І Він переобразивсь перед ними. 

3. І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так 

вибілити на землі! 

4. І з’явивсь їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. 

5. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут! Поставмо ж собі 

три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі… 

6. Бо не знав, що казати, бо були перелякані. 

7. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари: Це Син Мій Улюблений, Його 

слухайтеся! 

8. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім Самого Ісуса. 

9. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж 

поки Син Людський із мертвих воскресне. 

10. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є: воскреснути з мертвих. 

11. І вони запитали Його та сказали: Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш 

прийти? 

12. А Він відказав їм: Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про 

Людського Сина написано, що мусить багато Він витерпіти, і буде зневажений? 

13. Але вам кажу, що й Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про 

нього написано… 

14. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, 

що сперечалися з ними. 

15. І негайно ввесь натовп, як побачив Його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг, 

і став вітати Його. 

16. І запитався Він їх: Про що сперечаєтесь з ними? 

17. І Йому відповів один із натовпу: Учителю, привів я до Тебе ось сина свого, що духа 

німого він має. 
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18. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає й зубами 

скрегоче та сохне. Я казав Твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. 

19. А Він їм у відповідь каже: О, роде невірний, доки буду Я з вами? Доки вас Я 

терпітиму? Приведіть до Мене його! 

20. І до Нього того привели. І як тільки побачив Його, то дух зараз затряс ним. А той, 

повалившись на землю, став качатися та заливатися піною… 

21. І Він запитав його батька: Як давно йому сталося це? Той сказав: Із дитинства. 

22. І почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш 

що Ти, то змилуйсь над нами, і нам поможи! 

23. Ісус же йому відказав: Щодо того твого коли можеш, то тому, хто вірує, все 

можливе! 

24. Зараз батько хлоп’яти з слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи 

недовірству моєму! 

25. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав, і сказав 

йому: Душе німий і глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і більше у нього не 

входь! 

26. І, закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став, немов мертвий, аж багато-

хто стали казати, що помер він… 

27. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. 

28. Коли ж Він до дому прийшов, то учні питали Його самотою: Чому ми не могли 

його вигнати? 

29. А Він їм сказав: Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. 

30. І вони вийшли звідти, і проходили по Галілеї. А Він не хотів, щоб довідався хто. 

31. Бо Він Своїх учнів навчав і казав їм: Людський Син буде виданий людям до рук, 

і вони Його вб’ють, але вбитий, воскресне Він третього дня! 

32. Вони ж не зрозуміли цього слова, та боялись Його запитати. 

33. І прибули вони в Капернаум. А як був Він у домі, то їх запитав: Про що міркували 

в дорозі? 

34. І мовчали вони, сперечалися бо проміж себе в дорозі, хто найбільший. 

35. А як сів, то покликав Він Дванадцятьох, і промовив до них: Коли хто бути першим 

бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім! 

36. І взяв Він дитину, і поставив її серед них. І, обнявши її, Він промовив до них: 
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37. Коли хто в Ім’я Моє прийме одне з дітей таких, той приймає Мене. Хто ж приймає 

Мене, не Мене він приймає, а Того, Хто послав Мене! 

38. Обізвався до нього Іван: Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не 

ходить, що виганяє Ім’ям Твоїм демонів; і ми заборонили йому, бо він із нами не 

ходить. 

39. А Ісус відказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, що Ім’ям Моїм чудо зробив 

би, і зміг би небаром лихословити Мене. 

40. Хто бо не супроти нас, той за нас! 

41. І коли хто напоїть вас кухлем води в Ім’я Моє ради того, що ви Христові, поправді 

кажу вам: той не згубить своєї нагороди! 

42. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б 

жорно млинове на шию йому почепити, та й кинути в море! 

43. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі ввійти до життя одноруким, 

ніж з обома руками ввійти до геєнни, до огню невгасимого, 

44. де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь. 

45. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі ввійти до життя одноногим, 

ніж з обома ногами бути вкиненому до геєнни, до огню невгасимого, 

46. де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь. 

47. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його: краще тобі однооким ввійти в Царство 

Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної, 

48. де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь! 

49. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. 

50. Сіль добра річ. Коли ж сіль несолоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, 

майте й мир між собою! 

Розділ 10 

1. І, вийшовши звідти, Він приходить у землю Юдейську, на той бік Йордану. І знову 

зібралися юрби до Нього, і знов Він навчав їх, звичаєм Своїм. 

2. І підійшли фарисеї й спитали, Його випробовуючи: Чи дозволено чоловікові 

дружину свою відпустити? 

3. А Він відповів і сказав їм: Що Мойсей заповів вам? 

4. Вони ж відказали: Мойсей заповів написати листа розводового, та й відпустити. 

5. Ісус же промовив до них: То за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. 
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6. Бог же з початку творіння створив чоловіком і жінкою їх. 

7. Покине тому чоловік свого батька та матір, 

8. і стануть обоє вони одним тілом, тим то немає вже двох, але одне тіло. 

9. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує! 

10. А вдома про це учні знов запитали Його. 

11. І Він їм відказав: Хто дружину відпустить свою, та й одружиться з іншою, той 

чинить перелюб із нею. 

12. І коли дружина покине свого чоловіка, і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб 

вона. 

13. Тоді поприносили діток до Нього, щоб Він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. 

14. А коли спостеріг це Ісус, то обурився, та й промовив до них: Пустіть діток до Мене 

приходити, і не бороніть їм, бо таких Царство Боже! 

15. Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, той у нього не 

ввійде. 

16. І Він їх пригорнув, і поблагословив, на них руки поклавши. 

17. І коли вирушав Він у путь, то швидко наблизивсь один, упав перед Ним на коліна, 

і спитався Його: Учителю Добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? 

18. Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога 

Самого. 

19. Знаєш заповіді: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не 

кривди, шануй свого батька та матір. 

20. А він відказав Йому: Учителю, це все виконав я ще змалку. 

21. Ісус же поглянув на нього з любов’ю, і промовив йому: Одного бракує тобі: іди, 

розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі! Потому 

приходь та й іди вслід за Мною, узявши хреста. 

22. А він засмутився тим словом, і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав! 

23. І поглянув довкола Ісус, та й сказав Своїм учням: Як тяжко отим, хто має 

багатство, увійти в Царство Боже! 

24. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як 

тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже! 

25. Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Божеє Царство 

ввійти! 
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26. А вони здивувалися дуже, і казали один до одного: Хто ж тоді може спастися? 

27. Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога 

можливе все! 

28. А Петро став казати Йому: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом. 

29. Ісус відказав: Поправді кажу вам: Немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи 

сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради Мене та ради Євангелії, 

30. і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, 

і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. 

31. І багато-хто з перших стануть останніми, а останні першими. 

32. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим. А Ісус ішов попереду них, аж дуже 

вони дивувались, а ті, що йшли вслід за Ним, боялись. І, взявши знов 

Дванадцятьох, почав їм розповідати, що з Ним статися має: 

33. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син 

Людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його видадуть, 

34. і насміхатися будуть із Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть Його бичувати, 

і вб’ють, але третього дня Він воскресне! 

35. І підходять до Нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть Йому: Учителю, ми 

хочемо, щоб Ти зробив нам, про що будемо просити Тебе. 

36. А Він їх поспитав: Чого ж хочете, щоб Я вам зробив? 

37. Вони ж відказали Йому: Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе 

один, і ліворуч один! 

38. А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що Я її п’ю, 

і христитися хрищенням, що Я ним хрищуся? 

39. Вони відказали Йому: Можемо. А Ісус їм сказав: Чашу, що Я її п’ю, ви питимете, 

і хрищенням, що Я ним хрищусь, ви охриститеся. 

40. А сидіти праворуч Мене та ліворуч не Моє це давати, а кому уготовано. 

41. Як почули ж це Десятеро, то обурились на Якова та на Івана. 

42. А Ісус їх покликав, і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів 

у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. 

43. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. 

44. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. 

45. Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, 

і душу Свою дати на викуп за багатьох. 
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46. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив Він разом із Своїми учнями 

й з безліччю люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. 

47. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, 

Ісусе, змилуйся надо мною! 

48. І сварились на нього багато-хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину 

Давидів, змилуйся надо мною! 

49. І спинився Ісус та й сказав: Покличте його! І кличуть сліпого та й кажуть йому: 

Будь бадьорий, устань, Він кличе тебе. 

50. А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. 

51. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? Сліпий же Йому 

відказав: Учителю, нехай я прозрю! 

52. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе! І той зараз прозрів, і пішов за 

Ісусом дорогою. 

Розділ 11 

1. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії й Віфанії, на Оливній горі, тоді 

Він посилає двох учнів Своїх, 

2. і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете зараз 

прив’язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв’яжіть його, 

і приведіть. 

3. Коли ж скаже хто вам: Що це ви робите? відкажіть: Господь потребує його, 

і відішле його сюди зараз. 

4. І вони відійшли, і знайшли те осля, що прив’язане коло воріт ізнадвору було при 

дорозі, і відв’язали його. 

5. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо осля ви 

відв’язуєте? 

6. Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. 

7. І вони привели до Ісуса осля, і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. 

8. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, 

натяту в полях. 

9. А ті, що йшли перед Ним і позаду, викрикували: Осанна! Благословенний, хто йде 

у Господнє Ім’я! 

10. Благословенне Царство, що надходить, Отця нашого Давида! Осанна на висоті! 
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11. Потому ввійшов Він до Єрусалиму, і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня 

була, Він пішов у Віфанію з Дванадцятьма. 

12. А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, Він зголоднів був. 

13. І, побачивши здалека фіґове дерево, вкрите листями, Він підійшов, чи не знайде на 

ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора 

бо на фіґи була. 

14. І озвався Ісус і промовив до нього: Щоб більше ніхто твого плоду не з’їв аж повіки! 

А учні Його все те чули. 

15. І прийшли вони в Єрусалим. А як Він у храм увійшов, то став виганяти продавців 

і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів. 

16. І Він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. 

17. І Він їх навчав і казав їм: Хіба не написано: Дім Мій буде домом молитви в народів 

усіх, ви ж із нього зробили печеру розбійників! 

18. І почули це первосвященики й книжники, і шукали, як Його погубити, бо боялись 

Його, увесь бо народ дивувався науці Його. 

19. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. 

20. А проходячи вранці, побачили фіґове дерево, усохле від кореня. 

21. І, згадавши Петро, говорить Йому: Учителю, глянь фіґове дерево, що прокляв Ти, 

усохло! 

22. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу! 

23. Поправді кажу вам: Як хто скаже горі цій: Порушся та й кинься до моря, і не 

матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то 

буде йому! 

24. Через це говорю вам: Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, 

і сповниться вам. 

25. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш 

Небесний пробачив вам прогріхи ваші. 

26. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. 

27. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж Він у храмі ходив, поприходили 

первосвященики й книжники, і старшини до Нього, 

28. і сказали Йому: Якою Ти владою все оце чиниш? І хто Тобі владу цю дав, щоб Ти 

це робив? 

29. А Ісус відказав їм: Запитаю й Я вас одне слово, і відповідайте Мені, то й Я відкажу 

вам, якою Я владою це все чиню. 
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30. Іванове хрищення з неба було, чи від людей? Відповідайте Мені! 

31. Вони ж міркували собі й говорили: Коли скажемо: Із неба, відкаже: Чого ж ви йому 

не повірили? 

32. А як скажемо: Від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був поправді 

пророк. 

33. І сказали Ісусові в відповідь: Не знаємо… А Ісус їм відказує: То й Я не скажу вам, 

якою Я владою це все чиню. 

Розділ 12 

1. І почав Він у притчах до них промовляти: Насадив був один чоловік виноградника, 

муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив, і віддав його винарям, 

та й пішов. 

2. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду 

з виноградника в тих винарів. 

3. Та вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. 

4. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та 

зневажили. 

5. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших, набили одних, 

а одних повбивали. 

6. І він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: 

Посоромляться сина мого! 

7. А ті винарі міркували собі: Це спадкоємець; ходім, замордуймо його, і нашою 

спадщина буде! 

8. І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник… 

9. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, 

і віддасть виноградника іншим. 

10. Чи ви не читали в Писанні: Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним 

став каменем! 

11. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. 

12. І шукали Його, щоб схопити, але побоялись народу. Бо вони зрозуміли, що про них 

Він цю притчу сказав. І, лишивши Його, відійшли. 

13. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до Нього, щоб зловити на слові Його. 

14. Ті ж прийшли та й говорять Йому: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і не 

зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на 
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Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, 

чи не давати? 

15. А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм: Чого ви Мене випробовуєте? Принесіть 

Мені гріш податковий, щоб бачити. 

16. І принесли вони. А Він каже до них: Чий це образ і напис? Ті ж Йому відказали: 

Кесарів. 

17. Ісус тоді каже в відповідь їм: Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже! 

І дивувалися з Нього вони… 

18. І прийшли до Нього ті саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали 

Його та сказали: 

19. Учителю, Мойсей написав нам: Як помре кому брат, і полишить дружину, а дитини 

не лишить, то нехай його брат візьме дружину його, та й відновить насіння для 

брата свого. 

20. Було сім братів. І перший взяв дружину й умер, не лишивши дітей. 

21. Другий теж її взяв та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій. 

22. І всі семеро не полишили дітей. А по всіх вмерла й жінка. 

23. А в воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо 

семеро мали за дружину її. 

24. Ісус їм відказав: Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої 

сили? 

25. Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але 

будуть, немов Анголи ті на небі. 

26. Щождо мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі 

сказав йому Бог, промовляючи: Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, 

27. Бо Він є Бог не мертвих, а живих! Тим то ви помиляєтесь дуже. 

28. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре Він 

відповідав їм, приступив та й спитався Його: Котра заповідь перша з усіх? 

29. Ісус відповів: Перша: Слухай, Ізраїлю: наш Господь Бог Бог єдиний. 

30. І: Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм 

розумом, і з цілої сили своєї! Це заповідь перша! 

31. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе! Нема іншої 

більшої заповіді над оці! 

32. І сказав Йому книжник: Добре, Учителю! Ти поправді сказав, що Один Він, і нема 

іншого, окрім Нього, 
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33. і що Любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що 

Любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення 

й жертви! 

34. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього: Ти 

недалеко від Божого Царства! І ніхто не насмілювався вже питати Його. 

35. Потому Ісус відповів і промовив, у храмі навчаючи: Як то книжники кажуть, що 

ніби Христос син Давидів? 

36. Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив Господь Господеві моєму: сядь 

праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм! 

37. Сам Давид Його Господом зве, як же Він йому син? І багато людей залюбки Його 

слухали. 

38. Він же казав у науці Своїй: Стережіться тих книжників, що люблять у довгих 

одежах проходжуватись, і привіти на ринках, 

39. і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, 

40. що вдовині хати поїдають, і моляться довго напоказ, вони тяжче осудження 

приймуть! 

41. І сів Він навпроти скарбниці, і дививсь, як народ мідяки до скарбниці вкидає. 

І багато заможних укидали багато. 

42. І підійшла одна вбога вдовиця, і поклала дві лепті, цебто гріш. 

43. І покликав Він учнів Своїх та й промовив до них: Поправді кажу вам, що ця вбога 

вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. 

44. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убозтва свого все, що мала, свій 

прожиток увесь… 

Розділ 13 

1. І коли Він виходив із храму, говорить Йому один із учнів Його: Подивися, 

Учителю яке то каміння та що за будівлі! 

2. Ісус же до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть 

камінь на камені, який не зруйнується! 

3. Коли ж Він сидів на Оливній горі, проти храму, питали Його насамоті Петро, 

і Яків, і Іван, і Андрій: 

4. Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатись має? 

5. Ісус же почав промовляти до них: Стережіться, щоб вас хто не звів. 

6. Бо багато-хто прийдуть в Ім’я Моє, кажучи: Це Я. І зведуть багатьох. 
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7. І як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить 

тому. Та це ще не кінець. 

8. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде 

голод. Це початок терпінь породільних. 

9. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, 

і поведуть до правителів та до царів ради Мене, на свідчення їм. 

10. Але перше Євангелія мусить бути народам усім проповідувана. 

11. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що 

дане вам буде тієї години, то те говоріть: бо не ви промовлятимете, але Дух 

Святий. 

12. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть навпроти батьків, 

і їм смерть заподіють. 

13. І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде 

спасений! 

14. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що 

вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори 

втікають. 

15. І хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому 

свого. 

16. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. 

17. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми, у ті дні! 

18. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою! 

19. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог 

створив, аж досі, і не буде. 

20. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина; але ради 

вибраних, кого вибрав, укоротив Він ті дні. 

21. Тоді ж, як хто скаже до вас: Ото, Христос тут, Ото там, не йміть віри. 

22. Бо повстануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та 

чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. 

23. Але ви стережіться! Я сказав вам усе наперед. 

24. Але за тих днів, по скорботі отій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла. 

25. і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться… 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 199 

 

26. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із великою потугою 

й славою. 

27. І тоді Він пошле Анголів і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від краю 

землі до край-неба. 

28. Від дерева ж фіґового навчіться прикладу: коли віття його вже розпукується, 

і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. 

29. Так і ви: коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько, під дверима. 

30. Поправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться! 

31. Небо й земля проминуться, але не минуться слова Мої! 

32. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні Анголи на небі, ні Син, тільки 

Отець. 

33. Уважайте, чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той настане! 

34. Як той чоловік, що від’їхав, і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу й кожному 

працю свою, а воротареві звелів пильнувати. 

35. Тож пильнуйте, не знаєте бо, коли прийде пан дому: увечорі, чи опівночі, чи як 

півні співатимуть, чи ранком. 

36. Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. 

37. А що вам Я кажу, те всім Я кажу: Пильнуйте! 

Розділ 14 

1. За два ж дні була Пасха й Опрісноки. А первосвященики й книжники стали шукати, 

як би підступом взяти Його та забити. 

2. Вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась. 

3. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, 

підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку маючи щирого нардового дуже 

цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову Йому! 

4. А дехто обурювались між собою й казали: Нащо таке марнотратство на миро? 

5. Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбогим 

роздати. І нарікали на неї. 

6. Ісус же сказав: Залишіть її! Чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила 

Мені. 

7. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро, 

Мене ж не постійно ви маєте. 
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8. Що могла, те зробила вона: заздалегідь намастила Моє тіло на похорон… 

9. Поправді кажу вам: де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на 

пам’ятку їй буде сказане й те, що зробила вона! 

10. Юда ж Іскаріотський, один із Дванадцятьох, подався до первосвящеників, щоб їм 

Його видати. 

11. А вони, як почули, зраділи, і обіцяли йому срібняків за те дати. І він став 

вишукувати, як би слушного часу їм видати Його. 

12. А першого дня Опрісноків, коли пасху приношено в жертву, сказали Йому Його 

учні: Куди хочеш, щоб пішли й приготували ми Тобі пасху спожити? 

13. І посилає Він двох із Своїх учнів, і каже до них: Підіть до міста, і стріне вас 

чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. 

14. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому: Учитель питає: Де кімната Моя, 

в якій Я споживу зо Своїми учнями пасху? 

15. І він вам покаже великую горницю, вистелену та готову: там приготуйте для нас. 

16. І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм сказав, і зачали вони пасху 

готувати. 

17. А коли настав вечір, Він приходить із Дванадцятьма. 

18. І як сиділи вони при столі й споживали, промовив Ісус: Поправді кажу вам, що 

один з-поміж вас, який споживає зо Мною, видасть Мене… 

19. Вони зачали сумувати, і один по одному питати Його: Чи не я? 

20. А Він їм сказав: Один із Дванадцятьох, що в миску мачає зо Мною… 

21. Людський Син справді йде, як про Нього написано; та горе тому чоловікові, що 

видасть він Людського Сина! Було б краще тому чоловікові, коли б він не 

родився!.. 

22. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав: 

Прийміть, споживайте, це тіло Моє! 

23. І взяв Він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі. 

24. І промовив до них: Це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається. 

25. Поправді кажу вам, що віднині не питиму Я від плоду виноградного до того дня, як 

новим буду пити його в Царстві Божім! 

26. А коли відспівали вони, на гору Оливну пішли. 

27. Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано: Уражу пастиря, 

і розпорошаться вівці! 
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28. По воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї. 

29. І відізвався до Нього Петро: Хоч спокусяться й усі, та не я! 

30. Ісус же йому відказав: Поправді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше ніж 

заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене! 

31. А він ще сильніш запевняв: Коли б мені й умерти з Тобою, я не відречуся Тебе! Так 

же само сказали й усі… 

32. І приходять вони до місцевости, на ім’я Гефсиманія, і каже Він учням Своїм: 

Посидьте ви тут, поки Я помолюся. 

33. І, взявши з Собою Петра, і Якова та Івана, Він зачав сумувати й тужити… 

34. І сказав Він до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишіться тут 

і пильнуйте! 

35. І Він відійшов трохи далі, припав до землі, та й благав, щоб, як можна, минула 

Його ця година. 

36. І благав Він: Авва-Отче, Тобі все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу!.. 

А проте, не чого хочу Я, але чого Ти… 

37. І вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиш ти? Однієї 

години не зміг попильнувати? 

38. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло! 

39. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. 

40. А вернувшись, ізнову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І не знали 

вони, що Йому відказати… 

41. І вернувсь Він утретє, та й каже до них: Ви ще далі спите й спочиваєте? Скінчено, 

надійшла та година: у руки грішникам ось видається Син Людський!.. 

42. Уставайте, ходім, ось наблизивсь Мій зрадник… 

43. І зараз, як Він ще говорив, прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним люди 

з мечами та киями від первосвящеників, і книжників, і старших. 

44. А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого я поцілую, то Він, беріть Його, 

і обережно ведіть. 

45. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже: Учителю! І поцілував Його… 

46. Вони ж руки свої наклали на Нього, і схопили Його. 

47. А один із тих, що стояли навколо, меча вихопив та й рубонув раба первосвященика, 

і відтяв йому вухо. 
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48. А Ісус їм промовив у відповідь: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, 

щоб узяти Мене. 

49. Я щодня був із вами у храмі, навчаючи, і Мене не взяли ви. Але, щоб збулися 

Писання. 

50. Тоді всі полишили Його й повтікали… 

51. Один же юнак, по нагому загорнений у покривало, ішов услід за Ним. І хапають 

його. 

52. Але він, покривало покинувши, утік нагий. 

53. А Ісуса вони повели до первосвященика. І зійшлися всі первосвященики й старші 

та книжники. 

54. Петро ж здалека йшов услід за Ним до середини двору первосвященика; і сидів він 

із службою, і грівсь при огні. 

55. А первосвященики та ввесь синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб Йому 

заподіяти смерть, і не знаходили. 

56. Бо багато-хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних свідчень. 

57. Тоді деякі встали, і кривосвідчили супроти Нього й казали: 

58. Ми чули, як Він говорив: Я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую 

інший, нерукотворний. 

59. Але й так не було їхнє свідчення згідне. 

60. Тоді встав насередині первосвященик, та й Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не 

відповідаєш, що свідчать вони проти Тебе? 

61. Він же мовчав, і нічого не відповідав. Первосвященик ізнову спитав Його, до Нього 

говорячи: Чи Христос Ти, Син Благословенного? 

62. А Ісус відказав: Я! І побачите ви Сина Людського, що сидітиме по правиці сили 

Божої, і на хмарах небесних приходитиме! 

63. Роздер тоді первосвященик одежу свою та й сказав: На що нам ще свідки потрібні? 

64. Ви чули цю богозневагу. Як вам здається? Вони ж усі присудили, що Він умерти 

повинен… 

65. Тоді деякі стали плювати на Нього, і закривати обличчя Йому, і бити Його та 

казати Йому: Пророкуй! Служба теж Його била по щоках… 

66. А коли Петро був на подвір’ї надолі, приходить одна із служниць первосвященика, 

67. і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був із 

Ісусом Назарянином! 
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68. Він же відрікся, говорячи: Не відаю, і не розумію, що кажеш… І вийшов назовні, 

на переддвір’я. І заспівав тоді півень. 

69. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним: Цей із них! 

70. І він знову відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові: Поправді, ти 

з них, бо ти галілеянин. Та й мова твоя така сама. 

71. А він став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка, про Якого говорите ви! 

72. І заспівав півень хвилі тієї подруге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив 

йому: Перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене. І кинувся він, 

та й плакати став… 

Розділ 15 

1. А первосвященики з старшими й книжниками, та ввесь синедріон, зараз уранці, 

нараду вчинивши, зв’язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. 

2. А Пилат запитався Його: Чи Ти Цар Юдейський? А Він йому в відповідь каже: Сам 

ти кажеш… 

3. А первосвященики міцно Його винуватили. 

4. Тоді Пилат знову Його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як 

багато проти Тебе свідкують! 

5. А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. 

6. На свято ж він їм відпускав був одного із в’язнів, котрого просили вони. 

7. Був же один, що звався Варавва, ув’язнений разом із повстанцями, які за повстання 

вчинили були душогубство. 

8. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. 

9. Пилат же сказав їм у відповідь: Хочете, відпущу вам Царя Юдейського? 

10. Бо він знав, що Його через заздрощі видали первосвященики. 

11. А первосвященики натовп підмовили, щоб краще пустив їм Варавву. 

12. Пилат же промовив ізнов їм у відповідь: А що ж я чинитиму з Тим, що Його ви 

Юдейським Царем називаєте? 

13. Вони ж стали кричати знов: Розіпни Його! 

14. Пилат же сказав їм: Яке ж зло вчинив Він? А вони ще сильніше кричали: Розіпни 

Його!.. 
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15. Пилат же хотів догодити народові, і відпустив їм Варавву. І видав Ісуса, 

збичувавши, щоб розп’ятий був. 

16. Вояки ж повели Його до середини двору, цебто в преторій, і цілий відділ 

скликають. 

17. І вони зодягли Його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на Нього. 

18. І вітати Його зачали: Радій, Царю Юдейський! 

19. І тростиною по голові Його били, і плювали на Нього. І навколішки кидалися та 

вклонялись Йому… 

20. І коли назнущалися з Нього, зняли з Нього багряницю, і наділи на Нього одежу 

Його. І Його повели, щоб розп’ясти Його. 

21. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Кірінеянина, батька Олександра 

та Руфа, змусили, щоб хреста Йому ніс. 

22. І Його привели на місце Голгофу, що значить Череповище. 

23. І давали Йому пити вина, із миррою змішаного, але Він не прийняв. 

24. І Його розп’яли, і поділили одежу Його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. 

25. Була ж третя година, як Його розп’яли. 

26. І був написаний напис провини Його: Цар Юдейський. 

27. Тоді розп’ято з Ним двох розбійників, одного праворуч, і одного ліворуч Його. 

28. І збулося Писання, що каже: До злочинців Його зараховано! 

29. А хто побіч проходив, то Його лихословили, головами своїми хитали й казали: 

Отак! Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, 

30. зійди із хреста, та спаси Самого Себе! 

31. Теж і первосвященики з книжниками глузували й один до одного казали: Він інших 

спасав, а Самого Себе не може спасти! 

32. Христос, Цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із хреста, щоб побачили ми та й увірували. 

Навіть ті, що разом із Ним були розп’яті, насміхалися з Нього… 

33. А як шоста година настала, то аж до години дев’ятої темрява стала по цілій землі. 

34. О годині ж дев’ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама 

савахтані, що в перекладі значить: Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? 

35. Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й казали: Ось Він кличе Іллю! 
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36. А один із них побіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину, і давав Йому 

пити й казав: Чекайте, побачим, чи прийде Ілля Його зняти! 

37. А Ісус скрикнув голосом гучним, і духа віддав!.. 

38. І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. 

39. А сотник, що насупроти Нього стояв, як побачив, що Він отак духа віддав, то 

промовив: Чоловік Цей був справді Син Божий! 

40. Були ж і жінки, що дивились здалека, між ними Марія Магдалина, і Марія, мати 

Якова Молодшого та Йосії, і Саломія, 

41. що вони, як Він був у Галілеї, ходили за Ним та Йому прислуговували; і інших 

багато, що до Єрусалиму прийшли з Ним. 

42. А коли настав вечір, через те, що було Приготовлення, цебто перед суботою, 

43. прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівавсь Царства Божого, 

і сміливо ввійшов до Пилата, і просив тіла Ісусового. 

44. А Пилат здивувався, щоб Він міг уже вмерти. І, покликавши сотника, запитався 

його, чи давно вже Розп’ятий помер. 

45. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. 

46. А Йосип купив плащаницю, і, знявши Його, обгорнув плащаницею, та й поклав 

Його в гробі, що в скелі був висічений. І каменя привалив до могильних дверей. 

47. Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали Його. 

Розділ 16 

1. Як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Яковова, і Саломія накупили 

пахощів, щоб піти й намастити Його. 

2. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, 

3. і говорили одна одній: Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? 

4. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений; був же він дуже великий… 

5. І, ввійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений 

в білу одежу, і жахнулись вони… 

6. А він промовляє до них: Не жахайтесь! Ви шукаєте Розп’ятого, Ісуса Назарянина. 

Він воскрес, нема Його тут! Ось місце, де Його поховали були. 

7. Але йдіть, скажіть учням Його та Петрові: Він іде в Галілею попереду вас, там 

Його ви побачите, як Він вам говорив. 
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8. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув. І не сказали 

нікому нічого, бо боялись… 

9. Як воскрес Він уранці дня першого в тижні, то з’явився найперше Марії Магдалині, 

із якої був вигнав сім демонів. 

10. Пішовши вона, повідомила тих, що були з Ним, які сумували та плакали. 

11. А вони, як почули, що живий Він, і вона Його бачила, не йняли тому віри. 

12. По цьому з’явився Він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. 

13. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено й їм. 

14. Нарешті, Він з’явився Одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за 

недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив 

Його. 

15. І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію 

проповідуйте! 

16. Хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто не ввірує засуджений буде. 

17. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім’я Моє демонів будуть 

вигонити, говоритимуть мовами новими, 

18. братимуть змій; а коли смертодійне що вип’ють, не буде їм шкодити; кластимуть 

руки на хворих, і добре їм буде! 

19. Господь же Ісус, по розмові із ними, вознісся на небо, і сів по Божій правиці. 

20. І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм, і стверджував слово 

ознаками, що його супроводили. Амінь. 

(Переклад І. Огієнка) 

Євангелія від Луки 

Передмова 1–4; зачаття і народження Йоана Христителя 5–25; 57–80;  

Благовіщення 26–38; Марія у Єлисавети 39–56 

1 

Тому, що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, 

2 

як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками й слугами Слова, 

3 

вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків, тобі написати за порядком, 

високодостойний Теофіле, 

4 

щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. 
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5 

Був за часів Ірода, царя юдейського, один священик, на ім’я Захарія, з черги Авії, 

та його жінка з дочок Арона, на ім’я Єлисавета. 

6 

Вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази 

Господні бездоганно. 

7 

Але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обидвоє були в літах похилі. 

8 

І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, 

9 

згідно зо звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище 

Господнє і покадити. 

10 

А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. 

11 

Тоді з’явивсь йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. 

12 

Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. 

13 

Ангел же сказав до нього: «Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана; жінка 

твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім’я Йоан. 

14 

І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть; 

15 

бо він буде великий в очах Господніх; не питиме ні вина, ні напою п’янкого, 

і сповниться Духом святим вже з лона матері своєї, 

16 

і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. 

17 

І сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до 

дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ 

прихильний». 

18 

Захарія ж сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі 

свого віку». 

19 

Ангел озвавсь до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою 

говорити та принести тобі цю благовість. 

20 

І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти 

не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу». 

21 

Люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. 

22 

Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив 

у святині. Він же давав їм знаки й зоставсь німий. 

23 

А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. 

24 

Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, й таїлася п’ять місяців, кажучи: 
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25 

«Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між 

людьми». 

26 

Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім’я 

Назарет, 

27 

до діви, зарученої чоловікові, на ім’я Йосиф, з Давидового дому; ім’я ж діви було 

Марія. 

28 

Ввійшовши до неї ангел, сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою! 

Благословенна ти між жінками». 

29 

Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те 

привітання. 

30 

Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. 

31 

Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім’я Ісус. 

32 

Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому 

престол Давида, його батька, 

33 

і він царюватиме над домом Якова повіки й царюванню його не буде кінця». 

34 

А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» 

35 

Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе 

отінить; тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. 

36 

Ось твоя родичка Єлисавета — вона також у своїй старості зачала сина, і оце 

шостий місяць тій, що її звуть неплідною; 

37 

нічого бо немає неможливого в Бога». 

38 

Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по твоєму 

слову!» І ангел відійшов від неї. 

39 

Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, 

в місто Юди. 

40 

Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. 

41 

І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета 

сповнилася Святим Духом 

42 

і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками й благословен плід 

лона твого. 

43 

І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? 
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44 

Ось бо, як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости 

здригнулась у моїм лоні. 

45 

Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». 

46 

І мовила Марія: «Величає душа моя Господа 

47 

і дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм, 

48 

бо він зглянувся на покору слугині своєї; ось бо віднині ублажатимуть мене всі 

роди. 

49 

Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім’я. 

50 

Милосердя його з роду в рід на тих, які страхаються його. 

51 

Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець. 

52 

Скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних; 

53 

наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. 

54 

Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, 

55 

як обіцяв був батькам нашим —Авраамові і його потомству повіки». 

56 

Марія перебула в Єлисавети місяців зо три; потім повернулася до дому свого. 

57 

Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. 

58 

Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, 

і радувалися з нею. 

59 

Восьмого дня прийшли обрізати хлоп’я і хотіли назвати його ім’ям його батька — 

Захарія; 

60 

його ж мати заговорила, кажучи: «Ні, він зватись буде Йоан». 

61 

Кажуть до неї: «Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім’ям». 

62 

І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. 

63 

І попросивши табличку, він написав: «Йоан — його ім’я». Всі тому дивувались. 

64 

Тієї ж хвилини відкрились його уста і язик розв’язався, і він почав говорити та 

благословити Бога. 

65 

І страх напав на всіх їхніх сусідів; по всіх гірських околицях Юдеї про все це 

говорили. 
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66 

Усі, що про те чули, берегли в своїм серці й казали між собою: «Що воно з того 

хлоп’яти буде?» І справді рука Господня була з ним. 

67 

А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати: 

68 

«Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій 

69 

і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого; 

70 

як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, 

71 

що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, 

72 

що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає на святий союз свій; 

73 

клятву, якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, 

74 

що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно 

75 

у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. 

76 

А ти, дитино, пророком Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, 

щоб приготувати йому дорогу, 

77 

дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, 

78 

завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас Світло з висоти, 

79 

щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші 

ноги на дорогу миру». 

80 

Дитя ж росло й скріплялося на дусі та перебувало в пустині аж до дня свого 

об’явлення Ізраїлеві. 

Різдво Ісуса Христа 1–7; поклін пастирів 8–21; 

 жертвування Ісуса у храмі 22–40; Ісус у святині 41–52 

1 

Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. 

2 

Перепис цей, перший, відбувся, коли Сирією правив Киріній. 

3 

І йшли всі записатися,— кожний у своє місто. 

4 

Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що 

зветься Вифлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, 

5 

щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. 

6 

І от коли вони були там, настав їй час родити, 
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7 

і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не 

було їм місця в заїзді. 

8 

Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на 

сторожі коло своїх отар. 

9 

Аж ось ангел Господній їм з’явився і слава Господня їх осіяла й великий страх 

огорнув їх. 

10 

Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю 

всього народу: 

11 

Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. 

12 

І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах». 

13 

І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога 

й промовляла: 

14 

«Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання». 

15 

І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили: «Ходім 

лишень до Вифлеєму та подивімся на ту подію, що Господь об’явив нам». 

16 

І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. 

17 

Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп’ятко; 

18 

і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. 

19 

Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. 

20 

А пастухи повернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, 

так, як їм було сказано. 

21 

Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп’ятко, назвали його Ісус — ім’я, 

що надав був ангел, перше, ніж він зачався в лоні. 

22 

І як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його 

в Єрусалим поставити його перед Господом, 

23 

як то написано в Господньому законі: «Кожний хлопець, первородний, буде 

посвячений Господеві»,- 

24 

і принести жертву, як то написано в Господньому законі: «Пару горлиць або двоє 

голубенят». 

25 

А був в Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон; чоловік той, праведний та побожний, 

очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. 
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26 

Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш, ніж побачить 

Христа Господа. 

27 

Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя-Ісуса, щоб учинити над ним 

за законним звичаєм, 

28 

він узяв його на руки, благословив Бога й мовив: 

29 

«Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, 

30 

бо мої очі бачили твоє спасіння, 

31 

що ти приготував перед усіма народами; 

32 

світло на просвіту поганам, і славу твого люду — Ізраїля». 

33 

Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. 

34 

Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для 

падіння й підняття багатьох в Ізраїлі; він буде знаком протиріччя, 

35 

та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». 

36 

Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера; вона була вельми 

похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого; 

37 

зоставшися вдовою аж до вісімдесят четвертого року, вона не відходила від храму, 

служачи (Богові) вночі і вдень постом та молитвою. 

38 

І надійшла вона тієї самої години й почала прославляти Бога та говорити про нього 

всім, що чекали визволення Єрусалиму. 

39 

І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею, до 

Назарету, свого міста. 

40 

Хлоп’я ж; росло й міцніло, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на 

ньому. 

41 

Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. 

42 

І як йому було дванадцять років, вони пішли, як був звичай, на свято. 

43 

Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі; 

батьки ж його про те не знали. 

44 

Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги й аж тоді почали його шукати 

між родичами та знайомими, 

45 

а, не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. 
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46 

Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав 

і запитував їх. 

47 

Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові й відповідям. 

48 

Побачивши його, вони були здивовані, й сказала йому його мати: «Дитино, чому ти 

це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали». 

49 

Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при 

справах Отця мого?» 

50 

Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. 

51 

І він пішов з ними й повернувсь у Назарет і був їм слухняний. А мати його 

зберігала всі ці слова у своїм серці. 

52 

Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей. 

Йоан проповідує 1–20; хрищення Ісуса 21–22; родовід Ісуса Христа 23–38 

1 

П’ятнадцятого року правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат був правителем 

Юдеї, Ірод — четверовласником Галилеї, Филип же, його брат, четверовласником 

краю Ітуреї та Трахонітіди, а Лісаній четверовласником Авілени, 

2 

за первосвящеників Анни та Каяфи, слово Боже було до Йоана, сина Захарії, 

в пустині. 

3 

І він ходив по всій околиці йорданській, проповідуючи хрищення покаяння на 

прощення гріхів, 

4 

як писано в книзі віщувань пророка Ісаї: «Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь 

Господню, вирівняйте стежки його. 

5 

Кожна долина заповниться, кожна гора й горб знизиться, нерівне вирівняється, 

дороги вибоїсті стануть гладкі, 

6 

а кожна людина побачить спасіння Господнє». 

7 

Він, отже, говорив до людей, що приходили христитися до нього: «Гадюче поріддя! 

Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? 

8 

Чиніть плоди, достойні покаяння, і не беріться говорити собі: Маємо за батька 

Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. 

9 

Ба вже і сокира прикладена до кореня дерев: кожне бо дерево, що не приносить 

доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь». 

10 

Люди питали його: «Що ж нам робити?» 

11 

Він відповів їм: «Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має. А хто має харч, 

нехай так само зробить». 
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12 

Прийшли також митарі христитись і йому мовили: «Учителю, що маємо робити?» 

13 

А він сказав їм: «Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть». 

14 

Вояки теж його питали: «А ми що маємо робити?» Він відповів їм: «Нікому кривди 

не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею». 

15 

А із-за того, що люди вижидали (Месії), кожен сам у собі розмірковував про Йоана, 

чи не він часом Христос. 

16 

Йоан, звертаючись до всіх, озвався: «Я вас хрищу водою, але йде сильніший від 

мене, якому я негідний розв’язати ремінь від взуття. Той буде вас христити Духом 

Святим і вогнем. 

17 

Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою 

клуню, а полову спалити вогнем невгасимим». 

18 

Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові Добру Новину. 

19 

Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоан докоряв за Іродіяду, жінку його брата, 

і за все, що Ірод накоїв, 

20 

додав ще й це до того всього, що замкнув Йоана до в’язниці. 

21 

Коли ввесь народ христився, і коли Ісус, охристившись, молився, відкрилось небо, 

22 

і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба 

голос: «Ти — мій Син любий, тебе я вподобав». 

23 

Сам же Ісус, коли розпочинав (свою діяльність), мав яких років тридцять і, як 

гадали, був сином Йосифа, сина Елі, 

24 

сина Маттата, сина Леві, сина Мелхі, сина Янная, сина Йосифа, 

25 

сина Маттатії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Наггая, 

26 

сина Маата, сина Маттатії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, 

27 

сина Йоаннана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, 

28 

сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, 

29 

сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йоріма, сина Маттата, сина Леві, 

30 

сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима, 

31 

сина Мелеа, сина Менни, сина Маттата, сина Натана, сина Давида, 

32 

сина Єссея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наассона, 

33 

сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, 
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34 

сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, 

35 

сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, 

36 

сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, 

37 

сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Каїнама, 

38 

сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. 

Диявол спокушає Ісуса 1–13; Ісус у Назареті 14–30;  

Ісус виганяє бісів у Капернаумі й оздоровлює тещу Петра 31–44 

1 

Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його 

в пустиню, 

2 

де сорок день його спокушав диявол; і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж 

вони скінчились, він зголоднів. 

3 

А диявол йому й каже: «Якщо ти Син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став 

хлібом». 

4 

Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». 

5 

Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу, 

6 

і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу й славу їхню, бо вона мені була 

передана, і я даю її, кому захочу. 

7 

Тож коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». 

8 

Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано: Ти будеш поклонятись Господові, Богові 

твоєму, і йому єдиному служити». 

9 

Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму й сказав до нього: 

«Коли ти Син Божий, кинься звідсіль додолу; 

10 

писано бо: Він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали; 

11 

і: Вони знімуть тебе на руки, щоб ти, ногою своєю не спіткнувсь о камінь». 

12 

Але Ісус озвавсь до нього: «Сказано: Не спокушуватимеш Господа, Бога твого». 

13 

І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. 

14 

Ісус у силі Духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій 

околичній країні. 

15 

Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. 
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16 

І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня 

в синагогу й встав, щоб читати. 

17 

Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де 

було написано: 

18 

«Господній Дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести Добру Новину 

бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити 

пригноблених на волю, 

19 

оповістити рік Господній сприятливий». 

20 

А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно 

звернені на нього. 

21 

І він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання у вухах ваших». 

22 

Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, 

й говорили: «Чи ж він не син Йосифа»? 

23 

А він казав їм: «Ви певно скажете мені цю приповідку: Лікарю, вилікуй себе 

самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби те й тут на твоїй 

батьківщині». 

24 

Він же додав: «Істинно кажу вам: Ніякого пророка не приймають добре в своїй 

батьківщині. 

25 

Та я вам кажу по правді: Багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було 

небо на три роки й шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, 

26 

однак, ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю 

Сидонськім, до вдови жінки. 

27 

Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея; однак, ніхто з них не 

очистився, крім сирійця Наамана». 

28 

Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву 

29 

і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було 

збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. 

30 

Та він, пройшовши серед них, пішов далі. 

31 

Потім прийшов у Капернаум, у місто галилейське, і навчав їх у суботу. 

32 

І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. 

33 

А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: 

34 

«Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто 

ти: ти — святий Божий». 
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35 

Ісус же погрозив йому, кажучи: «Мовчи і вийди з нього». І кинувши його перед 

усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. 

36 

Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали: «Що за слово,— що з владою 

й силою велить нечистим духам, і вони виходять!» 

37 

І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. 

38 

Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій 

гарячці, і його за неї попросили. 

39 

І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї і, зараз 

же підвівшись, теща почала їм услуговувати. 

40 

А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до 

нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. 

41 

А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти — Син Божий!» Та він, 

грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він — Христос. 

42 

Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його 

шукати і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. 

43 

А він сказав їм: «Я маю й іншим містам звіщати Добру Новину про Царство Боже, 

бо я на це посланий». 

44 

І проповідував по синагогах у Юдеї. 

Перше покликання учнів 1–11; оздоровлення прокаженого 12–16;  

оздоровлення розслабленого 17–26; покликання Матея 27–38 

1 

Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв 

біля Генезаретського озера, 

2 

побачив два човни, що стояли край озера; рибалки вийшли з них і полоскали сіті. 

3 

Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти 

трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ учити. 

4 

Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь та й закиньте 

ваші сіті на ловитву». 

5 

Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, але 

на твоє слово закину сіті». 

6 

Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. 

7 

Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли 

й допомогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж почали потопати. 
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8 

Побачивши це Симон Петро, припав до колін Ісуса й каже: «Іди від мене, Господи, 

бо я грішна людина». 

9 

Жах бо великий огорнув його й усіх, що були з ним, із-за риб, що їх піймали; 

10 

також і Якова та Йоана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же 

промовив до Симона: «Не бійся! Віднині людей будеш ловити». 

11 

І витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним. 

12 

І от, як він був в однім з міст, з’явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, 

він упав ниць і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити 

чистим». 

13 

Ісус простягнув руку, доторкнувсь до нього і каже: «Хочу, очисться!» І вмить 

покинула його проказа. 

14 

І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажись священикові і принеси дар 

за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідоцтво». 

15 

Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути 

й вилікуватись від своїх недуг. 

16 

Та він відходив у місця самітні й молився. 

17 

Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що 

поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму; і сила Господня була на 

ньому, щоб оздоровляти. 

18 

Аж; ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений; вони шукали 

способу, як би його внести та перед ним покласти. 

19 

І, не знайшовши, кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь 

череп’яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. 

20 

Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи!» 

21 

А книжники та фарисеї почали міркувати: «Хто це такий, що говорить 

богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога?» 

22 

А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому так думаєте в серцях ваших? 

23 

Що легше, сказати: Відпускаються тобі твої гріхи,— чи сказати: Встань і ходи? 

24 

Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати»,— мовив 

розслабленому: «Кажу тобі: Встань, візьми твоє ліжко та й іди додому». 

25 

І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, 

славлячи Бога. 
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26 

А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом 

і казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі». 

27 

Після цього він вийшов, побачив митника, Леві на ім’я, що сидів на митниці, 

і сказав до нього: «Ходи за мною!» 

28 

І той, кинувши все, встав і пішов за ним. 

29 

Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті; була ж там з ними за 

столом велика сила митарів та інших. 

30 

Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили: «Чого 

ви з митарями й грішниками їсте й п’єте?» 

31 

Ісус у відповідь сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров’ї, потребують лікаря, 

лише — хворі. 

32 

Я прийшов, не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних». 

33 

А вони йому сказали: «Учні Йоана постять часто й моляться, так само й учні 

фарисеїв, а твої їдять та п’ють!» 

34 

Ісус же до них промовив: «Чи ж; можете примусити постити весільних гостей, поки 

молодий з ними? 

35 

Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні». 

36 

Він їм сказав також цю притчу: «Ніхто не відриває латки від нової одежини й не 

пришиває її до старої, а то порве й нову, і латка від нової не підійде до старої. 

37 

Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве 

бурдюки, й само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. 

38 

Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. 

39 

І ніхто, що п’є старе вино, нового не захоче, бо каже: Старе ліпше». 

Учні зривають колосся 1–5; оздоровлення сухорукого 6–11;  

вибір апостолів 12–16; нагірна проповідь 17–49 

1 

Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали 

колоски й, розтерши їх руками, їли. 

2 

Деякі з фарисеїв їм сказали: «Чому ви робите те, чого не годиться робити 

в суботу?» 

3 

Ісус відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів, він сам і ті, що 

були з ним? 

4 

Як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були 

з ним,— хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священикам?» 
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5 

Далі сказав їм: «Син Чоловічий — Владика і суботи». 

6 

Раз якось, другої суботи, ввійшов він у синагогу й почав навчати. А був там 

чоловік з сухою правою рукою. 

7 

От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб 

знайти якенебудь оскарження на нього. 

8 

Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку: «Підведись і стань 

посередині!» Підвівся той і став. 

9 

Тоді Ісус до них промовив: «Питаю вас: Чи годиться в суботу добро чинити, чи зло 

робити? Спасти життя, чи погубити?» 

10 

І поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: «Простягни свою руку!» Той 

зробив так, і його рука стала здорова. 

11 

Вони ж наповнилися люті й змовлялися між собою, що їм Ісусові зробити б. 

12 

Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. 

13 

А як настав день, «покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав 

апостолами: 

14 

Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоана, Филипа, 

Вартоломея, 

15 

Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зилота, 

16 

Юду, сина Якова та Юду Іскаріотського, який став зрадником. 

17 

Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, й була там велика сила його учнів 

і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. 

18 

Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недуг; і всі ті, що їх 

мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. 

19 

Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх 

оздоровляла. 

20 

Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блаженні вбогі,— бо ваше 

Царство Боже. 

21 

Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете 

сміятись. 

22 

Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли 

ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне, ваше ім’я Сина Чоловічого ради. 

23 

Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо 

поводилися з пророками батьки їхні. 
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24 

Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. 

25 

Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете 

ридати й сумувати. 

26 

Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само бо з ложними 

пророками поводилися батьки їхні. 

27 

А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас 

ненавидять, 

28 

благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. 

29 

Тому, хто б’є тебе в одну щоку, підстав і другу; хто ж бере в тебе свиту, не борони 

й одежі. 

30 

Дай кожному, хто тебе просить; хто бере щось твоє, не допоминайся. 

31 

І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. 

32 

Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять 

тих, що їх люблять. 

33 

І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме 

чинять. 

34 

І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже 

і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. 

35 

Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, 

а велика буде ваша нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих 

і невдячних. 

36 

Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. 

37 

Не судіть, і не будете суджені; не засуджуйте, й не будете засуджені; простіть, 

і вам проститься. 

38 

Дайте, то й вам дасться: міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть 

вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють». 

39 

Він їм сказав також і притчу: «Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва 

не впадуть у яму? 

40 

Учень не більший за вчителя, але, навчившися, кожний буде, як його вчитель. 

41 

Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колоди ж у власнім оці не відчуваєш? 

42 

І як можеш сказати братові твоєму: Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці,— ти, 

що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, 

і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. 
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43 

Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б 

плід добрий. 

44 

Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається; не зривають бо з тернини 

смокви, ані з ожини не збирають винограду. 

45 

Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж — з лихого 

(серця) лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. 

46 

Чому ви мене звете: Господи, Господи, а не робите, що я говорю? 

47 

Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова й виконує їх,— покажу вам на 

кого він схожий. 

48 

Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко й поклав підвалину на 

камінь. І як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо 

він збудований був добре. 

49 

Той же, хто слухає й не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на 

землі, без підвалин. Води наперли на нього, й він відразу завалився, і руїна того 

дому була велика». 

Оздоровлення слуги сотника 1–10; воскресіння юнака з Наїну 11–23;  

Ісус про Йоана 24–35; грішниця помазує Ісуса 36–50 

1 

Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, ввійшов у Капернаум. 

2 

А був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати; він був дорогий для 

нього. 

3 

Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи його, щоб 

прийшов і вирятував слугу його. 

4 

Прийшли ті до Ісуса й почали наполегливо його просити, кажучи: «Він достойний, 

щоб ти йому зробив це: 

5 

любить бо народ наш і збудував нам синагогу». 

6 

І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб 

йому сказати: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою 

крівлю. 

7 

Тому я й не насмілився іти до тебе; але скажи лиш слово, й одужає слуга мій. 

8 

Бо й я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному: Іди, і той 

іде; а іншому: Ходи сюди, і той приходить; і слузі моєму: Зроби це, і той робить». 

9 

Почувши це Ісус, здивувався ним, і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за 

ним: «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». 

10 

І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 223 

 

11 

Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. 

12 

Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного 

в матері своєї, що була вдовою; і було з нею досить людей з міста. 

13 

Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: «Не плач». 

14 

І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: 

«Юначе, кажу тобі, встань!» 

15 

І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. 

16 

Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: «Великий пророк устав 

між нами», і: «Бог навідався до народу свого». 

17 

Чутка про Ісуса розійшлася по всій Юдеї і по всій країні. 

18 

Учні Йоана сповістили його про це все. Тоді Йоан покликав двох із своїх учнів 

19 

і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» 

20 

Прийшовши ті мужі до нього, кажуть: «Йоан Христитель послав нас до тебе 

спитати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» 

21 

Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів 

і багатьом сліпим дарував прозріння. 

22 

У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, повідомте Йоана, що ви бачили й що чули: сліпі 

прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві 

воскресають, бідним звіщається Добра Новина; 

23 

і блаженний той, хто не спотикнеться через мене». 

24 

А коли Йоанові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоана: «На 

що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? 

25 

На що ж вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м’які шати? Таж ті, що 

в пишних шатах і в розкошах, сидять у царських палацах. 

26 

На що ж тоді ви вийшли подивитись? На пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, 

ніж пророка. 

27 

Це той, про кого написано: Ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, 

що приготує путь твою перед тобою. 

28 

Кажу вам: Між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоана; 

а найменший у Царстві Божім — більший від нього». 

29 

І ввесь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу 

й христилися хрищенням Йоана. 
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30 

А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не христились від нього. 

31 

«До кого, отже, мені порівняти людей оцього роду? До кого ж вони подібні? 

32 

Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та 

промовляють: Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали! Ми вам співали 

жалобної, та ви не плакали! 

33 

Прийшов бо Йоан Христитель, що не їсть хліба і не п’є вина, а ви кажете: Він біса 

має! 

34 

Прийшов Син Чоловічий, що їсть і п’є, а ви кажете: Це ненажера і п’яниця, 

приятель митарів та грішників. 

35 

І всі діти мудрости виправдали її». 

36 

Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І ввійшов Ісус до фарисея в хату й сів 

за столом. 

37 

Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті 

фарисея, принесла алябастрову, повну пахощів, плящинку 

38 

і ставши, вся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, 

потім волоссям своєї голови обтирати, та й цілувати ноги й мастити пахощами. 

39 

Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: Якби це був 

пророк, він знав би, хто й яка це жінка, що доторкається його: це ж грішниця! 

40 

Тоді Ісус заговорив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». Той відповів: 

«Кажи, Учителю». 

41 

«Два довжники були в одного позикодавця; один був винен п’ятсот динаріїв, 

а другий п’ятдесят. 

42 

А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив. Котрий, отже, з них 

більше буде його любити?» 

43 

Озвався Симон і каже: «Гадаю, той, якому подарував більше». Ісус сказав до нього: 

«Ти судив добре». 

44 

І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: «Ти бачиш оцю жінку? Прибув я 

у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги 

й витерла своїм волоссям. 

45 

Поцілунку ти мені не дав; вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені 

ноги. 

46 

Оливою не намастив ти голови моєї; вона ж миром пахучим намастила мені ноги. 

47 

Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало 

прощається, той мало любить». 
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48 

Потім сказав до жінки: «Прощаються тобі гріхи». 

49 

І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою: «Хто це такий, що 

й гріхи відпускає? 

50 

До жінки ж він промовив: «Віра твоя спасла тебе; іди в мирі». 

Притча про сіяча 1–21; утихомирення бурі 22–25;  

біси входять у безрогих 26–39; оздоровлення кровоточивої  

та воскресіння дочки Яіра 40–56 

1 

По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи й звіщаючи Добру 

Новину про Царство Боже. З ним були дванадцять 

2 

і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недуг: Марія, звана 

Магдалина, з якої вийшло сім бісів, 

3 

Йоанна, жінка Хузи, Іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм 

допомагали з своїх маєтків. 

4 

А коли зібралася сила народу, і з усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм 

у притчі: 

5 

«Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги й було 

потоптане, і птиці небесні його видзьобали. 

6 

Друге упало на камінь і, зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. 

7 

Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. 

8 

Врешті, інше впало на добру землю і, зійшовши, сторицею вродило». Кажучи це, 

Ісус голосно мовив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». 

9 

Учні його спитали, що б вона могла значити, оця притча. 

10 

Він сказав їм: «Вам дано знати тайни Божого Царства; іншим же в притчах, щоб 

вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. 

11 

Ось що значить оця притча: зерно це слово Боже. 

12 

Тії, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть 

з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. 

13 

Ті ж, що на камені, це тії, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи 

коріння, вірують дочасу й під час спокуси відпадають. 

14 

А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства 

і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. 
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15 

Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим, добрим, 

його держать і дають плід у терпінні. 

16 

Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а, 

навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. 

17 

Нічого бо нема захованого, що б не стало явним, ані нічого тайного, що б не стало 

знаним і на яв не вийшло. 

18 

Вважайте, отже, як слухаєте: бо хто має, тому дасться; а хто не має, заберуть і те, 

що йому здається, нібито має». 

19 

Мати його й брати прийшли були до нього, та зачерез народ не могли до нього 

доступитись. 

20 

Його повідомили: «Мати твоя і брати твої стоять надворі, хочуть побачитися 

з тобою». 

21 

Він же у відповідь сказав їм: «Мати моя і брати мої це ті, що слухають слово Боже 

й його виконують». 

22 

Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм: «Переплиньмо на 

той бік озера». І відплили. 

23 

Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулась на озеро, їх 

почало заливати, і вони були в небезпеці. 

24 

І, приступивши, вони збудили його й кажуть: «Наставниче, наставниче, ми 

гинемо!» Він устав, погрозив вітрові й розбурханим хвилям, і вони ущухли, 

і настала тиша. 

25 

Тоді сказав їм: «Де ваша віра?» Вони ж, налякані й здивовані, один до одного 

казали: «Хто це такий, що вітрам і воді повеліває, і вони слухають його?» 

26 

Вони пристали в краю Геразинськім, що проти Галилеї. 

27 

Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав 

бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в хаті, а по гробах. 

28 

Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним: «Що 

мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!» 

29 

Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, 

і його тоді в’язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та він трощив окови, 

і демон гонив його по пустинях. 

30 

Ісус же спитав його: «Як тобі на ім’я?» «Легіон!» — відповів той, багато бо бісів 

увійшло в нього. 

31 

І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. 
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32 

А було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб 

він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. 

33 

Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та 

й потонуло. 

34 

Побачивши, що сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по 

селах. 

35 

І вийшли люди подивитися, що сталось. Вони прибули до Ісуса й знайшли, що 

чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі — 

і злякались. 

36 

Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. 

37 

Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від 

них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна й повернувся. 

38 

А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив 

його, кажучи: 

39 

«Вернися додому й розкажи все те, що Бог зробив тобі». Пішов той, сповіщаючи по 

всьому місті, що Ісус зробив йому. 

40 

По повороті Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. 

41 

Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім’я, який був головою синагоги. Припавши до ніг 

Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, 

42 

бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він 

ішов туди, люди тиснулися до нього. 

43 

Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила на 

лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, 

44 

підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі й умить стала здоровою — 

спинилась її кровотеча. 

45 

Ісус спитав: «Хто доторкнувся мене?» А що всі відпекувались, Петро мовив: 

«Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться». 

46 

Ісус же сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене». 

47 

Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 

призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. 

48 

Сказав їй Ісус: «Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!» 

49 

Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже: «Твоя дочка 

померла, не турбуй більш Учителя». 
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50 

Ісус почувши це, озвався до нього: «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться». 

51 

Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоана та 

Якова з батьком та матір’ю дитини. 

52 

Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: «Не плачте, вона не вмерла, вона 

тільки спить». 

53 

І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. 

54 

А він узяв її за руку й голосно промовив: «Дівчино, пробудися!» 

55 

І дух її повернувсь до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. 

56 

Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що 

сталося. 

Ісус висилає апостолів 1–6; Ірод хоче бачити Ісуса 7–9; помноження  

хліба 10–17; Петро визнає, що Ісус це — Христос 18–22; про самозречення  

та хрест 23–27; Переображення 28–36; оздоровлення сновиди 37–45; 

суперечка між апостолами 46–50; самаряни не приймають Христа 51–62 

1 

Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу й владу над усіма бісами, й оздоровляти 

недуги, 

2 

і тоді послав їх проповідувати Царство Боже й недужих лікувати. 

3 

Він до них промовив: «Нічого не беріть у дорогу: ні палиці, ні торби, ні хліба, ні 

грошей, та й дві одежі не майте. 

4 

В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. 

5 

А як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на 

свідоцтво проти них». 

6 

І вийшли вони та, ходячи по селах, звіщали Добру Новину й оздоровляли всюди. 

7 

Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, 

що то Йоан воскрес із мертвих, 

8 

інші — що Ілля явився, а ще інші,— що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. 

9 

Ірод сказав: «Йоанові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? « 

І намагався побачити його. 

10 

Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх 

і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Витсаїда. 
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11 

Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про 

Царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. 

12 

День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть: «Відпусти 

людей: хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та 

поживу, бо тут ми в пустому місці». 

13 

А він їм каже: «Дайте ви їм їсти». Ті відповіли: «У нас усього п’ять хлібів і дві 

риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього». 

14 

Було бо їх яких п’ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: «Розсадіть їх 

гуртами по п’ятдесят приблизно». 

15 

Вони так зробили й усіх розсадовили. 

16 

А він узяв п’ять хлібів і дві риби, і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав 

і давав учням, щоб вони клали перед народом. 

17 

Усі їли до наситу й зібрали ті кусні, що у них зосталися, дванадцять кошів. 

18 

Одного разу, коли він молився насамоті, а з ним були й його учні,— він спитав їх: 

«За кого мене мають люди?» 

19 

Вони ж у відповідь сказали: «За Йоана Христителя, а інші — за Іллю, а ще інші — 

за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих». 

20 

«А ви», спитав їх, «що кажете про мене? Хто я?» Тоді Петро, озвавшись, мовив: 

«Ти Христос (Помазаник) Божий!» 

21 

Та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. 

22 

Далі додав: «Син Чоловічий має багато страждати; старші, первосвященики та 

книжники його відкинуть і уб’ють, та він на третій день воскресне». 

23 

Звертаючись до всіх, (Ісус) промовив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай себе 

зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. 

24 

Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить свою душу задля 

мене, той її врятує. 

25 

Яка ж користь людині, що ввесь світ здобуде, себе ж саму погубить або 

пошкодить? 

26 

Хто б соромився мене та моєї науки, того й Син Чоловічий буде соромитися, коли 

прийде у славі своїй і Отця, і святих ангелів. 

27 

Я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не 

побачать Божого Царства». 

28 

Днів з вісім по оцій розмові Ісус узяв з собою Петра, Йоана та Якова й пішов аж на 

гору помолитись. 
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29 

І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа — біла та блискуча. 

30 

І ось два мужі з ним розмовляли: були то Мойсей та Ілля, 

31 

що, з’явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати 

в Єрусалимі. 

32 

Петро й його товариші були зморені сном. Та як пробудилися, побачили його славу 

і двох мужів, що з ним стояли. 

33 

А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Наставниче, добре нам 

тут бути! Зробимо три намети: один тобі, один Мойсееві й один Іллі». Він не знав, 

що говорить. 

34 

Коли він говорив це, насунулася хмара й огорнула їх, а учні налякались, як ті 

ввійшли у хмару. 

35 

І залунав голос з хмари. «Це Син мій, Вибранець, слухайте його!» 

36 

І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали, і нічого з того, що 

бачили, нікому тоді не оповідали. 

37 

Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. 

38 

І ось якийсь чоловік з народу почав кричати: «Учителю, благаю тебе, зглянься над 

моїм сином, бо він єдиний у мене. 

39 

Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну; з великим 

трудом він його залишає цілком знесиленого. 

40 

Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли». 

41 

Ісус відповів: «О невірний та розпусний роде! Доки я буду з вами та терпітиму вас? 

Приведи сюди твого сина!» 

42 

Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс; але 

Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака й віддав його батькові. 

43 

Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, він 

сказав до своїх учнів: 

44 

«Затямте собі добре ці слова: Син Чоловічий має бути виданий у руки людям». 

45 

Однак, вони не розуміли цього слова; воно було від них закрите, так що вони його 

не додумались і боялися його спитати про це слово. 

46 

Одне спало їм на думку: Хто з них буде найбільший? 

47 

Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе 
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48 

і сказав їм: «Хто приймає цю малу дитину в моє ім’я, той мене приймає; а хто мене 

приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, 

той — великий». 

49 

Озвався Йоан і каже: «Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім’ям виганяв бісів, 

і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами». 

50 

Ісус же сказав до нього: «Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами». 

51 

А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий (з цього світу), він постановив 

пуститися в дорогу до Єрусалиму. 

52 

Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони й увійшли в якесь село 

самарянське, щоб йому приготувати. 

53 

Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. 

54 

Бачивши це учні Яків та Йоан, сказали: «Господи, хочеш — ми скажем, щоб вогонь 

зійшов з неба і пожер їх». 

55 

Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. 

56 

І вони пішли в інше село. 

57 

А як вони подорожували, сказав хтось до нього: «Я піду за тобою, куди б ти не 

пішов». 

58 

Ісус озвався до нього: «Лисиці мають нори й птиці небесні гнізда, Син же 

Чоловічий не має де голови приклонити». 

59 

До другого сказав: «Іди за мною». Та той відповів: «Господи, дозволь мені перше 

піти та поховати мого батька». 

60 

«Залиши мертвим ховати своїх мертвих», сказав Ісус до нього. «Ти ж іди, 

проповідуй Царство Боже». 

61 

Інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми 

моїми попрощатися». 

62 

Ісус сказав до нього: «Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний 

до Царства Божого». 

Ісус висилає учнів 1–16; учні повертаються 17–24;  

добрий самарянин 25–37; Марта й Марія 38–42 

1 

Після цього Господь призначив сімдесят двох інших і послав їх перед собою 

в кожне місто й місце, куди сам мав прийти. 

2 

Він до них промовив: «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа 

жнив, щоб послав робітників на свої жнива. 
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3 

Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. 

4 

Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. 

5 

В який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше: Мир домові цьому! 

6 

І коли там є котрийсь син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому; а коли ні, до вас 

він повернеться. 

7 

І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є: достоїн бо робітник 

своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати. 

8 

І в яке місто ви не ввійшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами; 

9 

оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: Наблизилося до вас Царство Боже. 

10 

Коли ж ви ввійдете в якесь місто, і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, 

скажіть: 

11 

Ми вам обтрушуємо й порох з вашого міста, що прилип до наших ніг; тільки 

знайте, що Царство Боже близько. 

12 

Кажу вам: Того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. 

13 

Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Витсаїдо! Бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, 

що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі й попелі! 

14 

Та Тирові й Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. 

15 

Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба? Аж до самого пекла 

провалишся! 

16 

Хто слухає вас, мене слухає; а хто гордує вами, мною гордує; а хто гордує мною, 

гордує тим, хто послав мене». 

17 

Повернулись сімдесят два з радістю, кажучи: «Господи, навіть і біси коряться нам 

з-за твого імени». 

18 

Він же сказав їм: «Я бачив сатану, що, наче блискавка, падав з неба. 

19 

Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу — й ніщо 

вам не пошкодить. 

20 

Одначе, не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена 

записані на небі». 

21 

Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: «Я прославляю тебе, Отче, 

Господи неба й землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив 

немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. 
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22 

Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є Син, крім Отця, і хто є Отець, 

крім Сина, та кому Син схоче відкрити!» 

23 

Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив: «Щасливі очі, що бачать, що ви 

бачите. 

24 

Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, 

і чути, що ви чуєте, і не чули». 

25 

І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже: «Учителю, що 

мені робити, щоб вічне життя осягнути?» 

26 

А Ісус мовив до нього: «В законі що написано? Як там читаєш?» 

27 

Озвався той і каже: «Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією твоєю 

душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як себе 

самого». 

28 

«Ти добре відповів», сказав (Ісус), «роби це й будеш жити». 

29 

Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: «А хто мій ближній?» 30. 

Мовив тоді Ісус, кажучи: «Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону 

й потрапив розбійникам, що його обдерли й побили тяжко та й пішли геть, 

зоставивши півмертвого. 

31 

Випадком ішов якийсь священик тією дорогою; побачив він його й, збочивши, 

пройшов мимо. 

32 

Так само й левіт прийшов на те місце, глянув на нього й пройшов мимо. 

33 

Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов (на нього) й, побачивши 

його, змилосердився. 

34 

Він приступив до нього, перев’язав йому рани, полив їх оливою і вином; потім 

посадив його на власну скотину, привів до заїзду й доглянув за ним. 

35 

На другий день він вийняв два динари, дав їх господареві й мовив: Доглядай за 

ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. 

36 

Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам 

у руки?» 

37 

Він відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди 

і ти роби так само». 

38 

Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім’я, 

прийняла його в хату. 

39 

Була ж у неї сестра що звалася Марія; ця, сівши в ногах Господа, слухала його 

слова. 
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40 

Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже: «Господи, чи тобі 

байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені 

допомогла». 

41 

Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся 

про багато, 

42 

одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». 

Христос навчає молитися 1–13; вигнання бісів 14–28;  

засуд розпусного роду 29–36; картання фарисеїв 37–54 

1 

Раз якось він молився в якомусь місці, і як закінчив, сказав до нього один з його 

учнів: «Господи, навчи нас молитись, як і Йоан навчав своїх учнів». 

2 

А він до них промовив: «Коли ви молитесь, кажіть: Отче, нехай святиться твоє 

ім’я, нехай прийде твоє Царство. 

3 

Дай нам кожного дня наш хліб щоденний. 

4 

І прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен; і не введи нас 

у спокусу». 

5 

Далі до них промовив: «Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього 

опівночі Та й сказав до нього: Друже, позич мені три хліби, 

6 

бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати, 

7 

а той зсередини відповів би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо 

мною в ліжку; не можу встати й дати тобі,— 

8 

кажу вам, що коли й не встане та не дасть тому, що він його приятель, все ж таки з-

за його настирливости підведеться і дасть, скільки той потребує. 

9 

Отож кажу вам: Просіть, і вам дасться; шукайте, і знайдете; стукайте, і вам 

відчинять. 

10 

Кожний бо, хто просить, одержує; той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, 

відчиняють. 

11 

Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь? Або 

коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку? 

12 

Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона? 

13 

Отак коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш 

Отець небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять!» 

14 

Ісус виганяв біса, що німий був. І як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались 

люди. 
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15 

Та деякі з них говорили: «Він Велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів». 

16 

Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. 

17 

А він, знаючи думки їх, сказав їм: «Кожне царство, розділене проти себе самого, 

запустіє, і дім на дім упаде. 

18 

Коли, отже, і Сатана проти себе самого розділився,— як устоїться його царство? 

Бож кажете, що Велзевулом виганяю бісів. 

19 

Коли ж Велзевулом виганяю бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони 

будуть вашими суддями. 

20 

Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас Боже Царство. 

21 

Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці. 

22 

Коли ж надійде хтось сильніший від нього й його подолає, то забере у нього всю 

його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич. 

23 

Хто не зо мною, той проти мене; і хто зо мною не збирає, той розсипає. 

24 

Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи 

спочинку, та, не знайшовши, каже: Повернуся в дім свій, звідкіля я вийшов. 

25 

І, прибувши, знайде його заметеним, прибраним. 

26 

І тоді йде й бере з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять і там 

оселюються, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше». 

27 

Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з-між народу, мовила до нього: 

«Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». 

28 

А він озвався: «Справді ж блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають». 

29 

Коли народ згромадивсь, Ісус почав промовляти: «Рід цей — рід лукавий; він 

шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони, 

30 

бо як Йона був знаком для ніневитян, так і Син Чоловічий буде знаком для цього 

роду. 

31 

Цариця півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо 

прийшла з кінців світу послухати мудрости Соломона, а ось тут більше від 

Соломона! 

32 

Ніневитяни встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись 

на проповіді Йони, та ось тут більше від Йони. 

33 

Ніхто не світить світла й не кладе його у сховок, ані під посудину, але на свічник, 

щоб ті, що входять, бачили ясність. 
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34 

Світло твого тіла — твоє око. Коли око твоє здорове, все твоє тіло світле; коли ж 

воно недуже, все тіло твоє темне. 

35 

Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява. 

36 

Коли, отже, все тіло твоє — світле й нічого темного не має, воно буде все в світлі, 

так, наче б освічувало тебе світло (своїм) сяйвом». 

37 

Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов 

і сів за столом. 

38 

Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. 

39 

Господь сказав до нього: «От ви, фарисеї, чистите лиш зверху чашу й полумисок, 

самі ж ви всередині повні здирства й лукавства. 

40 

Безумні! Чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? 

41 

Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. 

42 

Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину з м’яти, рути та всякої городини, але 

занедбуєте правосуддя і любов Божу! І це треба було робити, і того не лишати. 

43 

Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. 

44 

Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають 

того». 

45 

Озвавсь тоді один із учителів закону: «Учителю! — кажучи це, ти й нас 

ображаєш». 

46 

Він же відповів: «Горе й вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, 

які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. 

47 

Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили! 

48 

Ви так стаєте свідками й даєте згоду вчинкам батьків ваших: вони їх повбивали, 

а ви будуєте їм гроби! 

49 

Тому й каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів; вони деяких з них 

уб’ють, а деяких будуть гонити, 

50 

щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, 

51 

від крови Авеля до крови Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так, я кажу вам: 

Рід цей здасть за те рахубу! 

52 

Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання! Самі ви не ввійшли і тим, що 

хотіли ввійти, заборонили». 
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53 

І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати 

й ставити йому різні питання, 

54 

чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. 

Пересторога супроти навчання фарисеїв 1–3; кого треба боятися 4–12;  

про дочасні блага 13–34; притча про вірного слугу 35–48;  

Ісус приносить розподіл 49–59 

1 

Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав 

говорити перш до своїх учнів: «Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто 

лицемірства. 

2 

Нічого бо нема захованого, що б не відкрилося, і скритого, що б не виявилось. 

3 

Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі; і те, що на вухо ви 

говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. 

4 

Кажу вам, моїм друзям: Не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім більш нічого 

заподіяти не можуть. 

5 

Я покажу вам, кого треба боятись: бійтеся того, що, вбивши, має владу вкинути 

в пекло. Так, кажу вам: Того бійтесь. 

6 

Хіба п’ять горобців не продаються за два шаги? А ні один з них не забутий у Бога. 

7 

Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь: ви вартісніші за 

багатьох горобців! 

8 

Кажу вам: Кожен, хто визнає мене перед людьми, і Син Чоловічий визнає такого 

перед ангелами Божими. 

9 

Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. 

10 

І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, воно проститься йому; а тому, 

хто хулитиме Святого Духа, не проститься. 

11 

Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або 

що вам відповісти, або що казати, 

12 

бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити». 

13 

Відізвався до нього хтось із народу: «Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною 

спадщиною». 

14 

Ісус промовив до нього: «Чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником 

над вами?» 

15 

Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться всякої зажерливости, бо не від 

надміру того, що хто має, залежить його життя». 
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16 

І він розповів їм цю притчу: В одного багача земля вродила гарно. 

17 

І почав він міркувати, кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю де звезти 

врожай мій! 

18 

І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все 

збіжжя і ввесь мій достаток 

19 

та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! 

Спочивай собі, їж, пий і веселися! 

20 

А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що 

ти зібрав, кому воно буде? 

21 

Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога». 

22 

Далі сказав до своїх учнів: «Тому кажу вам: Не журіться про життя ваше, що 

їстимете, ані про тіло, в що вдягнетеся; 

23 

бо життя більше від їжі й тіло від одежі. 

24 

Гляньте на круків, що не сіють, ні жнуть; нема в них ні комори, ні стодоли, а проте 

Бог їх годує. Оскільки більше варті ви від птахів! 

25 

Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? 

26 

коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? 

27 

Погляньте на лілеї як ростуть: не працюють і не прядуть, а, кажу вам, що навіть 

Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. 

28 

Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі, Бог 

отак одягає, то скільки більше вас, маловіри! 

29 

І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться! 

30 

Бо того всього шукають народи цього світу; Отець же ваш знає, що вам воно 

потрібне. 

31 

Отож, шукайте його Царства, а це вам додасться. 

32 

Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам Царство. 

33 

Продайте ваше майно й дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються; 

невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу не має, ні міль не точить. 

34 

Бо де скарб ваш, там буде й ваше серце. 

35 

Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. 
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36 

Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, 

щоб йому негайно відчинити, як прийде й застукає. 

37 

Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсипущими! Істинно кажу вам: 

Він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. 

38 

І як прийде о другій чи о третій сторожі й так усе знайде, щасливі вони. 

39 

Збагніть це добре: коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, 

пильнував би й не дав би проламати стіни у своїм домі. 

40 

І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині Син Чоловічий прийде». 

41 

Тут Петро озвався: «Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх?» 

42 

А Господь відповів: «Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан 

настановить над челяддю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці? 

43 

Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. 

44 

Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. 

45 

Коли ж слуга той скаже в своїм серці: Бариться мій пан, не приходить,— і почне 

бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись, 

46 

то пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, й години, якої він не знає, 

і відлучить його та й між невірними призначить йому долю. 

47 

Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде 

тяжко битий. 

48 

А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано 

багато, багато від нього й вимагатимуть; а кому повірено багато, від того більше 

зажадають. 

49 

Вогонь прийшов я кинути на землю — і як я прагну, щоб він вже розгорівся! 

50 

Хрищення маю я прийняти й як мені важко, докіль воно не здійсниться. 

51 

Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні бо, кажу вам,— але розділ. 

52 

Віднині бо в одній хаті, де п’ятеро, і ті будуть розділені: троє проти двох і двоє 

проти трьох. 

53 

Будуть розділені: батько проти сина й син проти батька; мати проти дочки й дочка 

проти матері, свекруха проти невістки й невістка проти свекрухи». 

54 

А промовив він ще до народу: «Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви 

зараз кажете: Дощ буде,— і так воно буває. 

55 

І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде,— і так буває. 
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56 

Лицеміри, вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати; як же воно, що не 

розпізнаєте часу цього? 

57 

Чому самі з себе ви не судите, що справедливе? 

58 

Бо коли, отже, йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від 

нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе возному, а возний 

щоб не кинув тебе до в’язниці. 

59 

Кажу тобі: Не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шага». 

Ісус закликає до покаяння 1–5; притча про смоковницю 6–9;  

Ісус оздоровлює в суботу 10–17; зерно гірчичне та квас 18–21;  

вузька брама 22–30; Ірод хоче вбити Христа 31–35 

1 

Того ж часу прибули деякі й розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат 

змішав з їхніми жертвами. 

2 

Озвавшись, він сказав їм: «Гадаєте, що ті галилеї, тому що таке постраждали, були 

більші грішники, ніж усі галилеї? 

3 

Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. 

4 

Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силоамська й їх забила, гадаєте, що 

були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? 

5 

Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само». 

6 

І він розповів їм оцю притчу; «Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його 

винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. 

7 

Тоді він сказав до виноградаря: Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на 

цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її: нащо й землю займає ще? 

8 

А той озвався до нього: Пане, лиши її ще на цей рік: я обкопаю навкруг неї 

і обкладу гноєм. 

9 

Може, щось вродить нарік, а коли ні, то ти її зрубаєш». 

10 

Ісус навчав в одній з синагог у суботу. 

11 

Була ж там одна жінка що її тримав дух у недузі вісімнадцять років: вона була 

скорчена й не могла ніяк випростатись. 

12 

Побачивши її Ісус, покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї 

недуги». 

13 

І поклав на неї руки й вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. 
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14 

Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до 

народу: «Шість день є, коли маєте працювати; тоді, отже, приходьте 

й оздоровляйтесь, а не в день суботній». 

15 

Господь у відповідь сказав до нього: «Лицеміри! Чи кожний з вас не відв’язує 

свого вола або осла від ясел і не веде його поїти? 

16 

Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв’язав ось вісімнадцять років, не треба 

було від цих узів звільнити в день суботній?» 

17 

І як він говорив це, усі противники його засоромились, а ввесь народ радів усім 

славним вчинкам, які він зробив. 

18 

Далі промовив: «На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? 

19 

Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно 

вигналось і стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. 

20 

І знову промовив: «До чого мені прирівняти Царство Боже? 

21 

Воно схоже на закваску, що жінка взяла й поклала в три мірки борошна, аж поки 

все не скисне». 

22 

Ісус проходив через міста та через села, навчаючи й простуючи до Єрусалиму. 

23 

Аж ото сказав хтось до нього: «Господи, чи мало буде тих, що спасуться?» Він 

відповів їм: 

24 

«Силкуйтеся ввійти через тісні ворота, багато бо, кажу вам, силкуватимуться 

ввійти, але не зможуть. 

25 

І як господар устане й замкне двері, а ви, зоставшися знадвору, почнете стукати 

у двері та казати: Господи, відчини нам! — він відповість вам: Не знаю вас, 

звідкіля ви. 

26 

Тоді ви почнете казати: Ми їли й пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах 

наших. 

27 

Та він відповість: Кажу бо вам: Не знаю вас, звідкіля ви; геть від мене всі ви, що 

чините неправду! 

28 

Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова й усіх 

пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. 

29 

Прийдуть тоді від сходу й від заходу, від півночі й від півдня й возсядуть (на 

бенкеті) в Царстві Божім. 

30 

Тоді останні стануть першими, а перші — останніми». 

31 

Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому: «Вийди і йди звідси, бо 

Ірод хоче тебе вбити». 
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32 

Він же сказав їм: «Ідіть і скажіть тому лисові: Ось виганяю бісів і роблю 

оздоровлення сьогодні й завтра, третього ж дня скінчуся. 

33 

Однак сьогодні, завтра й ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не 

годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. 

34 

Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуеш посланних до тебе! 

Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок під крила,— та 

ви не захотіли! 

35 

Ось дім ваш лишається вам (пустий). Кажу вам: Ви не побачите мене, аж поки не 

настане день, коли ви скажете: Благословен той, що приходить в ім’я Господнє!» 

Оздоровлення хворого на водянку 1–6; про покору 7–14;  

притча про запрошених на весілля 15–24; потреба самозречення 25–35 

1 

Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея спожити 

страву, і вони за ним назирали. 

2 

Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. 

3 

Звертаючись до вчителів закону й фарисеїв, Ісус спитав: «Чи вільно зціляти 

в суботу, чи ні?» 

4 

Вони мовчали. Тоді він, діткнувшись його, оздоровив і відпустив. 

5 

До них же промовив: «Хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не 

витягне його негайно в день суботній?» 

6 

І вони не могли нічого йому на це відповісти. 

7 

Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених 

притчу: 

8 

«Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не 

знайшовся хтось, запрошений ним, поважніший від тебе, 

9 

і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе: Поступися цьому 

місцем! І тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. 

10 

А навпаки: коли тебе запросять, іди й займи останнє місце, щоб, коли прийде той, 

що тебе покликав, сказав до тебе: Друже, сідай вище! Тоді буде тобі честь перед 

усіма, що сидітимуть з тобою. 

11 

Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде 

вивищений». 

12 

Він сказав також тому, що його покликав: «Коли справляєш обід або вечерю, не 

клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом 

і вони також тебе не запросили й не було тобі відплати; 
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13 

але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. 

14 

І ти будеш щасливий, тому що вони не мають, чим тобі відплатити,— тобі бо 

віддасться в день воскресіння праведних». 

15 

Почувши це один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього: «Щасливий той, хто 

їстиме хліб у Царстві Божім». 

16 

А Ісус озвавсь до нього: «Один чоловік справив вечерю велику й запросив 

багатьох. 

17 

Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. 

18 

Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, 

мушу піти на нього подивитись; вибач мені, прошу тебе. 

19 

Другий сказав: П’ять пар волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені. 

20 

А інший мовив: Я одружився і тому не можу прийти. 

21 

Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже 

до слуги свого: Іди щоскоріш на майдани й вулиці міста й приведи сюди вбогих, 

калік, сліпих, кульгавих. 

22 

Пане,— озвавсь слуга,— сталось, як ти велів, і місця є ще. 

23 

Сказав пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб дім мій 

наповнився. 

24 

Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері». 

25 

Якже ішла з ним народу превелика сила, він обернувсь і до них мовив: 

26 

«Коли хтось приходить до мене й не зненавидить свого батька й матір, жінку, 

дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. 

27 

Хто не несе хреста свого, і не йде слідом за мною — не може бути моїм учнем. 

28 

Хто бо з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше й не порахує видатків, чи 

має чим закінчити, 

29 

щоб часом, як поставить підвалину та не спроможеться скінчити, усі, що 

бачитимуть те, не почали сміятися з нього, 

30 

мовляв, цей чоловік узявся будувати, та не міг закінчити! 

31 

Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш та не роздумає, чи 

може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на 

нього? 

32 

Коли ж не може, то, як той ще далеко, шле посольство й просить миру. 
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33 

Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. 

34 

Сіль — добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? 

35 

Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна: її геть викидають. Хто має вуха 

слухати, нехай слухає!» 

Заблукапа вівця 1–7; загублена драхма 8–10; про блудного сина 11–32 

1 

Усі митарі й грішники приходили до нього, щоб його почути. 

2 

А фарисеї з книжниками нарікали: «Цей грішників приймає і їсть разом з ними». 

3 

Тоді Ісус сказав до них цю притчу: 

4 

«Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 

дев’ятдесят дев’ять у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде? 

5 

А, знайшовши, кладе її собі, радіючи, на плечі 

6 

й, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: Радійте зо мною, 

бо я знайшов овечку, що була загубилась. 

7 

Отак, кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, 

ніж над дев’ятдесят дев’ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. 

8 

Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила, не засвітить світла, не 

замітатиме своєї хати й не шукатиме її старанно, поки не знайде? 

9 

А, знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже: Радійте зо мною, бо я знайшла ту 

драхму, що була загубила. 

10 

Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що 

кається». 

11 

Він сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. 

12 

Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені 

припадає. І батько розділив між ними свій маєток. 

13 

Кілька днів потім, молодший, зібравши все, подавсь у край далекий і там розтратив 

свій маєток, живши розпусно. 

14 

І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. 

15 

Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє 

поле пасти свині. 

16 

І він бажав би був наповнити живіт світ стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто 

не давав йому. 
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17 

Опам’ятавшись, він сказав до себе: Скільки то наймитів у мого батька мають 

подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. 

18 

Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба 

й проти тебе! 

19 

Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх 

наймитів. 

20 

І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько 

його й, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. 

21 

Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я 

недостойний більше зватись твоїм сином. 

22 

А батько кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, 

дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. 

23 

Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, 

24 

бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І вони заходились 

веселитися. 

25 

А старший його син був у полі; коли ж він, повертаючись, наблизився до дому, 

почув музику й танці. 

26 

Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. 

27 

Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо 

знайшов його живим-здоровим. 

28 

Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько й почав його просити. 

29 

А той озвався до батька: Ось стільки років служу тобі й ніколи не переступив ні 

однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми 

повеселитись. 

30 

Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для 

нього годоване теля. 

31 

Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє — твоє. 

32 

А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був 

і знайшовся». 

Несправедливий управитель 1–8; про неможливість служити  

двом панам 9–18; багач та Лазар 19–31 

1 

І сказав (Ісус) до учнів: «Був один чоловік багатий і мав він управителя, якого 

обвинувачували, що марнує його добра. 
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2 

Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо 

ти не можеш більше рядити. 

3 

І почав управитель міркувати: Що мені робити, бож пан мій в мене відбирає 

управління? Копати землю? Сил не маю. Просити? Соромлюся. 

4 

Знаю, що зроблю щоб, коли буду скинутий з управління, прийняли мене до себе. 

5 

Покликав він одного по однім довжників свого пана й до першого промовив: 

Скільки ти винен панові моєму? 

6 

Сто мір оливи,—відповів той. А він сказав до нього: Візьми твою розписку та сядь 

і напиши швидко п’ятдесят. 

7 

Потім до другого промовив: А ти скільки то винен? — Сто корців пшениці, 

відповів той.— Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. 

8 

І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього 

світу мудріші, в їхньому роді, від дітей світла. 

9 

І я кажу вам: Придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас 

прийняли в намети вічні. 

10 

Хто вірний у найменшім, той і в великому вірний; а хто нечесний у найменшім, той 

і в великому нечесний. 

11 

Коли ви, отже, з неправними грішми не були вірні, то хто довірить вам добро 

правдиве? 

12 

І коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? 

13 

Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, 

а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете 

служити Богові й мамоні». 

14 

Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. 

15 

А він до них промовив: «Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає 

серця ваші; бо що в людей високе — осоружне Богові. 

16 

Закон і пророки були до Йоана; відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен 

з трудом увіходить до нього. 

17 

Легше минутися небу й землі, ніж одній рисці пропасти з закону. 

18 

Кожний, хто відпускає свою жінку й одружується з іншою, чинить перелюб; і той, 

хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. 

19 

Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та бенкетував щодня 

розкішне. 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 247 

 

20 

Убогий же якийсь, на ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами 

вкритий; 

21 

він бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси приходили 

й лизали рани його. 

22 

Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також 

багатий, і його поховали. 

23 

В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на 

його лоні, 

24 

і він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай 

умочить у воду кінець пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї 

цім. 

25 

Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, 

так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. 

26 

А крім того всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б 

перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не переходять. 

27 

Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; 

28 

я маю п’ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце 

муки. 

29 

Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. 

30 

Той відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони 

покаються. 

31 

А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли 

хто воскресне з мертвих, не повірять». 

Чотири попередження 1–10 оздоровлення десятьох прокажених 11–19;  

прихід Божого Царства 20–37 

1 

Ісус сказав до своїх учнів: «Неможливо, щоб не з’являлися спокуси. Однак, горе 

тому, через кого вони приходять. 

2 

Ліпше такому було б, коли б млинове жорно прив’язано йому до шиї, і він був 

кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. 

3 

Уважайте на себе! Коли згрішить твій брат, докори йому й, як він покається, 

прости йому. 

4 

І коли сім раз на день він згрішить проти тебе й сім раз повернеться до тебе та 

й скаже: Каюсь,— прости йому». 

5 

Апостоли сказали Господові: «Додай нам віри». 
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6 

Господь же сказав: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: 

Вирвися з корінням і посадися в морі,— і вона б послухала вас. 

7 

Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля: 

Іди мерщій та сідай до столу? 

8 

А чи не скаже йому радше: Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені 

служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити? 

9 

Чи буде дякувати слузі (тому) за те, що виконав наказане? 

10 

Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть: Ми слуги непотрібні, виконали 

те, що повинні були зробити». 

11 

Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю. 

12 

Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли 

здалека. 

13 

Вони піднесли голос і казали: «Ісусе, Наставнику, змилуйся над нами!» 

14 

Побачивши їх, він промовив: «Ідіть та покажіться священикам». І сталось, як вони 

йшли, очистилися. 

15 

Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом 

Бога. 

16 

І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. 

17 

Озвавсь Ісус і каже: «Хіба не десять очистилось? Де ж дев’ять? 

18 

І не знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, 

окрім цього чужинця?» 

19 

І він сказав до нього: «Встань, іди: віра твоя спасла тебе». 

20 

Якже спитали його фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: «Царство 

Боже прийде непомітно; 

21 

ані не скажуть: Ось воно тут! — або: Он там! — бо Царство Боже є між вами». 

22 

Далі сказав він до учнів: «Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один 

день Сина Чоловічого, та не побачите. 

23 

Скажуть вам: Ось він тут! — або: Он він там! — не йдіть і не шукайте! 

24 

Бо, як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде 

свого дня Син Чоловічий. 

25 

А перше він мусить багато страждати й бути відкинутим цим родом. 
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26 

Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина Чоловічого: 

27 

їли, пили, женилися, виходили заміж, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу; 

і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. 

28 

Так само сталось і за днів Лота: їли, пили, купували, продавали, садили, будували; 

29 

та того дня, коли Лот вийшов з Содому, линуло вогнем і сіркою з неба, і всіх 

вигубило. 

30 

Так само буде й того дня, як об’явиться Син Чоловічий. 

31 

Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти. А хто на 

полі, так само нехай не повертається назад. 

32 

Згадайте собі жінку Лота. 

33 

Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить; а хто його погубить, 

той збереже його живим. 

34 

Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку: одного візьмуть, а другого 

зоставлять. 

35 

Дві жінки молотимуть укупі: одну з них візьмуть, другу ж зоставлять. 

36 

[Двоє будуть на полі: одного візьмуть, а другий лишиться]». 

37 

Тоді вони його спитали: «Де, Господи?» Він відповів їм: «Де труп, там й орли 

зберуться». 

Притча про суддю та вдовицю 1–8; фарисей та митар 9–14; благословення 

дітей 15–17; багатий юнак 18–30; Ісус передсказує свої муки 31–34; 

оздоровлення сліпого 35–43 

1 

Він розповів їм притчу про те, що їм треба молитись завжди й не падати духом. 

2 

І казав: «В одному місті був один суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився. 

3 

Була ж одна вдова в тім місті, що (завжди) приходила до нього й говорила: 

Оборони мене від мого супротивника! 

4 

І довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе: Хоч я Бога не боюся і людей не 

соромлюся, 

5 

але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила 

безперестанку та не морочила мені голови». 

6 

Тут Господь додав: «Слухайте, що суддя несправедливий каже! 
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7 

А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи 

баритиметься до них? 

8 

Кажу вам: Оборонить їх негайно. Тільки ж Син Чоловічий, коли прийде, чи знайде 

на землі віру?» 

9 

Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі й ні за що мали 

інших, він сказав цю притчу: 

10 

«Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був фарисей, а другий — митар. 

11 

Фарисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші 

люди — грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. 

12 

Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. 

13 

А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, 

кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним! 

14 

Кажу вам: Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той; бо кожний, хто 

виноситься, буде принижений, а хто принижується,— вивищений». 

15 

Приносили й малих дітей до нього, щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм 

докоряли. 

16 

Ісус покликав їх, кажучи: «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких 

бо Царство Боже. 

17 

Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до 

нього». 

18 

Один знатний спитав Ісуса: «Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати 

життя вічне?» 

19 

А Ісус озвавсь до нього: «Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. 

20 

Ти заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй 

свого батька і матір». 

21 

Той же відповів: «Все це я зберіг змалку». 

22 

Почувши те Ісус, сказав до нього: «Одного ще тобі бракує: продай усе, що маєш, 

і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі; тоді прийди і йди слідом за мною». 

23 

Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. 

24 

Глянув Ісус на нього й мовив: «Як тяжко тим, що багатства мають, увійти 

в Царство Боже! 

25 

Легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому ввійти в Царство 

Боже». 
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26 

А ті, що слухали, сказали: «Хто ж тоді може спастися?» 

27 

Він відповів: «Неможливе в людей, можливе є в Бога». 

28 

Тоді Петро промовив: «Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою». 

29 

Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: Нема такого, що кинув би дім чи жінку, чи 

братів, чи дітей задля Божого Царства, 

30 

і не отримав би багато більше за цього часу, а в наступнім віці життя вічне». 

31 

І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: «Оце ми йдем в Єрусалим, і все 

написане пророками про Сина Чоловічого здійсниться. 

32 

Він буде виданий поганам, і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть його, 

і плюватимуть на нього, 

33 

і, бичувавши, уб’ють його, та третього дня він воскресне». 

34 

Вони ж нічого з того не зрозуміли; це слово було для них закрите, й вони не знали, 

про що він говорив. 

35 

І як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги й просив 

милостині. 

36 

Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. 

37 

Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. 

38 

І він почав голосно кричати: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною!» 

39 

Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче: 

«Сину Давидів, змилуйся надо мною!» 

40 

Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, 

спитав: 

41 

«Що хочеш, щоб я зробив тобі?» «Господи»,— сказав той,— «щоб я прозрів!» 

42 

Ісус сказав до нього: «Прозри! Віра твоя спасла тебе». 

43 

І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І ввесь народ, побачивши те, 

віддав хвалу Богові. 

Ісус у Закхея 1–10; притча про міни 11–28; в’їзд у Єрусалим 29–40;  

Ісус плаче над Єрусалимом 41–44; вигнання торгівців із храму 45–48 

1 

Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). 

2 

А був там чоловік, Закхей на ім’я; він був головою над митарями й був багатий. 
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3 

Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. 

4 

Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав 

проходити тудою. 

5 

Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом 

злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». 

6 

І зліз той швидко і прийняв його радо. 

7 

Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До чоловіка грішника зайшов 

у гостину». 

8 

А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю 

вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо». 

9 

Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. 

10 

Син бо Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». 

11 

Як люди слухали це, Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, 

і вони думали, що Царство Боже негайно має з’явитись. 

12 

Отож, він мовив: «Один чоловік, знатного роду, пішов у далеку землю прийняти 

собі царство та й повернутись потім. 

13 

Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них: Промишляйте 

ними, поки я повернуся. 

14 

Співгромадяни ж його ненавиділи його й вислали слідом за ним посольство, щоб 

сказати: Не хочемо, щоб отой царював над нами! 

15 

І от, як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг 

тих, що їм дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав. 

16 

Перший прийшов і каже: Пане, міна твоя придбала інших десять. 

17 

Гаразд, добрий слуго,— сказав пан,— тому, що ти вірний у маленькім, візьми 

управу над десятьма містами. 

18 

І прийшов другий і каже: Пане, міна твоя, принесла п’ять мін. 

19 

Він сказав і цьому: Ти теж будь над п’ятьма містами. 

20 

Прийшов ще інший й каже: Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, 

21 

бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий: береш, чого не поклав, і жнеш, 

чого не посіяв. 

22 

А пан до нього й каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго! Ти знав, що я 

чоловік жорстокий, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. 
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23 

Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх 

з відсотками. 

24 

І він сказав тим, що там стояли: Візьміть від нього міну й дайте тому, що має 

десять мін. 

25 

Пане! —сказали йому,— він має вже десять! 

26 

Кажу вам: Кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. 

27 

А ворогів моїх, отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди 

й убийте на очах у мене». 

28 

Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. 

29 

І от, як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав 

двох із своїх учнів, 

30 

кажучи: «Ідіть у село, що перед вами; ввійшовши в нього, ви знайдете прив’язане 

ослятко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи; відв’яжіть його і приведіть. 

31 

Коли ж вас хтось спитає: Навіщо відв’язуєте? — ви скажете: Господь його 

потребує». 

32 

Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм. 

33 

Коли вони відв’язували осля, господарі його спитали їх: «Навіщо відв’язуєте 

осля?» 

34 

Ті відповіли: «Господь його потребує». 

35 

А привівши його до Ісуса й накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. 

36 

І як він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. 

37 

А як був близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, 

почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, 

38 

кажучи: «Благословен цар, що йде в ім’я Господнє! Мир на небі і слава на 

висотах!» 

39 

Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: «Учителю, заборони твоїм учням». 

40 

Він же відповів: «Кажу вам: Коли оці замовчать, кричатиме каміння». 

41 

І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, 

42 

кажучи: «Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру! Але тепер воно 

закрите перед твоїми очима! 
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43 

Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, 

і стиснуть тебе звідусюди; 

44 

вони розчавлять тебе й твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя 

на камені — за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин». 

45 

Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, 

46 

кажучи до них: «Написано: Дім мій — дім молитви, а ви з нього зробили печеру 

розбишак». 

47 

І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященики ж і книжники, а й старшина народу, 

шукали його вбити, 

48 

та не знаходили, що б йому зробити, бо ввесь народ, слухаючи його, горнувся до 

нього. 

Ісус не бажає відповідати книжникам 1–8; притча про виноградник 9–19;  

про данину кесареві 20–26; садукеї та воскресіння 27–40;  

Христос — син Давида 41–47 

1 

Одного дня, як навчав народ у храмі й звіщав Добру Новину, приступили 

первосвященики і книжники з старшинами 

2 

і сказали так до нього: «Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав 

владу цю?» 

3 

Він у відповідь сказав: «Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені: 

4 

Йоанове хрищення було з неба чи від людей?» 

5 

А вони так міркували в собі: Якщо ми скажемо: З неба,— він спитає: Чому ж ви 

йому не повірили? 

6 

А як ми скажемо: Від людей,— увесь народ нас поб’є камінням, бо був певний, що 

Йоан пророк. 

7 

І відповіли: «Не знаємо, звідки (воно було)». 

8 

А Ісус сказав їм: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню». 

9 

І він почав народові казати оцю притчу: «Один чоловік насадив був виноградник, 

винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. 

10 

Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів 

виноградних; а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. 

11 

І знов послав він другого слугу, та вони, й того побивши й обезчестивши, 

відпустили з порожніми руками. 
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12 

Послав ще й третього, та вони й цього, тяжко поранивши, прогнали. 

13 

Сказав тоді власник виноградника: Що мені робити? Послати хібащо мого 

улюбленого сина? Може його пошанують? 

14 

Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою: Це спадкоємець, 

убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. 

15 

І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? 

16 

Прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим». Почувши це, 

вони сказали: «Нехай це не станеться!» 

17 

Ісус же глянув на них пильно й мовив: «Що, отже, значить оце написане: Камінь, 

що його відкинули будівничі, власне той став наріжним? 

18 

Кожний, хто впаде на той камінь, розіб’ється; на кого ж він впаде — роздавить». 

19 

Первосвященики та книжники шукали зараз же накласти на нього руки, але 

боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. 

20 

І назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб 

його піймати на слові й видати начальству і владі намісника. 

21 

І ті спитали його: «Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не 

дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. 

22 

Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні?» 

23 

Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них: 

24 

«Покажіть мені динарій. Чий на ньому образ і напис?» Ті відповіли: «Кесарів». 

25 

І він сказав їм: «Віддайте, отже, що кесареве — кесареві, а що Боже — Богові». 

26 

І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, 

замовкли. 

27 

Деякі з садукеїв, що кажуть, ніби нема воскресіння, приступили 

28 

й спитали його: «Учителю, Мойсей приписав нам: Коли чийсь брат, одружений, 

умре бездітним, нехай його брат візьме за себе його жінку й відродить потомство 

братові своєму. 

29 

Сім ото братів було. Перший узяв жінку й помер бездітним. 

30 

Потім другий, 

31 

і третій, і так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. 

32 

Врешті, померла й жінка. 
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33 

Жінка та, отже, при воскресінні, кому буде за жінку, бож семеро мали її за жінку». 

34 

Ісус відповів їм: «Сини цього світу женяться і виходять заміж. 

35 

Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку й воскресіння з мертвих, не женяться 

і не виходять заміж; 

36 

бо й вмерти вже не можуть, тому що, до ангелів подібні, вони — сини Божі, бувши 

синами воскресіння. 

37 

А що мертві воскресають,— це й Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав 

Господа Богом Авраама, Богом Ісаака й Богом Якова. 

38 

Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього». 

39 

Деякі з книжників, озвавшися, заговорили: «Учителю, ти добре сказав». 

40 

І не насмілювались вони більше ні про що його питати. 

41 

І тоді він до них промовив: «Як же це кажуть, що Христос син Давида? 

42 

Бож сам Давид у книзі Псалмів мовить: Господь сказав Владиці моєму: Сиди 

праворуч мене, 

43 

поки я не покладу твоїх ворогів підніжком тобі під ноги. 

44 

Давид, отже, зве його Господом. Як же він може бути його сином?» 

45 

І коли ввесь народ слухав, він сказав своїм учням: «Остерігайтеся книжників, 

46 

що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження 

в синагогах та перші місця на бенкетах; 

47 

що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду — вони приймуть строгіше 

осудження». 

Дві вдовині лепти 1–4; про зруйнування храму 5–19;  

про знищення Єрусалиму 20–38 

1 

Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. 

2 

Побачив він також і вдову убогу, що кидала туди дві лепти, 

3 

і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх. 

4 

Усі бо вони вкинули як дар Божий з їхньої надвишки, вона ж з убозства свого 

поклала ввесь свій прожиток, який мала». 

5 

І коли деякі говорили про храм, що він був прикрашений дорогоцінним камінням 

та обітними дарами, (Ісус) сказав: 
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6 

«Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який не 

був би перевернений». 

7 

Тоді вони його спитали: «Учителю, коли ж це буде? І який буде знак, що це має 

настати?» 

8 

Він же відповів: «Глядіть, щоб вас не звели: багато бо прийде в моє ім’я і буде 

казати: Це я,— і: Час наблизився. Не йдіть слідами за ними. 

9 

Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося 

спершу, але кінець не зараз». 

10 

Тоді сказав їм: «Повстане народ на народ і царство на царство. 

11 

Будуть великі землетруси, по різних місцях будуть пошесті й голод, появи жахливі, 

а з неба великі знаки будуть. 

12 

Але перед усім цим на вас накладуть руки й переслідувати будуть, і волочитимуть 

по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів з-за імени мого. 

13 

І це дасть вам нагоду свідчити. 

14 

Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати, 

15 

я бо дам вам слово й мудрість, якій ніхто з ваших противників не зможе 

протиставитись і перечити. 

16 

Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас смерть заподіють. 

17 

Вас будуть ненавидіти всі за моє ім’я. 

18 

Але волосина з голови у вас не пропаде! 

19 

Вашим стражданням ви спасете душі свої. 

20 

Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення 

наблизилось. 

21 

Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай 

вийдуть з нього; ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. 

22 

Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. 

23 

Горе вагітним та тим, що грудьми годують, у ті дні! Бо на землі буде нужда велика 

й гнів проти народу цього. 

24 

Вони поляжуть від леза меча й підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим 

топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. 

25 

І будуть знаки на сонці, місяці й на зорях, а на землі переполох народів, 

стривоження шумом моря та його хвилями. 
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26 

Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються 

небесні сили. 

27 

Тоді побачать Сина Чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. 

28 

Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше 

визволення близьке». 

29 

І він сказав їм притчу: «Погляньте на смоковницю і всякі (інші) дерева. 

30 

Коли вони розпукаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже 

близько літо. 

31 

Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. 

32 

Істинно кажу вам: Рід цей не пройде, аж поки все не станеться. 

33 

Небо й земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. 

34 

Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, 

пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, 

35 

немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. 

36 

Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, 

що має збутися, і стати перед Чоловічим Сином». 

37 

Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. 

38 

Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. 

Тайна Вечеря 1–23; суперечка між апостолами 24–38;  

на Оливній горі 39–46; схоплення Ісуса 47–53; відречення Петра 54–62;  

Христос відкриває себе як Сина Божого 63–71 

1 

Наближалося свято опрісноків, що зветься Пасха. 

2 

І первосвященики та книжники шукали, як би його вбити, боялись бо народу. 

3 

Ввійшов же сатана в Юду, на прізвище Іскаріот, що був з числа дванадцятьох, 

4 

і він пішов умовитися з первосвящениками та начальниками, як би його видати. 

5 

Зраділи ті й згодилися дати йому гроші. 

6 

І він пристав на те й шукав нагоди, щоб видати його без відома народу. 

7 

Настав день опрісноків, коли треба було жертвувати пасху. 
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8 

Ісус послав Петра та Йоана: «Ідіть»,— сказав,— «та приготуйте нам пасху, щоб ми 

її спожили». 

9 

Вони його спитали: «Де хочеш, щоб ми приготували?» 

10 

Він відповів їм: «Ось, коли ввійдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести 

глечик води. Ідіть слідом за ним у господу, куди він увійде, 

11 

і скажіть господареві дому: Учитель тобі каже: Де світлиця, в якій я з учнями 

моїми міг би спожити пасху? 

12 

І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами; там приготуйте». 

13 

Пішли вони й знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. 

14 

І як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним. 

15 

І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю пасху з вами перш, ніж мені 

страждати, 

16 

бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім Царстві». 

17 

І, взявши чашу, віддав хвалу й мовив: «Візьміть її і поділіться між собою, 

18 

бо, кажу вам: Віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде 

Боже Царство». 

19 

І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це — моє тіло, що за вас 

віддається. Чиніть це на мій спомин». 

20 

Так само чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша — це Новий Завіт у моїй крові, що за 

вас проливається. 

21 

Одначе, ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною. 

22 

Бо Син Чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає». 

23 

І вони заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те 

зробити. 

24 

Знялась між ними й суперечка, хто з них має вважатися за більшого. 

25 

Ісус сказав їм: «Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, 

доброчинцями звуться. 

26 

Не так хай буде з вами! А навпаки: більший між вами нехай буде як молодший, 

а наставник як слуга. 

27 

Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за 

столом? Та, проте, я між вами як той, що служить. 
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28 

Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, 

29 

і я завіщаю вам Царство, як мені завіщав Отець мій, 

30 

щоб їли й пили за столом у моїм Царстві й сиділи на престолах, судячи дванадцять 

племен Ізраїля. 

31 

О Симоне, Симоне! Ось Сатана наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю, 

32 

та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, 

утверджуй своїх братів». 

33 

«Господи»,— сказав Петро до нього,— «з тобою я готовий піти й у тюрму, й на 

смерть». 

34 

А Ісус мовив: «Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, 

мовляв, мене не знаєш». 

35 

Далі сказав їм: «Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого 

бракувало?» 

36 

«Нічого»,— відповіли. Він же до них промовив: «А тепер — хто мас калитку, 

нехай її візьме, так само й торбу; хто ж не має, хай продасть свою одежу й купить 

меч. 

37 

Кажу вам: Має сповнитись на мені, що написане: Його зараховано до злочинців,— 

бо те, що стосується до мене, кінця доходить». 

38 

Вони казали: «Господи! Ось два мечі тут». А він відповів їм: «Досить!» 

39 

Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його 

учні. 

40 

Якже прибув на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не ввійти в спокусу». 

41 

І сам відійшов від них так, як кинути каменем і, ставши на коліна, почав молитися: 

42 

«Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде 

воля!» 

43 

Тоді з’явився йому ангел з неба, що підкріплював його. 

44 

Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а піт його став, мов каплі крови, 

що падали на землю. 

45 

Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. 

46 

І сказав їм: «Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу!» 

47: 

Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, 

званий Юда; і підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. 
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48 

А Ісус сказав до нього: «Юдо, поцілунком видаєш Чоловічого Сина?» 

49 

Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: «Господи, чи не 

вдарити нам мечем?» 

50 

І вдарив один із них слугу первосвященика й відтяв йому праве вухо. 

51 

Ісус озвався: «Лишіть но!» І доторкнувшися до вуха, він зцілив його. 

52 

Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що 

були вийшли проти нього: «Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями! 

53 

Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене; та це ваша година, 

і влада темряви». 

54 

Схопивши Ісуса, вони повели його й привели в дім первосвященика. Петро ж ішов 

слідом за ним здалека. 

55 

І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. 

56 

Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття і, приглянувшись до нього 

пильно, каже: «І цей з ним був!» 

57 

А він відрікся, кажучи: «Не знаю його, жінко!» 

58 

Та трохи згодом другий, побачивши його: «І ти з них»,— каже. Але Петро відповів: 

«Ні, чоловіче!» 

59 

А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: «Справді, і цей з ним 

був! До того він і з Галилеї!» 

60 

Петро озвавсь: «Не знаю, чоловіче, що ти кажеш». І зараз, як він говорив ще, 

заспівав півень. 

61 

І Господь, обернувшись, глянув на Петра, і згадав Петро Господнє слово, коли 

Господь йому сказав: «Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відречешся 

тричі». 

62 

І, вийшовши звідти, заплакав гірко. 

63 

Тим часом люди, що держали його, б’ючи його, над ним знущалися 

64 

і, накривши, питали його: «Пророкуй, хто той, що вдарив тебе?» 

65 

І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. 

66 

Якже настав день, зібралася рада старших народу, первосвященики та книжники; 

і привели його на суд свій 

67 

і казали: «Коли ти — Христос, скажи нам». Він відповів їм: «Коли скажу вам, ви не 

повірите; 
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68 

а якщо вас спитаю, ви не відповісте. 

69 

Віднині Син Чоловічий сидітиме по правиці Божої Сили». 

70 

А всі сказали: «То, значить, ти Син Божий?» Він сказав до них: «Самі ж кажете, що 

я». 

71 

«Навіщо нам ще свідки»,— сказали ті,— «самі ми чули з уст його». 

Ісус перед Пилатом 1–7; перед Іродом 8–12; Ісус чи Варавва? 13–19;  

засуд Ісусові 20–25; Симон Киреней 26–32; розп’яття 33–43;  

смерть та похорон 44–56 

1 

Тоді встала вся їхня громада, і повели його до Пилата. 

2 

І заходились його винуватити, кажучи: «Цього ми знайшли, що він підбурює народ 

наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він — Христос-Цар». 

3 

Пилат спитав його: «Ти цар юдейський?» А Ісус у відповідь сказав до нього: «Ти 

кажеш». 

4 

Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби: «Я не знаходжу ніякої провини 

на цій людині». 

5 

Вони ж наполягали і кричали: «Народ бунтує, навчаючи по всій Юдеї, почавши 

з Галилеї аж сюди». 

6 

Почувши це Пилат, спитав, чи цей чоловік галилеянин; 

7 

а довідавшися, що він з-під влади Ірода; відіслав його до Ірода, який тими днями 

перебував також у Єрусалимі. 

8 

Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса; бажав бо здавна бачити його, тому, що чув про 

нього й сподівавсь побачити від нього якесь чудо. 

9 

Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. 

10 

Первосвященики ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. 

11 

Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши його й насміявшись з нього, надів на нього 

білу одіж і відіслав його назад до Пилата. 

12 

І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою, раніш бо 

ворогували. 

13 

Скликавши, отже, первосвящеників, старшин і народ, 

14 

Пилат промовив до них: «Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу; 

ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові (ніякої) 

провини в тому, про що оскаржуєте його. 
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15 

Та й Ірод ні, бож відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився 

нічого, гідного смерти. 

16 

Тож я його покараю і відпущу». 

17 

Треба ж було їм одного випустити з-за празника. 

18 

Та вони всі разом закричали: «Убий цього, а відпусти нам Варавву!» 

19 

Цього (останнього) за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були 

у в’язницю. 

20 

Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. 

21 

Та вони закричали: «Розіпни, розіпни його!» 

22 

І втретє він до них промовив: «Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому 

нічого, гідного смерти. Тож, покаравши його, відпущу». 

23 

Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп’яти. І крик їхній 

переміг. 

24 

Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою. 

25 

І він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю і що про 

нього вони просили; Ісуса ж видав їм напризволяще. 

26 

І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, 

і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. 

27 

Ішов за ним натовп людей великий і жінки, що плакали за ним та голосили. 

28 

Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки єрусалимські, не плачте надо мною, 

а плачте над собою і над вашими дітьми! 

29 

Бо ось настануть дні, коли скажуть: Щасливі неплідні та й лона, що не родили, 

і груди, що не годували. 

30 

Тоді почнуть вони горам казати: Впадьте на нас! — і горбам: Покрийте нас! 

31 

Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде?» 

32 

З ним вели також двох інших, злочинців, щоб їх скарати на смерть. 

33 

І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп’яли і злочинців, одного по 

правиці, а другого по лівиці. 

34 

Ісус же сказав: «Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять». Коли ж ділили його 

одіж, то кидали жереб. 
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35 

Люди стояли й дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи: «Інших спасав, 

нехай спасе себе самого, коли він — Месія Божий, Вибраний!» 

36 

Вояки також глузували з нього; підходячи до нього й подаючи йому оцет, 

37 

примовляли: «Коли ти цар юдейський, спаси себе самого!» 

38 

А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським: «Це — Цар 

Юдейський». 

39 

Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси 

себе і нас!» 

40 

А другий, озвавшися, скартав його й мовив: «Чи не боїшся Бога, ти, що покутуєш 

ту саму кару? 

41 

Бож ми приймаємо кару, гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого». 

42 

І додав: «Ісусе! Згадай про мене, як прийдеш у своє Царство». 

43 

Сказав (Ісус) до нього: «Істинно кажу тобі: Сьогодні будеш зо мною в раї». 

44 

Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев’ятої 

години, 

45 

бо затьмарилось сонце; а й завіса храму роздерлася посередині. 

46 

Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого!» Сказавши 

це, він віддав духа. 

47 

Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді цей 

чоловік був праведний». 

48 

Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталось, поверталися 

(додому), б’ючи себе у груди. 

49 

Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним 

з Галилеї, дивилися на це. 

50 

І ось був чоловік, на ім’я Йосиф, радник,— людина добра й праведна, 

51 

що не пристав був до їхньої ради, ані вчинків. Походив він з Ариматеї, юдейського 

міста й очікував Божого Царства; 

52 

цей прийшов до Пилата й просив тіла Ісуса. 

53 

Зняв він його з хреста й, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій 

у скелі, де ще ніхто не лежав. 

54 

День цей був п’ятниця, і вже заходила субота. 
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55 

Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили 

гробницю і як покладено тіло Ісуса. 

56 

Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу, за приписом, 

відпочивали. 

Жінки та Петро при гробі 1–12; по дорозі до Емаусу 13–35;  

Ісус з’являється апостолам 36–49; Вознесіння 50–53 

1 

А першого дня в тижні, рано-вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що 

їх вони приготували, 

2 

й застали камінь, відкочений від гробниці. 

3 

Ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. 

4 

І от, коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з’явились їм 

у блискучих шатах. 

5 

Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали: «Чому 

шукаєте живого між мертвими 

6 

Його нема тут: він воскрес. Пригадайте собі, як промовляв до вас, коли ще був 

у Галилеї, кажучи: 

7 

Син Чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп’ятий і третього 

дня воскреснути». 

8 

І вони пригадали собі його слова; 

9 

а, повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим. 

10 

То були: Марія Магдалина, Йоанна й Марія, мати Якова. Інші жінки, що були 

з ними, теж оповіли це апостолам, 

11 

але слова ці їм видавалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. 

12 

Однак, Петро встав, побіг до гробниці й, нахилившись, побачив лиш пов’язки. 

І повернувсь до себе (додому), дивуючися тому, що сталося. 

13 

Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село, на ім’я Емаус, стадій сто шістдесят 

від Єрусалиму, 

14 

і розмовляли між собою про те, що сталось. 

15 

А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Iсус наблизившись, ішов 

разом з ними, 

16 

але очі їм заступило, щоб його не пізнали. 
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17 

Він їх спитався: «Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою?» Ті 

зупинились, повні смутку. 

18 

Озвавсь тоді один з них на ім’я Клеопа, і йому каже: «Ти бо один, що мешкаєш 

у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося?» 

19 

І він спитав їх: «Що таке?» Вони ж йому сказали: «Те, що сталося з Ісусом 

Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім — ділом та словом перед Богом 

і всім народом,— 

20 

та як наші первосвященики й князі видали його на засуд смертний і його розіп’яли. 

21 

А ми сподівались, що це він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього ось 

третій день сьогодні, як це сталось! 

22 

Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували: вони пішли були ранесенько до 

гробниці, 

23 

та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які 

їм з’явились і сказали, що він живий. 

24 

Деякі ж з наших пішли до гробниці й знайшли так, як жінки сказали; його ж вони 

не бачили». 

25 

А він промовив до них: «О безумні й повільні серцем у вірі супроти всього, що 

були пророки оповіли! 

26 

Хіба не треба було Христові так страждати й увійти в свою славу?» 

27 

І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні 

стосувалося до нього. 

28 

Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. 

29 

Вони ж наполягали, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір, і день уже 

похилився». І він увійшов, щоб зостатись. 

30 

І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив, і, розламавши його, дав 

їм. 

31 

Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. А він зник від них: 

32 

І казали вони один до одного: «Чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він 

промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання?» 

33 

І вони рушили негайно й повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних 

одинадцятьох і тих, що були з ними, 

34 

які їм сказали: «Христос справді воскрес і з’явився Симонові». 

35 

І вони розповіли те, що сталося в дорозі і як вони його пізнали при ламанні хліба. 
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36 

Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже: «Мир вам!» 

37 

Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. 

38 

Та він сказав їм: «Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? 

39 

Гляньте на мої руки та на мої ноги: це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, 

що дух тіла й костей не має, як бачите, що я їх маю». 

40 

Сказавши це, він показав їм руки й ноги. 

41 

А як вони з радощів не йняли йому ще віри й чудувались, він сказав: «Чи маєте ви 

тут що їсти?» 

42 

Вони подали йому кусень печеної риби. 

43 

Він узяв його й спожив перед ними. 

44 

Потім Ісус до них промовив: «Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав 

вам: Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та 

у псалмах». 

45 

Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, 

46 

і до них мовив: «Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього 

дня воскрес із мертвих, 

47 

і щоб у його ім’я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, 

почавши від Єрусалиму. 

48 

Ви — свідки того (всього). 

49 

Я вам пошлю те, що мій Отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся 

силою з висоти». 

50 

І він вивів їх аж до Витанії і, знявши руки свої, благословив їх. 

51 

А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. 

52 

Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим, 

53 

і перебували ввесь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. 

(Переклад І. Хоменка) 
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Євангелія від Луки 

Розділ 1 

1. Через те, що багато-хто брались складати оповість про справи, які стались між 

нами, 

2. як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями й слугами Слова, 

3. тому й я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком 

для тебе, високодостойний Теофіле, 

4. щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. 

5. За днів царя юдейського Ірода був один священик, на ім’я Захарій, з денної черги 

Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім’я їй Єлисавета. 

6. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді 

й постанови Господні. 

7. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. 

8. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, 

9. за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму ввійти 

й покадити. 

10. Під час же кадіння вся безліч народу молилась знадвору. 

11. І з’явивсь йому Ангол Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. 

12. І стривоживсь Захарій, побачивши, і острах на нього напав. 

13. А Ангол до нього промовив: Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина 

твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. 

14. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато-хто втішаться. 

15. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п’янкого напою не питиме, і наповниться 

Духом Святим ще з утроби своєї матері. 

16. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. 

17. І він сам перед Ним буде йти в духу й силі Іллі, щоб серця батьків привернути до 

дітей, і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для 

Господа. 

18. І промовив Захарій до Ангола: Із чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя 

вже похилого віку… 

19. А Ангол прорік йому в відповідь: Я Гавриїл, що стою перед Богом; мене послано, 

щоб говорити з тобою, і звістити тобі про цю Добру Новину. 

20. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти 

віри не йняв був словам моїм, які збудуться часу свого! 
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21. А люди чекали Захарія, та й дивувались, чого забаривсь він у храмі. 

22. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив 

у храмі. А він тільки знаки їм давав, і залишився німий… 

23. І як дні його служби скінчились, він вернувся до дому свого. 

24. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета, і таїлась п’ять місяців, кажучи: 

25. Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся Він, щоб зняти наругу 

мою між людьми! 

26. А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, що 

йому на ім’я Назарет, 

27. до діви, що заручена з мужем була, на ім’я йому Йосип, із дому Давидового, а ім’я 

діві Марія. 

28. І, ввійшовши до неї, промовив: Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти 

благословенна між жонами! 

29. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це 

привітання. 

30. А Ангол промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла! 

31. І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус. 

32. Він же буде Великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть Йому 

престола Його батька Давида. 

33. І повік царюватиме Він у домі Якова, і царюванню Його не буде кінця. 

34. А Марія озвалась до Ангола: Як же станеться це, коли мужа не знаю? 

35. І Ангол промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила 

обгорне тебе, через те то й Святе, що народиться, буде Син Божий! 

36. А ото твоя родичка Єлисавета і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий 

місяць для неї, яку звуть неплідною. 

37. Бо для Бога нема неможливої жадної речі! 

38. А Марія промовила: Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм! 

І відійшов Ангол від неї. 

39. Тими днями зібралась Марія й пішла, поспішаючи, у гірську околицю, у місто 

Юдине. 

40. І ввійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлисавету. 

41. Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлисавета 

наповнилась Духом Святим, 

42. і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: Благословенна Ти між жонами, 

і благословенний Плід утроби твоєї! 
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43. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? 

44. Бо як тільки в вухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала 

дитина в утробі моїй! 

45. Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречене їй від Господа! 

46. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, 

47. і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм, 

48. що зглянувся Він на покору Своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за 

блаженну вважатимуть, 

49. бо велике вчинив мені Потужний! Його ж Імення святе, 

50. і милість Його з роду в рід на тих, хто боїться Його! 

51. Він показує міць Свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця 

свого! 

52. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, 

53. удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим! 

54. Пригорнув Він Ізраїля, Свого слугу, щоб милість згадати, 

55. як прорік був Він нашим отцям, Аврааму й насінню його аж повіки! 

56. І залишалась у неї Марія щось місяців зо три, та й вернулась до дому свого. 

57. А Єлисаветі настав час родити, і сина вона породила. 

58. І почули сусіди й родина її, що Господь Свою милість велику на неї послав, та 

й утішалися разом із нею. 

59. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його йменням 

батька його Захарій. 

60. І озвалася мати його та й сказала: Ні, нехай названий буде Іван! 

61. А до неї сказали: Таж у родині твоїй нема жадного, який названий був тим ім’ям! 

62. І кивали до батька його, як хотів би назвати його? 

63. Попросивши ж табличку, написав він слова: Іван імення йому. І всі дивувались. 

64. І в тій хвилі уста та язик розв’язались йому, і він став говорити, благословляючи 

Бога! 

65. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася 

чутка про це все… 

66. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали: Чим то буде дитина оця? 

І Господня рука була з нею. 

67. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим, та й став пророкувати й казати: 

68. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся й визволив люд Свій! 

69. Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, Свого слуги, 
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70. як був заповів відвіку устами святих пророків Своїх, 

71. що від ворогів наших визволить нас, та з руки всіх наших ненависників, 

72. що вчинить Він милість нашим отцям, і буде пригадувати Свій святий заповіт, 

73. що дотримає й нам ту присягу, якою Він присягавсь Авраамові, отцю нашому, 

74. щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно Йому 

75. у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. 

76. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, 

щоб дорогу Йому приготувати, 

77. щоб народу Його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів, 

78. через велике милосердя нашого Бога, що ним Схід із висоти нас відвідав, 

79. щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві й тіні смертельній, щоб спрямувати 

наші ноги на дорогу миру! 

80. А дитина росла, і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого 

з’явлення перед Ізраїлем. 

Розділ 2 

1. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. 

2. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. 

3. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. 

4. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що 

зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, 

5. щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. 

6. І сталось, як були вони там, то настав їй день породити. 

7. І породила вона свого Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо 

в заїзді місця не стало для них… 

8. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару 

свою. 

9. Аж ось Ангол Господній з’явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони 

перестрашились страхом великим… 

10. Та Ангол промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, 

що станеться людям усім. 

11. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос 

Господь. 

12. А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. 
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13. І ось раптом з’явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили 

й казали: 

14. Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля! 

15. І сталось, коли Анголи відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один 

одному: Ходім до Віфлеєму й побачмо, що сталося там, про що сповістив нас 

Господь. 

16. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах 

лежала. 

17. А побачивши, розповіли про все те, що про Цю Дитину було їм звіщено. 

18. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили… 

19. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи, у серці своїм. 

20. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули 

й побачили, так як їм було сказано. 

21. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати Його, то Ісусом назвали Його, як був 

Ангол назвав, перше ніж Він в утробі зачався. 

22. А коли за Законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму 

принесли Його, щоб поставити Його перед Господом, 

23. як у Законі Господнім написано: Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, 

має бути посвячене Господу, 

24. і щоб жертву скласти, як у Законі Господньому сказано, пару горличат або двоє 

голубенят. 

25. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та 

благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І Святий Дух був на ньому. 

26. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить 

Христа Господнього. 

27. І Дух у храм припровадив його. І як внесли Дитину Ісуса батьки, щоб за Нього 

вчинити звичаєм законним, 

28. тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: 

29. Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, 

30. бо побачили очі мої Спасіння Твоє, 

31. яке Ти приготував перед всіма народами, 

32. Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля! 

33. І дивувалися батько Його й мати тим, що про Нього було розповіджене. 

34. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, Його матері: Ось призначений Цей 

багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, 
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35. і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох! 

36. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до 

глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування, 

37. удова років вісімдесяти й чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові 

вдень і вночі постами й молитвами. 

38. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про Нього всім, хто 

визволення Єрусалиму чекав. 

39. А як виконали за Законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею, до міста 

свого Назарету. 

40. А Дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости. І благодать Божа на 

Ній пробувала. 

41. А батьки Його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. 

42. І коли мав Він дванадцять років, вони за звичаєм на свято пішли. 

43. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі 

лишився, а Йосип та мати Його не знали того. 

44. Вони думали, що Він із подорожніми йде; пройшли день дороги, та й стали шукати 

Його поміж родичами та знайомими. 

45. Але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим, та й шукали Його. 

46. І сталось, що третього дня відшукали у храмі Його, як сидів серед учителів, 

і вислухував їх, і запитував їх. 

47. Усі ж, хто слухав Його, дивувалися розумові та Його відповідям. 

48. І як вони Його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до Нього: Дитино, чому так 

Ти зробив нам? Ось Твій батько та я із журбою шукали Тебе… 

49. А Він їм відказав: Чого ж ви шукали Мене? Хіба ви не знали, що повинно Мені 

бути в тому, що належить Моєму Отцеві? 

50. Та не зрозуміли вони того слова, що Він їм говорив. 

51. І пішов Він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. А мати Його зберігала 

оці всі слова в своїм серці. 

52. А Ісус зростав мудрістю, і віком та благодаттю, у Бога й людей. 

Розділ 3 

1. У п’ятнадцятий рік панування Тиверія кесаря, коли Понтій Пилат панував над 

Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом 

Ітуреї й землі Трахонітської, за тетрарха Лісанія в Авіліні, 
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2. за первосвящеників Анни й Кайяфи було Боже слово в пустині Іванові, сину 

Захарія. 

3. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрищення покаяння для 

прощення гріхів, 

4. як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: Голос того, хто кличе: У пустині 

готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому! 

5. Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що 

нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, 

6. і кожна людина побачить Боже спасіння! 

7. А Іван говорив до людей, хто приходив, христитися в нього: Роде зміїний, хто 

навчив вас тікати від гніву майбутнього? 

8. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі: Маємо батька 

Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. 

9. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена: кожне ж дерево, що доброго 

плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. 

10. А люди питали його й говорили: Що ж нам робити? 

11. І сказав він у відповідь їм: У кого дві сорочці, нехай дасть немаючому; а хто має 

поживу, нехай робить так само. 

12. І приходили й митники, щоб христитись від нього, і питали його: Учителю, що 

ми маємо робити? 

13. А він їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам звелено. 

14. Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? І він їм відповів: Нікого 

не кривдьте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. 

15. Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не 

Христос, 

16. Іван відповідав усім, кажучи: Я хрищу вас водою, але йде ось Потужніший за 

мене, що Йому розв’язати ремінця від Його взуття я негідний, Він христитиме 

вас Святим Духом й огнем! 

17. У руці Своїй має Він віячку, і перечистить Свій тік: пшеницю збере до засіків 

Своїх, а полову попалить ув огні невгасимім. 

18. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи Добру Новину народові. 

19. А Ірод тетрарх, що Іван докоряв йому за Іродіяду, дружину брата свого, і за все 

зло, яке заподіяв був Ірод, 

20. до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в’язниці. 
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21. І сталося, як христились усі люди, і як Ісус, охристившись, молився, розкрилося 

небо, 

22. і Дух Святий злинув на Нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба 

почувся, що мовив: Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав Тебе! 

23. А Сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять, бувши, як думано, сином 

Йосипа, Ілія, 

24. сина Маттатового, сина Левіїного, сина Мелхіїного, сина Яннаєвого, сина 

Йосипового, 

25. сина Маттатієвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Еслієвого, сина 

Наггеєвого, 

26. сина Маатового, сина Маттатієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина 

Йодаєвого, 

27. сина Йоананового, сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатіїлового, 

сина Нирієвого, 

28. сина Мелхієвого, сина Аддієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина 

Ірового, 

29. сина Ісуєвого, сина Еліезерового, сина Йоримового, сина Маттатієвого, сина 

Левієвого, 

30. сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина 

Еліякимового, 

31. сина Мелеаєвого, сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина 

Давидового, 

32. сина Єссеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина 

Наассонового, 

33. сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Есромового, сина 

Фаресового, сина Юдиного, 

34. сина Яковлевого, сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина 

Нахорового, 

35. сина Серухового, сина Рагавового, сина Фалекового, сина Еверового, сина 

Салиного, 

36. сина Каїнамового, сина Арфаксадового, сина Симового, сина Ноєвого, сина 

Ламехового, 

37. сина Матусалового, сина Енохового, сина Яретового, сина Малелеїлового, сина 

Каїнамового, 

38. сина Еносового, сина Ситового, сина Адамового, Сином Божим. 
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Розділ 4 

1. А Ісус, повний Духа Святого, вернувсь з-над Йордану, і Дух на пустиню Його 

попровадив. 

2. Сорок день там диявол Його спокушав, і за тих днів Він нічого не їв, а коли 

закінчились вони, то вкінці зголоднів. 

3. І диявол до Нього сказав: Якщо Ти Син Божий, скажи цьому каменеві, щоб 

хлібом він став! 

4. А Ісус відповів йому: Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але 

кожним Словом Божим! 

5. І він вивів Його на гору високу, і за хвилину часу показав Йому всі царства на 

світі. 

6. І диявол сказав Йому: Я дам Тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це 

передане, і я даю, кому хочу, її. 

7. Тож коли Ти поклонишся передо мною, то все буде Твоє! 

8. І промовив Ісус йому в відповідь: Написано: Господеві Богові своєму 

вклоняйся, і служи Одному Йому! 

9. І повів Його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив, та й каже Йому: Як Ти 

Син Божий, кинься звідси додолу! 

10. Бо написано: Він накаже про Тебе Своїм Анголам, щоб Тебе берегли! 

11. і: Вони на руках понесуть Тебе, щоб коли не спіткнув Ти об камінь Своєї ноги! 

12. А Ісус відказав йому в відповідь: Сказано: Не спокушай Господа Бога свого! 

13. І диявол, скінчивши все цеє спокушування, відійшов від Нього до часу. 

14. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій 

країні. 

15. І Він їх навчав по їхніх синагогах, і всі Його славили. 

16. І прибув Він до Назарету, де був вихований. І звичаєм Своїм Він прийшов дня 

суботнього до синагоги, і встав, щоб читати. 

17. І подали Йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж Він книгу, знайшов місце, де 

було так написано: 

18. На Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати 

вбогим. Послав Він Мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим 

прозріння, відпустити на волю помучених, 

19. щоб проповідувати рік Господнього змилування. 
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20. І, книгу згорнувши, віддав службі й сів. А очі всіх у синагозі звернулись на 

Нього. 

21. І почав Він до них говорити: Сьогодні збулося Писання, яке ви почули! 

22. І всі Йому стверджували й дивувались словам благодаті, що линули з уст Його. 

І казали вони: Чи ж то Він не син Йосипів? 

23. Він же промовив до них: Ви Мені конче скажете приказку: Лікарю, уздоров 

самого себе! Учини те й тут, у вітчизні Своїй, що сталося чули ми 

у Капернаумі. 

24. І сказав Він: Поправді кажу вам: Жаден пророк не буває приємний у вітчизні 

своїй. 

25. Та правдиво кажу вам: Багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, 

коли на три роки й шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий 

настав був по всій тій землі, 

26. а Ілля не до жадної з них не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до 

овдовілої жінки. 

27. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден із них не 

очистився, крім Неємана сиріянина. 

28. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. 

29. І, вставши, вони Його вигнали за місто, і повели аж до краю гори, на якій їхнє 

місто було побудоване, щоб скинути додолу Його… 

30. Але Він перейшов серед них, і віддалився. 

31. І прийшов Він у Капернаум, галілейське місто, і там їх навчав по суботах. 

32. І дивувались науці Його, бо слово Його було владне. 

33. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним 

голосом: 

34. Ах, що нам до Тебе, Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, 

хто Ти, Божий Святий… 

35. А Ісус заборонив йому, кажучи: Замовчи, і вийди з нього! І, кинувши демон 

того насередину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. 

36. І всіх жах обгорнув, і питали вони один одного, кажучи: Що то за наука, що 

духам нечистим наказує з владою й силою, і виходять вони? 

37. І неслася чутка про Нього по всіх місцях краю. 

38. А як вийшов Він із синагоги, увійшов у дім Симона. Теща ж Симонова 

в великій гарячці лежала. І просили за неї Його. 
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39. І, ставши над нею, Він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І, зараз 

уставши, теща їм прислуговувала. 

40. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до Нього 

приводили їх. Він же клав Свої руки на кожного з них, та їх уздоровляв. 

41. Із багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи: Ти Син Божий! Та Він 

їм забороняв, і не давав говорити, що знали вони, що Христос Він. 

42. Коли ж настав день, Він вийшов, і подавсь до самотнього місця. А люди шукали 

Його. І прийшовши до Нього, Його затримували, щоб від них не відходив. 

43. Він же промовив до них: І іншим містам Я повинен звіщати Добру Новину про 

Боже Царство, бо на те Мене послано. 

44. І Він проповідував по синагогах Галілеї. 

Розділ 5 

1. І сталось, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Він стояв біля 

озера Генісаретського. 

2. І Він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, 

полоскали невода. 

3. І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи 

відплив від землі. І Він сів, та й навчав народ із човна. 

4. А коли перестав Він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь, 

і закиньте на полов свій невід. 

5. А Симон сказав Йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не 

вловили нічого, та за словом Твоїм укину невода. 

6. А зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній невід почав прориватись… 

7. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. 

Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. 

8. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, 

вийди від мене, бо я грішна людина! 

9. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним 

був, 

10. також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав 

Ісус Симонові: Не лякайсь, від цього часу ти будеш ловити людей! 

11. І вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли вслід за Ним. 
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12. А як Він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, 

Ісуса побачивши, упав ницьма, та й благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, 

Ти можеш очистити мене! 

13. А Він руку простяг, доторкнувся до нього й сказав: Хочу, будь чистий! І зараз із 

нього проказа зійшла… 

14. І звелів Він йому не казати нікому про це. Але йди, покажися священикові, 

і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм. 

15. А чутка про Нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та 

вздоровлятись від Нього з недугів своїх. 

16. Він же відходив на місце самотнє й молився. 

17. І сталось одного із днів, коли Він навчав, і сиділи фарисеї й законовчителі, що 

посходилися зо всіх сіл Галілеї й Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова 

була вздоровляти їх, 

18. і ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися 

внести його, і перед Ним покласти. 

19. Не знайшовши ж кудою пронести його з-за народу, злізли на дім, і крізь стелю 

спустили із ложем його на середину перед Ісуса. 

20. І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої! 

21. А книжники та фарисеї почали міркувати й казати: Хто ж Оцей, що богозневагу 

говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога Самого? 

22. Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм: Що міркуєте ви в серцях 

ваших? 

23. Що легше: сказати: Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: Уставай та й ходи? 

24. Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи, тож 

каже Він розслабленому: Кажу Я тобі: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій 

дім! 

25. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, 

прославляючи Бога. 

26. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони. І переповнились страхом, говорячи: 

Дивні речі сьогодні ми бачили!… 

27. Після цього ж Він вийшов, і побачив митника, на ймення Левія, що сидів на 

митниці, та й промовив йому: Іди за Мною! 

28. І, покинувши все, той устав, і пішов услід за Ним. 

29. І справив Левій у своїм домі велику гостину для Нього. І був натовп великий 

митників й інших, що сиділи з Ним при столі. 
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30. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на Нього, та учням Його говорили: Чому 

з митниками та із грішниками ви їсте та п’єте? 

31. А Ісус відповів і промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. 

32. Не прийшов Я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. 

33. Вони ж відказали до Нього: Чому учні Іванові часто постять та моляться, також 

і фарисейські, а Твої споживають та п’ють? 

34. Ісус же промовив до них: Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, 

поки з ними ще є молодий? 

35. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих 

днів… 

36. Розповів же і приказку їм: Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, 

а то подере й нову, а латка з нової старій не надасться. 

37. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде 

бурдюки, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. 

38. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. 

39. І ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо каже: Старе ліпше! 

Розділ 6 

1. І сталось, як Він переходив ланами, у суботу, Його учні зривали колосся та їли, 

розтерши руками. 

2. А деякі з фарисеїв сказали: Нащо робите те, чого не годиться робити в суботу? 

3. І промовив Ісус їм у відповідь: Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, 

коли сам зголоднів, також ті, хто був із ним? 

4. Як він увійшов був до Божого дому, і, взявши хліби показні, яких їсти не можна 

було, тільки самим священикам, споживав, і дав тим, хто був із ним? 

5. І сказав Він до них: Син Людський Господь і суботі! 

6. І сталось, як в іншу суботу зайшов Він до синагоги й навчав, знаходився там 

чоловік, що правиця йому була всохла. 

7. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти 

проти Нього оскарження. 

8. А Він знав думки їхні, і сказав чоловікові, що мав суху руку: Підведися, і стань 

посередині! Той підвівся і став. 

9. Ісус же промовив до них: Запитаю Я вас: Що годиться в суботу робити добре, 

чи робити лихе, душу спасти, чи згубити? 
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10. І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові: Простягни свою руку! Той зробив, 

і рука його стала здорова! 

11. А вони переповнились лютістю, і один з одним змовлялись, що робити 

з Ісусом? 

12. І сталось, що часу того Він вийшов на гору молитися, і перебув цілу ніч на 

молитві до Бога. 

13. А коли настав день, покликав Він учнів Своїх, і обрав із них Дванадцятьох, 

яких і апостолами Він назвав: 

14. Симона, якого й Петром Він назвав, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа 

й Варфоломія, 

15. Матвія й Хому, Якова Алфієвого й Симона, званого Зилотом, 

16. Юду Якового, й Юду Іскаріотського, що й зрадником став. 

17. Як зійшов Він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий Його 

учнів, і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, і з приморського Тиру 

й Сидону, 

18. що посходилися, щоб послухати Його та вздоровитися із недугів своїх, також ті, 

хто від духів нечистих страждав, і вони вздоровлялися. 

19. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до Нього, бо від Нього виходила 

сила, і всіх вздоровляла. 

20. А Він, звівши очі на учнів Своїх, говорив: Блаженні убогі, Царство Боже бо 

ваше. 

21. Блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо 

втішитесь ви. 

22. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, 

і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле, ім’я ваше за Людського Сина. 

23. Радійте того дня й веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так само 

чинили пророкам батьки їхні. 

24. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. 

25. Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, 

бо будете ви сумувати та плакати. 

26. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили 

фальшивим пророкам батьки їхні! 

27. А вам, хто слухає, Я кажу: Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто 

ненавидить вас. 
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28. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам 

чинить. 

29. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, 

не забороняй і сорочки. 

30. І кожному, хто в тебе просить подай, а від того, хто твоє забирає, назад не 

жадай. 

31. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. 

32. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники 

тих, хто їх любить. 

33. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме 

і грішники роблять. 

34. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? 

Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. 

35. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, 

і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий 

бо Він до невдячних і злих! 

36. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний! 

37. Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено; 

прощайте, то простять і вам. 

38. Давайте і дадуть вам; мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою 

вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. 

39. Розповів також приказку їм: Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва 

в яму впадуть? 

40. Учень не більший за вчителя; але, удосконалившись, кожен буде, як учитель 

його. 

41. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? 

42. Як ти можеш сказати до брата свого: Давай, брате, я заскалку вийму із ока 

твого, сам колоди, що в оці твоїм, не вбачаючи? Лицеміре, вийми перше колоду 

із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого! 

43. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід 

добрий. 

44. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фі? із тернини, 

винограду ж на глоду не рвуть. 

45. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої 

виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його! 
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46. Що звете ви Мене: Господи, Господи, та не робите того, що Я говорю? 

47. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до Мене приходить та слів Моїх 

слухає, і виконує їх: 

48. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу 

на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не 

змогла захитати його, бо збудований добре він був! 

49. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував 

на землі без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того 

дому руїна! 

Розділ 7 

1. А коли Він скінчив усі слова Свої до народу, що слухав Його, то ввійшов 

у Капернаум. 

2. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. 

3. А коли про Ісуса почув, то послав він до Нього юдейських старших, і благав Його, 

щоб прийшов, і вздоровив раба його. 

4. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали Його й говорили: Він достойний, щоб 

Ти це зробив йому. 

5. Бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. 

6. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб 

сказати Йому: Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов Ти під стріху 

мою. 

7. Тому то й себе не вважав я за гідного, щоб до Тебе прийти. Та промов тільки слово, 

і раб мій одужає. 

8. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю; і одному кажу: піди, то йде він, 

а тому: прийди, і приходить, а своєму рабові: зроби теє і зробить. 

9. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов 

слідком за Ним, промовив: Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої 

великої віри! 

10. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб! 

11. І сталось, наступного дня Він відправивсь у місто, що зветься Наїн, а з Ним ішли 

учні Його та багато народу. 

12. І ось, як до брами міської наблизився Він, виносили вмерлого, одинака в своєї 

матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. 

13. Як Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею, і до неї промовив: Не плач! 
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14. І Він підійшов, і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді Він сказав: Юначе, 

кажу тобі: встань! 

15. І мертвий устав, і почав говорити. І його Він віддав його матері. 

16. А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й говорили: Великий Пророк з’явився 

між нами, і зглянувся Бог над народом Своїм! 

17. І розійшлася ця чутка про Нього по цілій Юдеї, і по всій тій країні. 

18. Про все ж те сповістили Івана учні його. І покликав Іван двох із учнів своїх, 

19. і послав їх до Господа з запитом: Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам 

Іншого? 

20. А мужі, прийшовши до Нього, сказали: Іван Христитель послав нас до Тебе, 

питаючи: Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам Іншого? 

21. А саме тоді багатьох уздоровив був Він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим 

багатьом вернув зір. 

22. І промовив Ісус їм у відповідь: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули: 

Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, 

воскресають померлі, убогим звіщається Добра Новина. 

23. І блаженний, хто через Мене спокуси не матиме! 

24. А коли відійшли посланці Іванові, Він почав говорити про Івана народові: На що ви 

дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? 

25. Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка, у м’які шати одягненого? Аджеж 

ті, хто одягається славно, і розкішно живе, по палатах царських. 

26. На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, аніж на 

пророка. 

27. Це той, що про нього написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю Свого посланця, 

який перед Тобою дорогу Твою приготує! 

28. Кажу вам: Між народженими від жінок нема більшого понад Івана. Та найменший 

у Божому Царстві той більший за нього. 

29. І всі люди, що слухали, і митники визнали Божу волю за слушну, і охристились 

Івановим хрищенням. 

30. А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе, і не христились від нього. 

31. І промовив Господь: До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні 

вони? 

32. Подібні вони до дітей, що на ринку сидять й один одного кличуть та кажуть: Ми 

вам грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви… 
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33. Бо прийшов Іван Христитель, що хліба не їсть і вина не п’є, а ви кажете: Має він 

демона. 

34. Прийшов же Син Людський, що їсть і п’є, а ви кажете: Чоловік Цей ласун 

і п’яниця, Він приятель митників і грішників. 

35. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами. 

36. А один із фарисеїв просив Його, щоб спожив Він із ним. І, прийшовши до дому 

того фарисея, Він сів при столі. 

37. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що, Він у фарисеєвім домі 

засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, 

38. і, припавши до ніг Його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми Йому ноги, 

і волоссям своїм витирала, ноги Йому цілувала та миром мастила… 

39. Побачивши це, фарисей, що покликав Його, міркував собі, кажучи: Коли б був Він 

пророк, Він би знав, хто ото й яка жінка до Нього торкається, бож то грішниця! 

40. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той 

відказав: Кажи, Учителю. 

41. І промовив Ісус: Були два боржники в одного вірителя; один був винен п’ятсот 

динаріїв, а другий п’ятдесят. 

42. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше 

полюбить його? 

43. Відповів Симон, говорячи: Думаю, той, кому більше простив. І сказав Він йому: 

Розсудив ти правдиво. 

44. І, обернувшись до жінки, Він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я 

прибув у твій дім, ти на ноги Мої не подав і води, а вона окропила слізьми Мої 

ноги й обтерла волоссям своїм. 

45. Поцілунку не дав ти Мені, а вона, відколи ввійшов Я, Мої ноги цілує невпинно. 

46. Голови ти Моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила… 

47. Ось тому говорю Я тобі: Численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. 

Кому ж мало прощається, такий мало любить. 

48. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи! 

49. А ті, що сиділи з Ним при столі, почали гомоніти про себе: Хто ж це Такий, що 

прощає й гріхи? 

50. А до жінки сказав Він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі! 
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Розділ 8 

1. І сталось, що Він після того проходив містами та селами, проповідуючи та 

звіщаючи Добру Новину про Боже Царство. Із ним Дванадцять були, 

2. та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб: Марія, Магдалиною 

звана, що з неї сім демонів вийшло, 

3. і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що 

маєтком своїм їм служили. 

4. І, як зібралось багато народу, і з міста до Нього поприходили, то Він промовляти 

став притчею. 

5. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, упало одне край дороги, і було 

повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. 

6. Друге ж упало на ґрунт кам’янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкости. 

7. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. 

8. Інше ж упало на добрую землю, і, зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, 

закликав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! 

9. Запитали ж Його Його учні, говорячи: Що визначає ця притча? 

10. А Він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, 

щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. 

11. Ось що означає ця притча: Зерно це Боже Слово. 

12. А котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол, і забирає слово 

з їхнього серця, щоб не ввірували й не спаслися вони. 

13. А що на кам’янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю; 

та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. 

14. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але, ходячи, бувають придушені 

клопотами, та багатством, та життьовими розкошами, і плоду вони не дають. 

15. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому 

й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. 

16. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але 

ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. 

17. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається, і не 

вийде наяв. 

18. Тож пильнуйте, як слухаєте! Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться 

від нього і те, що, здається йому, ніби має. 
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19. До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через народ не могли доступитись 

до Нього. 

20. І сповістили Йому: Твоя мати й брати Твої он стоять осторонь, і бажають побачити 

Тебе. 

21. А Він відповів і промовив до них: Моя мати й брати Мої це ті, хто слухає Боже 

Слово, і виконує! 

22. І сталось, одного з тих днів увійшов Він до човна, а з Ним Його учні. І сказав Він 

до них: Переплиньмо на другий бік озера. І відчалили. 

23. А коли вони плинули, Він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати 

їх стала, і були в небезпеці вони. 

24. І вони підійшли, і розбудили Його та й сказали: Учителю, Учителю, гинемо! Він же 

встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала! 

25. А до них Він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили 

один до одного: Хто ж це такий, що вітрам і воді Він наказує, а вони Його 

слухають? 

26. І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. 

27. І, як на землю Він вийшов, перестрів Його один чоловік із міста, що довгі роки мав 

він демонів, не вдягався в одежу, і мешкав не в домі, а в гробах. 

28. А коли він Ісуса побачив, то закричав, поваливсь перед Ним, і голосом гучним 

закликав: Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч 

мене! 

29. Бо звелів Він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, 

і в’язали його ланцюгами й кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, 

і демон гнав по пустині його. 

30. А Ісус запитався його: Як тобі на ім’я? І той відказав: Леґіон, бо багато ввійшло 

в нього демонів. 

31. І благали Його, щоб Він їм не звелів іти в безодню. 

32. Пасся ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони ті, щоб дозволив піти 

їм у них. І дозволив Він їм. 

33. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли. І череда кинулась із 

кручі до озера, і потопилась. 

34. Пастухи ж, як побачили теє, що сталось, повтікали, та в місті й по селах звістили. 

35. І вийшли побачити, що сталось. І прийшли до Ісуса й знайшли, що той чоловік, що 

демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових вдягнений та при умі, 

і полякались… 
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36. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. 

37. І ввесь народ Гадаринського краю став благати Його, щоб пішов Він від них, 

великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна ввійшов і вернувся. 

38. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати Його, щоб бути при 

Ньому. Та Він відпустив його, кажучи: 

39. Вернися до дому свого, і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог! І той пішов, і по 

цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив! 

40. А коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали Його. 

41. Аж ось прийшов муж, Яір на ім’я, що був старшим синагоги. Він припав до 

Ісусових ніг, та й став благати Його завітати до дому його. 

42. Бо він мав одиначку дочку, років десь із дванадцять, і вмирала вона. А коли Він 

ішов, народ тиснув Його. 

43. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити 

не міг її, 

44. підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі Його, і хвилі тієї спинилася їй 

кровотеча! 

45. А Ісус запитав: Хто доторкнувся до Мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро 

відказав: Учителю, народ коло Тебе он товпиться й тисне. 

46. Ісус же промовив: Доторкнувсь хтось до Мене, бо Я відчув силу, що вийшла 

з Мене… 

47. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед 

Ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до Нього, і як хвилі тієї 

одужала. 

48. Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра спасла тебе; іди з миром собі! 

49. Як Він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить: 

Дочка твоя вмерла, не турбуй же Вчителя! 

50. Ісус же, почувши, йому відповів: Не лякайсь, тільки віруй, і буде спасена вона. 

51. Прийшовши ж до дому, не пустив Він нікого з Собою ввійти, крім Петра, та Івана, 

та Якова, та батька дівчати, та матері. 

52. А всі плакали та голосили за нею… Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, 

але спить! 

53. І насміхалися з Нього, бо знали, що вмерла вона. 

54. А Він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай! 

55. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила… І звелів дать їй їсти. 

56. І здивувались батьки її. А Він наказав їм нікому не розповідати, що сталось.  
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57.  

Розділ 9 

1. І скликав Він Дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами, 

і вздоровляти недуги. 

2. І послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих. 

3. І промовив до них: Не беріть нічого в дорогу: ані палиці, ані торби, ні хліба, ні 

срібла, ані майте по двоє убрань. 

4. І в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. 

5. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на 

свідчення супроти них. 

6. І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи Добру Новину та всюди 

вздоровляючи. 

7. А Ірод тетрарх прочув усе, що сталось було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це 

із мертвих устав, 

8. а інші, що Ілля то з’явився, а знов інші, що ожив це один із стародавніх пророків. 

9. Тоді Ірод сказав: Іванові стяв я голову; хто ж Оцей, що я чую про Нього речі такі? 

І він намагався побачити Його. 

10. А коли повернулись апостоли, вони розповіли Йому, що зробили. І Він їх узяв, та 

й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Віфсаіда. 

11. А як люди довідалися, то пішли вслід за Ним. І Він їх прийняв, і розповідав їм про 

Боже Царство, та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. 

12. А день став схилятися. І Дванадцятеро підійшли та й сказали Йому: Відпусти вже 

людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити й здобути поживи, бо 

ми тут у місці безлюдному! 

13. А Він їм сказав: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали: Немає в нас більше, як п’ятеро 

хліба й дві рибі. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього. 

14. Бо було чоловіків десь тисяч із п’ять. І сказав Він до учнів Своїх: Розсадіть їх 

рядами по п’ятидесяти. 

15. І зробили отак, і всіх їх розсадили. 

16. І Він узяв п’ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив їх, і поламав, 

і дав учням, щоб клали народові. 

17. І всі їли й наситились! А з кусків позосталих зібрали дванадцять кошів… 

18. І сталось, як насамоті Він молився, з Ним учні були. І спитав Він їх, кажучи: За 

кого Мене люди вважають? 
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19. Вони ж відповіли та сказали: За Івана Христителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес 

один із давніх пророків. 

20. А Він запитав їх: А ви за кого Мене маєте? Петро ж відповів та сказав: За Христа 

Божого! 

21. Він же їм заказав, і звелів не казати нікому про це. 

22. І сказав Він: Синові Людському треба багато страждати, і Його відцураються 

старші, і первосвященики, і книжники, і буде Він убитий, але третього дня Він 

воскресне! 

23. А до всіх Він промовив: Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого 

себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде. 

24. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу 

свою, той її збереже. 

25. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але занапастить чи згубить себе? 

26. Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися, того посоромиться також Син 

Людський, як прийде у славі Своїй, і Отчій, і святих Анголів. 

27. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не 

побачать Царства Божого. 

28. І сталось після оцих слів днів за вісім, узяв Він Петра, і Івана, і Якова, та й пішов 

помолитись на гору. 

29. І коли Він молився, то вигляд лиця Його переобразився, а одежа Його стала біла 

й блискуча. 

30. І ось два мужі з Ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, 

31. що з’явилися в славі, і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі Він мав 

докінчити. 

32. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу 

Його й обох мужів, що стояли при Ньому. 

33. І сталось, як із Ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса: Учителю, добре 

нам бути отут! Поставмо ж отут три шатрі: задля Тебе одне, і Мойсею одне, і одне 

для Іллі! Він не знав, що говорить… 

34. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті 

входити в хмару. 

35. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: Це Син Мій Улюблений, Його 

слухайтеся! 

36. А коли оцей голос лунав, Ісус Сам позостався. А вони промовчали, і нікому нічого 

тих днів не казали, що бачили. 
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37. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів Його натовп великий. 

38. І закричав ось один чоловік із народу й сказав: Учителю, благаю Тебе, зглянься над 

сином моїм, бо одинак він у мене! 

39. А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і трясе ним, аж той піну пускає. І, 

вимучивши він його, насилу відходить. 

40. І учнів Твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. 

41. А Ісус відповів і промовив: О, роде невірний й розбещений, доки буду Я з вами, 

і терпітиму вас? Приведи свого сина сюди! 

42. А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу 

нечистому, і вздоровив дитину, і віддав її батькові її. 

43. І всі дивувалися величі Божій! А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він 

промовив до учнів Своїх: 

44. Вкладіть до вух своїх ці ось слова: Людський Син буде виданий людям до рук… 

45. Проте не зрозуміли вони цього слова, було бо закрите від них, щоб його не 

збагнули, та боялись Його запитати про це слово. 

46. І прийшло їм на думку: хто б найбільший з них був? 

47. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину, і поставив її біля Себе. 

48. І промовив до них: Як хто прийме дитину оцю в Ім’я Моє, Мене він приймає, а як 

хто Мене прийме, приймає Того, Хто послав Мене. Хто бо найменший між вами 

всіма, той великий! 

49. А Іван відповів і сказав: Учителю, ми бачили одного чоловіка, що Ім’ям Твоїм 

демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. 

50. Ісус же йому відказав: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас! 

51. І сталось, коли дні вознесення Його наближались, Він постановив піти в Єрусалим. 

52. І Він посланців вислав перед Собою. І пішли вони, та й прибули до села 

самарянського, щоб ночівлю Йому приготовити. 

53. А ті не прийняли Його, бо йшов Він у напрямі Єрусалиму. 

54. Як побачили ж те учні Яків й Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб 

огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. 

55. А Він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа. 

56. Бо Син Людський прийшов не губить душі людські, а спасати! І пішли вони в інше 

село. 

57. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до Нього один: Я піду за Тобою, хоч би 

куди Ти пішов. 
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58. Ісус же йому відказав: Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, Син же 

Людський не має ніде й голови прихилити! 

59. І промовив до другого Він: Іди за Мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти, 

і батька свого поховати. 

60. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти йди та звіщай 

Царство Боже. 

61. А інший сказав був: Господи, я піду за Тобою, та дозволь мені перш попрощатись 

із своїми домашніми. 

62. Ісус же промовив до нього: Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад 

озирається, не надається до Божого Царства! 

Розділ 10 

1. Після того призначив Господь і інших Сімдесят, і послав їх по двох перед Себе 

до кожного міста та місця, куди Сам мав іти. 

2. І промовив до них: Хоч жниво велике, та робітників мало; тож благайте 

Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво Своє. 

3. Ідіть! Оце посилаю Я вас, як ягнят між вовки. 

4. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. 

5. Як до дому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: Мир дому цьому! 

6. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас 

вернеться. 

7. Зоставайтеся ж у домі тім самім, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий 

робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. 

8. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. 

9. Уздоровлюйте хворих, що в нім, промовляйте до них: Наблизилося Царство 

Боже до вас! 

10. А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його та 

й кажіть: 

11. Ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте 

оце, що наблизилося Царство Боже! 

12. Кажу вам: того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому! 

13. Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Віфсаїдо! Бо коли б то у Тирі й Сидоні були 

відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та 

в попелі! 

14. Але на суді відрадніш буде Тиру й Сидону, як вам… 
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15. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш! 

16. Хто слухає вас Мене слухає, хто ж погорджує вами погорджує Мною, хто ж 

погорджує Мною погорджує Тим, Хто послав Мене. 

17. А ті Сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться 

нам у Ім’я Твоє! 

18. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов 

блискавка. 

19. Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу ворожу, 

і ніщо вам не зашкодить. 

20. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші ймення записані 

в небі! 

21. Того часу Ісус звеселився був Духом Святим і промовив: Прославляю Тебе, 

Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його 

немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби! 

22. Передав Мені все Мій Отець. І не знає ніхто, хто є Син, тільки Отець, і хто 

Отець тільки Син, та кому Син захоче відкрити. 

23. І, звернувшись до учнів, наодинці їм сказав: Блаженні ті очі, що бачать, що 

бачите ви! 

24. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви та й не 

бачили, і почути, що чуєте ви і не чули! 

25. І підвівсь ось законник один, і сказав, Його випробовуючи: Учителю, що 

робити мені, щоб вічне життя осягнути? 

26. Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш? 

27. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією 

душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як 

самого себе. 

28. Він же йому відказав: Правильно ти відповів. Роби це, і будеш жити. 

29. А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? 

30. А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, 

і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, 

покинувши ледве живого його. 

31. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його, і проминув. 

32. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув. 

33. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, 

змилосердився. 
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34. І він підійшов, і обв’язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його 

посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й клопотався про 

нього. 

35. А другого дня, від’їжджавши, вийняв він два динарії, та й дав їх господареві 

й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. 

36. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався 

розбійникам? 

37. А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, і роби 

так і ти! 

38. І сталось, коли вони йшли, Він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй 

на ім’я, прийняла Його в дім свій. 

39. Була ж в неї сестра, що звалась Марія; вона сіла в ногах у Ісуса, та й слухала 

слова Його. 

40. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: Господи, чи 

байдуже Тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб 

мені помогла. 

41. Господь же промовив у відповідь їй: Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти 

про багато чого, 

42. а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї… 

Розділ 11 

1. І сталось, як молився Він у місці одному, і коли перестав, озвався до Нього один із 

Його учнів: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. 

2. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах! 

Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на 

небі, так і на землі. 

3. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день. 

4. І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не 

введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого! 

5. І сказав Він до них: Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже 

йому: Позич мені, друже, три хліби, 

6. бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю, що дати йому. 

7. А той із середини в відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері, 

і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. 
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8. Кажу вам: коли він не встане, і не дасть ради дружби йому, то за докучання його 

він устане та й дасть йому, скільки той потребує. 

9. І Я вам кажу: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять 

вам! 

10. Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а тому, хто стукає відчинять. 

11. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або, як 

проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? 

12. Або, як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? 

13. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж 

більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього? 

14. Раз вигонив Він демона, який був німий. І коли демон вийшов, німий заговорив. 

А народ дивувався. 

15. А деякі з них гомоніли: Виганяє Він демонів силою Вельзевула, князя демонів… 

16. А інші, випробовуючи, хотіли від Нього ознаки із неба. 

17. Він же знав думки їхні, і промовив до них: Кожне царство, само проти себе 

поділене, запустіє, і дім на дім упаде. 

18. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви 

кажете, що Вельзевулом вигоню Я демонів. 

19. Коли ж Вельзевулом вигоню Я демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони 

стануть вам суддями. 

20. А коли перстом Божим вигоню Я демонів, то справді прийшло до вас Боже 

Царство. 

21. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. 

22. Коли ж дужчий від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на 

яку покладався був той, і роздасть свою здобич. 

23. Хто не зо Мною, той проти Мене; і хто не збирає зо Мною, той розкидає! 

24. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку 

шукаючи, але, не знаходячи, каже: Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. 

25. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. 

26. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та 

й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше! 

27. І сталось, як Він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла й сказала до 

Нього: Блаженна утроба, що носила Тебе, і груди, що Ти ссав їх! 

28. А Він відказав: Так. Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже! 
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29. А як люди збиралися, Він почав промовляти: Рід цей рід лукавий: він ознаки 

шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. 

30. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й Син Людський для роду цього. 

31. Цариця південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця 

світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось Хтось більший, аніж 

Соломон! 

32. Ніневітяни стануть на суд із цим родом, і засудять його, вони бо покаялися через 

Йонину проповідь. А тут ось Хтось більший, ніж Йона! 

33. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на 

свічник, щоб бачили світло, хто входить. 

34. Око твоє то світильник для тіла; тому, як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє 

буде світле. А коли б твоє око нездатне було, то й усе тіло твоє буде темне. 

35. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою! 

36. Бо коли твоє тіло все світле, і не має жадної темної частини, то все буде світле, 

неначе б світильник осяяв блиском тебе. 

37. Коли Він говорив, то один фарисей став благати Його пообідати в нього. Він же 

прийшов та й сів при столі. 

38. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом Він перш не обмився. 

39. Господь же промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та 

миски, а ваше нутро повне здирства та кривди! 

40. Нерозумні, чи ж Той, Хто створив оте зовнішнє, не створив Він і внутрішнє? 

41. Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. 

42. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м’яти та рути й усякого зілля, але 

обминаєте суд та Божу любов; це треба робити, і того не лишати! 

43. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках! 

44. Горе вам, бо ви як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того… 

45. Озвався ж один із законників, і каже Йому: Учителю, кажучи це, Ти і нас 

ображаєш! 

46. А Він відказав: Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які 

важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів! 

47. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите, ваші ж батьки були їх повбивали… 

48. Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх: бо вони їх повбивали, а ви їм 

надгробки будуєте! 

49. Через те й мудрість Божа сказала: Я пошлю їм пророків й апостолів, вони ж декого 

з них повбивають, а декого виженуть, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 297 

 

50. щоб на роді оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, 

51. від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом! Так, 

кажу вам, відомститься це все на цім роді! 

52. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння: самі не ввійшли, і тим, хто 

хотів увійти, боронили! 

53. А коли Він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від 

Нього допитуватись про багато речей, 

54. вони чатували на Нього, щоб зловити що з уст Його (і щоб оскаржити Його). 

Розділ 12 

1. І сталось, як молився Він у місці одному, і коли перестав, озвався до Нього один із 

Його учнів: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. 

2. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах! 

Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на 

небі, так і на землі. 

3. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день. 

4. І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не 

введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого! 

5. І сказав Він до них: Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже 

йому: Позич мені, друже, три хліби, 

6. бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю, що дати йому. 

7. А той із середини в відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері, 

і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. 

8. Кажу вам: коли він не встане, і не дасть ради дружби йому, то за докучання його 

він устане та й дасть йому, скільки той потребує. 

9. І Я вам кажу: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять 

вам! 

10. Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а тому, хто стукає відчинять. 

11. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або, як 

проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? 

12. Або, як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? 

13. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж 

більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього? 

14. Раз вигонив Він демона, який був німий. І коли демон вийшов, німий заговорив. 

А народ дивувався. 
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15. А деякі з них гомоніли: Виганяє Він демонів силою Вельзевула, князя демонів… 

16. А інші, випробовуючи, хотіли від Нього ознаки із неба. 

17. Він же знав думки їхні, і промовив до них: Кожне царство, само проти себе 

поділене, запустіє, і дім на дім упаде. 

18. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви 

кажете, що Вельзевулом вигоню Я демонів. 

19. Коли ж Вельзевулом вигоню Я демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони 

стануть вам суддями. 

20. А коли перстом Божим вигоню Я демонів, то справді прийшло до вас Боже 

Царство. 

21. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. 

22. Коли ж дужчий від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на 

яку покладався був той, і роздасть свою здобич. 

23. Хто не зо Мною, той проти Мене; і хто не збирає зо Мною, той розкидає! 

24. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку 

шукаючи, але, не знаходячи, каже: Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. 

25. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. 

26. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та 

й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше! 

27. І сталось, як Він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла й сказала до 

Нього: Блаженна утроба, що носила Тебе, і груди, що Ти ссав їх! 

28. А Він відказав: Так. Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже! 

29. А як люди збиралися, Він почав промовляти: Рід цей рід лукавий: він ознаки 

шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. 

30. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й Син Людський для роду цього. 

31. Цариця південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця 

світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось Хтось більший, аніж 

Соломон! 

32. Ніневітяни стануть на суд із цим родом, і засудять його, вони бо покаялися через 

Йонину проповідь. А тут ось Хтось більший, ніж Йона! 

33. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на 

свічник, щоб бачили світло, хто входить. 

34. Око твоє то світильник для тіла; тому, як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє 

буде світле. А коли б твоє око нездатне було, то й усе тіло твоє буде темне. 

35. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою! 
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36. Бо коли твоє тіло все світле, і не має жадної темної частини, то все буде світле, 

неначе б світильник осяяв блиском тебе. 

37. Коли Він говорив, то один фарисей став благати Його пообідати в нього. Він же 

прийшов та й сів при столі. 

38. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом Він перш не обмився. 

39. Господь же промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та 

миски, а ваше нутро повне здирства та кривди! 

40. Нерозумні, чи ж Той, Хто створив оте зовнішнє, не створив Він і внутрішнє? 

41. Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. 

42. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м’яти та рути й усякого зілля, але 

обминаєте суд та Божу любов; це треба робити, і того не лишати! 

43. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках! 

44. Горе вам, бо ви як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того… 

45. Озвався ж один із законників, і каже Йому: Учителю, кажучи це, Ти і нас 

ображаєш! 

46. А Він відказав: Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які 

важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів! 

47. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите, ваші ж батьки були їх повбивали… 

48. Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх: бо вони їх повбивали, а ви їм 

надгробки будуєте! 

49. Через те й мудрість Божа сказала: Я пошлю їм пророків й апостолів, вони ж декого 

з них повбивають, а декого виженуть, 

50. щоб на роді оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, 

51. від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом! Так, 

кажу вам, відомститься це все на цім роді! 

52. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння: самі не ввійшли, і тим, хто 

хотів увійти, боронили! 

53. А коли Він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від 

Нього допитуватись про багато речей, 

54. вони чатували на Нього, щоб зловити що з уст Його (і щоб оскаржити Його). 

Розділ 13 

1. Того часу прийшли були дехто, та й розповіли Йому про галілеян, що їхню кров 

Пилат змішав був із їхніми жертвами. 
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2. Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так 

постраждали, грішніші були від усіх галілеян? 

3. Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так! 

4. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в Сілоамі й побила їх, чи 

думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? 

5. Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так! 

6. І Він розповів оцю притчу: Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене 

фіґове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. 

7. І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім 

фіґовім дереві, але не знаходжу; зрубай його, нащо й землю марнує воно? 

8. А той йому в відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його 

обкопаю довкола, і обкладу його гноєм, 

9. чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. 

10. І навчав Він в одній з синагог у суботу. 

11. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа немочі, і була 

скорчена, і не могла ніяк випростатись. 

12. А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, звільнена ти від 

недуги своєї. 

13. І Він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась, і стала славити Бога! 

14. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до 

народу: Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та 

вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. 

15. А Господь відповів і промовив до нього: Лицеміре, хіба ж не відв’язує кожен із 

вас у суботу свого вола чи осла від ясел, і не веде напоїти? 

16. Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв’язав вісімнадцять ось років, не 

належить звільнити її суботнього дня від цих пут? 

17. А як Він говорив це, засоромилися всі Його супротивники. І тішився ввесь 

народ всіма славними вчинками, які Він чинив! 

18. Він же промовив: До чого подібне Царство Боже, і до чого його прирівняю? 

19. Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді. 

І воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його. 

20. І знову сказав Він: Із чим порівняю Я Божеє Царство? 

21. Подібне до розчини, що її бере жінка, і кладе на три мірки муки, аж поки все 

вкисне. 

22. І проходив містами та селами Він і навчав, до Єрусалиму простуючи. 
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23. І озвався до Нього один: Господи, хіба буде мало спасених? А Він відказав їм: 

24. Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато-хто будуть 

намагатися ввійти, та не зможуть! 

25. Як устане Господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати ізнадвору, та 

стукати в двері й казати: Господи, відчини нам! А Він вам у відповідь скаже: Не 

знаю Я вас, звідки ви! 

26. Тоді станете ви говорити: Ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших 

навчав Ти… 

27. А Він вам відкаже: Говорю вам, не знаю Я, звідки ви. Відійдіть від Мене всі, 

хто чинить неправду! 

28. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака та Якова, та 

пророків усіх в Царстві Божім, себе ж вигнаних геть… 

29. І прийдуть інші від сходу й заходу, і півночі й півдня, і при столі в Царстві 

Божім засядуть! 

30. І ось, є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми! 

31. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв, і сказали Йому: Вийди собі, і піди 

звідси, хоче бо Ірод убити Тебе… 

32. А Він відказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові: Ось демонів Я виганяю, і чиню 

вздоровлення, сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. 

33. Однак, Мені треба ходити сьогодні та взавтра, і часу найближчого, бо згинути 

не може пророк поза Єрусалимом. 

34. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе! 

Скільки раз Я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила 

курчаток своїх, та ви не захотіли! 

35. Ось ваш дім зостається порожній для вас! Говорю бо Я вам: Ви мене не 

побачите, аж поки не настане, що скажете: Благословенний, Хто йде в Господнє 

Ім’я! 

Розділ 14 

1. І сталось, що Він у суботу ввійшов був до дому одного з фарисейських 

старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за Ним. 

2. І ото перед Ним був один чоловік, слабий на водянку. 

3. Ісус же озвався й сказав до законників та фарисеїв: Чи вздоровляти в суботу 

годиться чи ні? 

4. Вони ж мовчали. А Він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив… 
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5. І сказав Він до них: Коли осел або віл котрогось із вас упаде до криниці, то хіба 

він не витягне зараз його дня суботнього? 

6. І вони не могли відповісти на це. 

7. А як Він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених 

притчу: 

8. Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився 

хто поважніший за тебе з покликаних, 

9. і щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав: Поступися 

цьому місцем! І тоді ти із соромом станеш займати місце останнє… 

10. Але як ти будеш запрошений, то приходь, і сідай на останньому місці, щоб той, 

хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі: Приятелю, сідай вище! Тоді буде 

честь тобі перед покликаними з тобою. 

11. Хто бо підноситься буде впокорений, а хто впокоряється той піднесеться. 

12. А тому, хто Його був покликав, сказав Він: Коли ти справляєш обід чи вечерю, 

не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб 

так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. 

13. Але, як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, 

14. і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за 

воскресіння праведних! 

15. Як почув це один із отих, що сиділи з Ним при столі, то до Нього сказав: 

Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві! 

16. Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив був велику вечерю, 

і запросив багатьох. 

17. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: Ідіть, бо вже все 

наготовано. 

18. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я, і маю 

потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені! 

19. А другий сказав: Я купив собі п’ять пар волів, і йду спробувати їх. Прошу тебе, 

вибач мені! 

20. І знов інший сказав: Одружився ось я, і через те я не можу прибути. 

21. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівавсь господар тоді, 

та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи 

сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. 

22. І згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. 
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23. І сказав пан рабові: Піди на дороги й на загороди, та й силуй прийти, щоб 

наповнився дім мій. 

24. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері… 

Бо багато покликаних, та вибраних мало! 

25. Ішло ж з Ним багато людей. І, звернувшись, сказав Він до них: 

26. Коли хто приходить до Мене, і не зненавидить свого батька та матері, 

і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може буть 

учнем Моїм! 

27. І хто свого хреста не несе, і не йде вслід за Мною, той не може бути учнем 

Моїм! 

28. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, 

чи має потрібне на виконання, 

29. щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не 

стали б сміятися з нього, 

30. говорячи: Чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг… 

31. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, 

чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма 

тисячами проти нього? 

32. Коли ж ні, то, як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир. 

33. Так ото й кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем 

Моїм. 

34. Сіль добра річ. Коли ж сіль несолоною стане, чим приправити її? 

35. Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають. Хто має вуха, щоб 

слухати, нехай слухає! 

Розділ 15 

1. Наближались до Нього всі митники й грішники, щоб послухати Його. 

2. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: Приймає Він грішників та з ними 

їсть. 

3. А Він їм розповів оцю притчу, говорячи: 

4. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине 

в пустині тих дев’ятидесяти й дев’яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки 

не знайде її? 

5. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. 
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6. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них: Радійте зо 

мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. 

7. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що 

кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що не потребують 

покаяння!… 

8. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує 

світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде? 

9. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: Радійте зо мною, бо 

знайшла я загублену драхму! 

10. Так само, кажу вам, радість буває в Божих Анголів за одного грішника, який 

кається. 

11. І Він оповів: У чоловіка одного було два сини. 

12. І молодший із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку! 

І той поділив поміж ними маєток. 

13. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, 

і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. 

14. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. 

15. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на 

поля свої пасти свиней. 

16. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не 

давав їх йому. 

17. Тоді він спам’ятався й сказав: Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж 

надмір, а я отут з голоду гину! 

18. Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: Прогрішився я, отче, против 

неба та супроти тебе… 

19. Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж мене, як одного з своїх 

наймитів… 

20. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько 

вгледів його, і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав 

цілувати його! 

21. І озвався до нього той син: Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе, 

і недостойний вже зватися сином твоїм… 

22. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, і його 

зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. 

23. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, 
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24. бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся! І почали веселитись 

вони. 

25. А син старший його був на полі. І коли він ішов й наближався до дому, почув 

музики та танці. 

26. І покликав одного зо слуг, та й спитав: Що це таке? 

27. А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля 

відгодоване, бож здоровим його він прийняв. 

28. І розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його й став просити 

його. 

29. А той відповів і до батька сказав: Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи 

наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із 

приятелями своїми потішився я… 

30. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для 

нього звелів заколоти теля відгодоване… 

31. І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє! 

32. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був 

пропав і знайшовся! 

Розділ 16 

1. Оповів же Він й учням Своїм: Один чоловік був багатий, і мав управителя, що 

оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. 

2. І він покликав його, і до нього сказав: Що це чую про тебе? Дай звіт про своє 

управительство, бо більше не зможеш рядити. 

3. І управитель почав міркувати собі: Що я маю робити, коли пан управительство 

відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь. 

4. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із 

управительства. 

5. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана, та й питається першого: 

Скільки винен ти панові моєму? 

6. А той відказав: Сто кадок оливи. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою, 

швидко сідай та й пиши: п’ятдесят. 

7. А потім питається другого: А ти скільки винен? І той відказав: Сто кірців 

пшениці. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою й напиши: вісімдесят. 

8. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Бо сини 

цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. 
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9. І Я вам кажу: Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб, коли 

проминеться воно, прийняли вас до вічних осель. 

10. Хто вірний в найменшому, і в великому вірний; і хто несправедливий 

в найменшому, і в великому несправедливий. 

11. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве 

довірить? 

12. І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? 

13. Жаден раб не може служить двом панам, бо або одного зненавидить, а другого 

буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові 

й мамоні служити! 

14. Чули все це й фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з Нього. 

15. Він же промовив до них: Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші 

серця знає Бог. Що бо високе в людей, те перед Богом гидота. 

16. Закон і Пророки були до Івана; відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен 

силкується втиснутись в нього. 

17. Легше небо й земля проминеться, аніж одна риса з Закону загине. 

18. Кожен, хто дружину свою відпускає, і бере собі іншу, той чинить перелюб. І хто 

побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. 

19. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й віссон, і щоденно розкішно 

бенкетував. 

20. Був і вбогий один, на ім’я йому Лазар, що лежав у воріт його, струпами 

вкритий, 

21. і бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали; пси ж приходили 

й рани лизали йому… 

22. Та ось сталось, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його Анголи. 

Умер же й багатий, і його поховали. 

23. І, терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря 

на лоні його. 

24. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені 

Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо 

я мучуся в полум’ї цім!… 

25. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре 

своє, а Лазар так само лихе; тепер він тут тішиться, а ти мучишся. 
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26. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, 

що хочуть, переходити не можуть ізвідси до вас, ані не переходять ізвідти до 

нас. 

27. А він відказав: Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, 

28. бо п’ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце 

страждання! 

29. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея й Пророків, нехай слухають їх! 

30. А він відказав: Ні ж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то 

покаються. 

31. Йому ж він відказав: Як Мойсея й Пророків не слухають, то коли хто й із 

мертвих воскресне, не йнятимуть віри! 

Розділ 17 

1. І сказав Він до учнів Своїх: Неможливо, щоб спокуси не мали прийти; але горе 

тому, через кого приходять вони! 

2. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та 

й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих! 

3. Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він 

покається, то вибач йому. 

4. І хоча б сім раз денно він провинивсь проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, 

говорячи: Каюся, вибач йому! 

5. І сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри! 

6. А Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали 

шовковиці цій: Вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас! 

7. Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля: 

Негайно йди та сідай до столу? 

8. Але чи ж не скаже йому: Приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені 

прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити? 

9. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? 

10. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: Ми нікчемні раби, бо 

зробили лиш те, що повинні зробити були! 

11. І сталось, коли Він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та 

Галілеєю. 

12. І, коли входив до одного села, перестріли Його десять мужів, слабих на проказу, 

що стали здалека. 
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13. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, Наставнику, змилуйсь над нами! 

14. І, побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священикам! 

І сталось, коли вони йшли, то очистились… 

15. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом 

славити Бога. 

16. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку Йому. А то самарянин 

був… 

17. Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а дев’ять же де? 

18. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? 

19. І сказав Він йому: Підведися й іди: твоя віра спасла тебе! 

20. А як фарисеї спитали Його, коли Царство Божеє прийде, то Він їм відповів 

і сказав: Царство Боже не прийде помітно, 

21. і не скажуть: Ось тут, або: Там. Бо Божеє Царство всередині вас! 

22. І сказав Він до учнів: Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина 

Людського, та не побачите… 

23. І скажуть до вас: Ось тут, чи: Ось там, не йдіть, і за ним не біжіть! 

24. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю 

під небом, так буде Свого дня й Син Людський. 

25. А перше належить багато страждати Йому, і відцурається рід цей від Нього… 

26. І, як було за днів Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського: 

27. їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до 

ковчегу; прийшов же потоп, і всіх вигубив. 

28. Так само, як було за днів Лотових: їли, пили, купували, продавали, садили, 

будували; 

29. того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув, і всіх 

погубив. 

30. Так буде й того дня, як Син Людський з’явиться! 

31. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не 

злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається, 

32. пам’ятайте про Лотову дружину! 

33. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той 

оживить її. 

34. Кажу вам: удвох будуть ночі тієї на одному ліжкові: один візьметься, а другий 

полишиться. 

35. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. 
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36. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться! 

37. І казали вони Йому в відповідь: Де, Господи? А Він відказав їм: Де труп, там 

зберуться й орли… 

Розділ 18 

1. І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати 

духом, 

2. говорячи: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не 

соромився. 

3. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене 

від мого супротивника! 

4. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, 

і людей не соромлюся, 

5. але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без 

кінця не ходила, і не докучала мені. 

6. І промовив Господь: Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? 

7. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних Своїх, що голосять до Нього день і ніч, 

хоч і бариться Він щодо них? 

8. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону! Та Син Людський, як прийде, 

чи Він на землі знайде віру? 

9. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, 

Він притчу оцю розповів. 

10. Два чоловіки до храму ввійшли помолитись, один фарисей, а другий був 

митник. 

11. Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як 

інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. 

12. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю! 

13. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе 

в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного!… 

14. Говорю вам, що цей повернувся до дому свого більш виправданий, аніж той. Бо 

кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. 

15. До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, 

їм докоряли. 

16. А Ісус їх покликав та й каже: Пустіте дітей, щоб до Мене приходили, і не 

забороняйте їм, бо таких Царство Боже. 
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17. Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не 

ввійде! 

18. І запитався Його один із начальників, говорячи: Учителю Добрий, що робити 

мені, щоб вспадкувати вічне життя? 

19. Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, тільки Сам 

Бог! 

20. Знаєш заповіді: Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, 

шануй свого батька та матір. 

21. А він відказав: Усе це я виконав від юнацтва свого! 

22. Як почув це Ісус, то промовив до нього: Одного тобі ще бракує: Розпродай усе, 

що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді, та 

й іди вслід за Мною! 

23. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. 

24. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив: Як тяжко багатим увійти 

в Царство Боже! 

25. Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Божеє 

Царство ввійти… 

26. Ті ж, що чули, спитали: Хто ж тоді може спастися? 

27. А Він відповів: Неможливеє людям можливе для Бога! 

28. І промовив Петро: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом. 

29. А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам: Немає такого, щоб покинув свій дім, або 

дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого Царства, 

30. і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім життя вічне. 

31. І, взявши Дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все 

здійсниться, що писали Пророки про Людського Сина. 

32. Бо Він виданий буде поганам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, 

33. і, збичувавши, уб’ють Його, але третього дня Він воскресне! 

34. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, 

і сказаного вони не розуміли. 

35. І сталось, як Він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі 

й просив. 

36. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке? 

37. А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. 

38. І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною! 
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39. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше 

кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною! 

40. І спинився Ісус, і привести його до Себе звелів. А коли той наблизивсь до 

Нього, то Він запитався його: 

41. Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану 

видющим! 

42. Ісус же до нього сказав. Стань видющий! Твоя віра спасла тебе! 

43. І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога. А всі 

люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. 

Розділ 19 

1. І, ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. 

2. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками, і був багатий, 

3. бажав бачити Ісуса, хто Він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. 

4. І, забігши вперед, він виліз на фіґове дерево, щоб бачити Його, бо Він мав побіч 

нього проходити. 

5. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив: 

Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм! 

6. І той зараз додолу ізліз, і прийняв Його з радістю. 

7. А всі, як побачили це, почали нарікати, і казали: Він до грішного мужа 

в гостину зайшов! 

8. Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я 

віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. 

9. Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син 

Авраамів. 

10. Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло! 

11. Коли ж вони слухали це, розповів Він іще одну притчу, бо Він був недалеко від 

Єрусалиму, вони ж думали, що об’явиться Боже Царство тепер. 

12. Отож Він сказав: Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, 

щоб царство прийняти й вернутись. 

13. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін, і сказав їм: Торгуйте, аж 

поки вернуся. 

14. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи: 

Не хочемо, щоб він був над нами царем. 
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15. І сталось, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, 

яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. 

16. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін. 

17. І відказав він йому: Гаразд, рабе добрий! Ти в малому був вірний, володій 

десятьма містами. 

18. І другий прийшов і сказав: Пане, твоя міна п’ять мін принесла. 

19. Він же сказав і тому: Будь і ти над п’ятьма містами. 

20. І ще інший прийшов і сказав: Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. 

21. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока: береш, чого не поклав, і жнеш, чого 

не посіяв. 

22. І відказав той йому: Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти знав, що я 

жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. 

23. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своє із 

прибутком? 

24. І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього, та дайте тому, хто десять мін 

має. 

25. І відказали йому: Пане, він десять мін має. 

26. Говорю бо я вам: Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться 

від нього і те, що він має. 

27. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на 

очах моїх їх повбивайте. 

28. А як це оповів, Він далі пішов, простуючи в Єрусалим. 

29. І ото, як наблизився до Вітфагії й Віфанії, на горі, що Оливною зветься, Він 

двох учнів послав, 

30. наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами; увійшовши до нього, знайдете 

прив’язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв’яжіть його, 

і приведіть. 

31. Коли ж вас хто спитає: Нащо відв’язуєте?, відкажіть тому так: Господь 

потребує його. 

32. Посланці ж відійшли, і знайшли, як Він їм був сказав. 

33. А коли осля стали відв’язувати, хазяї його їх запитали: Нащо осля ви 

відв’язуєте? 

34. Вони ж відказали: Господь потребує його. 

35. І вони привели до Ісуса його, і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. 

36. Коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. 
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37. А як Він наближався вже до сходу з гори Оливної, то ввесь натовп учнів, 

радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, 

38. кажучи: Благословенний Цар, що йде у Господнє Ім’я! Мир на небесах, і слава 

на висоті! 

39. А деякі фарисеї з народу сказали до Нього: Учителю, заборони Своїм учням! 

40. А Він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння 

кричатиме! 

41. І коли Він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним, 

42. і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі! Та 

тепер від очей твоїх сховане це. 

43. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, 

і стиснуть тебе звідусюди. 

44. І зрівняють з землею тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі 

каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх… 

45. А коли Він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, 

46. до них кажучи: Написано: Дім Мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру 

розбійників. 

47. І Він кожного дня у храмі навчав. А первосвященики й книжники й найважніші 

з народу шукали, щоб Його погубити, 

48. але не знаходили, що вчинити Йому, бо ввесь народ горнувся до Нього та 

слухав Його. 

Розділ 20 

1. І сталось одного з тих днів, як навчав Він у храмі людей, та Добру Новину 

звіщав, прийшли первосвященики й книжники з старшими, 

2. та й до Нього промовили, кажучи: Скажи нам, якою владою Ти чиниш оце? Або 

хто Тобі владу цю дав? 

3. І промовив до них Він у відповідь: Запитаю й Я вас одну річ, і відповідайте 

Мені: 

4. Іванове хрищення з неба було, чи від людей? 

5. Вони ж міркували собі й говорили: Коли скажемо: З неба, відкаже: Чого ж ви 

йому не повірили? 

6. А як скажемо: Від людей, то всі люди камінням поб’ють нас, бо були 

переконані, що Іван то пророк. 

7. І вони відповіли, що не знають, ізвідки… 
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8. А Ісус відказав їм: То й Я не скажу вам, якою владою Я це чиню. 

9. І Він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив 

виноградника, і віддав його винарям, та й відбув на час довший. 

10. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів 

виноградника. Та побили його винарі, і відіслали ні з чим. 

11. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили й зневажили, та 

й відіслали ні з чим. 

12. І послав він ще третього, а вони й того зранили й вигнали. 

13. Сказав тоді пан виноградника: Що маю робити? Пошлю свого сина 

улюбленого, може його посоромляться… 

14. Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: Це спадкоємець; ходім, 

замордуймо його, щоб спадщина наша була. 

15. І вони його вивели за виноградника, та й убили… Що ж зробить їм пан 

виноградника? 

16. Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. 

Слухачі ж повіли: Нехай цього не станеться! 

17. А Він глянув на них та й сказав: Що ж оце, що написане: Камінь, що його 

будівничі відкинули, той наріжним став каменем! 

18. Кожен, хто впаде на цей камінь розіб’ється, а на кого він сам упаде, то 

розчавить його. 

19. А книжники й первосвященики руки на Нього хотіли накласти тієї години, але 

побоялись народу. Бо вони розуміли, що про них Він цю притчу сказав. 

20. І вони слідкували за Ним, і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, 

щоб зловити на слові Його, і Його видати урядові й владі намісника. 

21. І вони запитали Його та сказали: Учителю, знаємо ми, що Ти добре говориш 

і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. 

22. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? 

23. Знаючи ж їхню хитрість, сказав Він до них: Чого ви Мене випробовуєте? 

24. Покажіте динарія Мені. Чий образ і напис він має? Вони відказали: Кесарів. 

25. А Він їм відказав: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже! 

26. І не могли вони перед людьми зловити на слові Його. І дивувались вони з Його 

відповіді, та й замовкли. 

27. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали 

Його, 
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28. та сказали: Учителю, Мойсей написав нам: Як умре кому брат, який має 

дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину, і відновить 

насіння для брата свого. 

29. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний умер. 

30. І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. 

31. І третій узяв був її, так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили, та 

й повмирали. 

32. А по всіх умерла й жінка. 

33. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за 

дружину її. 

34. Ісус же промовив у відповідь їм: Женяться й заміж виходять сини цього віку. 

35. А ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих, не будуть ні 

женитись, ні заміж виходити, 

36. ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони Анголам, і вони сини Божі, синами 

воскресіння бувши. 

37. А що мертві встають, то й Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа 

Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим. 

38. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть. 

39. Дехто ж із книжників відповіли та сказали: Учителю, Ти добре сказав! 

40. І вже не насмілювалися питати Його ні про що. 

41. І сказав Він до них: Як то кажуть, що Христос син Давидів? 

42. Таж Давид сам говорить у книзі Псалмів: Промовив Господь Господеві моєму: 

сядь праворуч Мене, 

43. поки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм! 

44. Отже, Давид Його Господом зве, як же Він йому син? 

45. І, як увесь народ слухав, Він промовив до учнів Своїх: 

46. Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти 

на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, 

47. що вдовині хати поїдають, і моляться довго напоказ, вони тяжче осудження 

приймуть! 

Розділ 21 

1. І поглянув Він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. 

2. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. 

3. І сказав Він: Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх! 
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4. Бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убозтва свого ввесь 

прожиток, що мала… 

5. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та 

дарами, тоді Він прорік: 

6. Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, 

який не зруйнується… 

7. І запитали Його та сказали: Учителю, коли ж оце станеться? І, яка буде ознака, 

коли має початися це? 

8. Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато-хто прийдуть 

в Ім’я Моє, кажучи: Це Я, і Час наблизився. Та за ними не йдіть! 

9. І, як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить 

тому. Але це не кінець ще. 

10. Тоді промовляв Він до них: Повстане народ на народ, і царство на царство. 

11. І будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі 

ознаки на небі. 

12. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, 

і видаватимуть вас у синагоги й в’язниці, і поведуть вас до царів та правителів 

через Ім’я Моє. 

13. Але це стане вам на свідоцтво. 

14. Отож, покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, 

15. бо дам Я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі 

противники ваші. 

16. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють 

і смерть. 

17. І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. 

18. Але й волосина вам із голови не загине! 

19. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. 

20. А коли ви побачите Єрусалим, військом оточений, тоді знайте, що до нього 

наблизилося спустошення. 

21. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають; хто ж у середині міста, нехай 

вийдуть; хто ж в околицях, хай не вертаються в нього! 

22. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. 

23. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми, у ті дні, бо буде велика нужда на 

землі та гнів над цим людом! 
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24. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани 

топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган… 

25. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, 

і збентеження від шуму моря та хвиль, 

26. коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на ввесь світ, бо 

сили небесні порушаться. 

27. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою 

славою! 

28. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь, і підійміть свої голови, бо 

зближається ваше визволення! 

29. І розповів Він їм притчу: Погляньте на фіґове дерево, і на всілякі дерева: 

30. як вони вже розпукуються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. 

31. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько! 

32. Поправді кажу вам: Не перейде цей рід, аж усе оце станеться. 

33. Небо й земля проминуться, але не минуться слова Мої! 

34. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та 

п’янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов 

несподівано, 

35. немов сітка; бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. 

36. Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, 

що має відбутись, та стати перед Сином Людським! 

37. За дня ж Він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься 

Оливна. 

38. А зранку всі люди до Нього приходили в храм, щоб послухати Його. 

Розділ 22 

1. Наближалося ж свято Опрісноків, що Пасхою зветься. 

2. А первосвященики й книжники стали шукати, як би вбити Його, та боялись 

народу… 

3. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з Дванадцятьох. 

4. І він пішов, і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він 

видасть Його. 

5. Ті ж зраділи, і погодилися дати йому срібняків. 

6. І він обіцяв, і шукав відповідного часу, щоб їм видати Його без народу… 

7. І настав день Опрісноків, коли пасху приносити в жертву належало. 
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8. І послав Він Петра та Івана, говорячи: Підіть, і приготуйте нам пасху, щоб її 

спожили ми. 

9. А вони запитали Його: Де Ти хочеш, щоб ми приготували? 

10. А Він їм відказав: Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи 

у глекові, ідіть за ним аж до дому, куди він увійде. 

11. І скажіть до господаря дому: Учитель питає тебе: Де кімната, в якій споживу зо 

Своїми учнями пасху? 

12. І він вам покаже велику горницю вистелену: там приготуйте. 

13. І вони відійшли, і знайшли, як Він їм говорив, і зачали там готувати пасху. 

14. А коли настав час, сів до столу, і апостоли з Ним. 

15. І промовив до них: Я дуже бажав спожити цю пасху із вами, перш ніж муки 

прийму. 

16. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві 

вона. 

17. Узявши ж чашу, і вчинивши подяку, Він промовив: Візьміть її, і поділіть між 

собою. 

18. Кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного, доки Божеє 

Царство не прийде. 

19. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: Це тіло Моє, що 

за вас віддається. Це чиніть на спомин про Мене! 

20. По вечері так само ж і чашу, говорячи: Оця чаша Новий Заповіт у Моїй крові, що за 

вас проливається. 

21. Та однак, за столом ось зо Мною рука Мого зрадника. 

22. Бо Син Людський іде, як призначено; але горе тому чоловікові, хто Його видає! 

23. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити? 

24. І сталось між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. 

25. Він же промовив до них: Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, 

доброчинцями звуться. 

26. Але не так ви: хто найбільший між вами, нехай буде, як менший, а начальник як 

службовець. 

27. Бо хто більший: чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто 

сидить при столі? А Я серед вас, як службовець. 

28. Ви ж оті, що перетривали зо Мною в спокусах Моїх, 

29. і Я вам заповітую Царство, як Отець Мій Мені заповів, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 319 

 

30. щоб ви в Царстві Моїм споживали й пили за столом Моїм, і щоб ви на престолах 

засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. 

31. І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов 

ту пшеницю. 

32. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя; ти ж колись, як навернешся, 

зміцни браттю свою! 

33. А той відказав Йому: Господи, я з Тобою готовий іти до в’язниці й на смерть! 

34. Він же прорік: Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі 

зречешся, що не знаєш Мене… 

35. І Він їм сказав: Як Я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам 

бракувало чого? Вони ж відказали: Нічого. 

36. А тепер каже їм хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу; хто ж не має, нехай 

продасть одіж свою та й купить меча. 

37. Говорю бо Я вам, що виконатися на Мені має й це ось написане: До злочинців Його 

зараховано. Бо те, що про Мене, виконується. 

38. І сказали вони: Господи, ось тут два мечі. А Він їм відказав: Досить! 

39. І Він вийшов, і пішов за звичаєм на гору Оливну. А за Ним пішли учні Його. 

40. А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. 

41. А Він Сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та 

й молився, 

42. благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте не Моя, а Твоя 

нехай станеться воля!… 

43. І Ангол із неба з’явився до Нього, і додавав Йому сили. 

44. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш Він молився. І піт Його став, немов 

каплі крови, що спливали на землю… 

45. І, підвівшись з молитви, Він до учнів прийшов, і знайшов їх, що спали з журби… 

46. І промовив до них: Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу! 

47. І, коли Він іще говорив, ось народ з’явився, і один із Дванадцятьох, що Юдою 

зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його. Бо він 

знака їм дав був: кого я поцілую, то Він! 

48. Ісус же промовив до нього: Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського? 

49. А ті, що були з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: Господи, чи 

мечем нам не вдарити? 

50. І, один із них рубонув раба первосвященикового, та й відтяв праве вухо йому. 
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51. Та Ісус відізвався й сказав: Лишіть, уже досить! І, доторкнувшись до вуха його, 

уздоровив його. 

52. А до первосвящеників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти 

Нього, промовив Ісус: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями… 

53. Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене ви рук. Та це ваша година 

тепер, і влада темряви… 

54. А схопивши Його, повели й привели у дім первосвященика. Петро ж здалека йшов 

слідкома. 

55. Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. 

56. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, 

сказала: І цей був із Ним! 

57. І відрікся від Нього він, твердячи: Не знаю я, жінко, Його! 

58. Незабаром же другий побачив його та й сказав: І ти від отих. А Петро відказав: Ні, 

чоловіче!… 

59. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: Поправді, і цей був із Ним, 

бо він галілеянин. 

60. А Петро відказав: Чоловіче, не відаю, про що ти говориш… І зараз, як іще говорив 

він, півень заспівав. 

61. І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як 

сказав Він йому: Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене. 

62. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав! 

63. А люди, які ув’язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. 

64. І, закривши Його, вони били Його по обличчі, і питали Його, приговорюючи: 

Пророкуй, хто то вдарив Тебе? 

65. І багато інших богозневаг говорили на Нього вони… 

66. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященики й книжники, 

і повели Його в синедріон свій, 

67. і казали: Коли Ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів: Коли Я вам скажу, не 

повірите ви. 

68. А коли й поспитаю вас Я, не дасте Мені відповіді. 

69. Незабаром Син Людський сидітиме по правиці сили Божої! 

70. Тоді всі запитали: То Ти Божий Син? А Він їм відповів: Самі кажете ви, що то Я… 

71. А вони відказали: Нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з Його уст! 
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Розділ 23 

1. І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата Його. 

2. І зачали оскаржати Його й говорити: Ми ствердили, що Цей ворохобить народ наш, 

і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що Він, Христос Цар. 

3. І Пилат запитав Його, кажучи: Чи Ти Цар Юдейський? А Він відказав йому 

в відповідь: Сам ти кажеш… 

4. І Пилат сказав первосвященикам та до народу: Я не знаходжу жадної провини 

в Цій Людині. 

5. А вони намагались, говорячи: Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї 

почавши аж посі. 

6. А Пилат, вчувши про Галілею, спитав: Хіба Він галілеянин? 

7. І, дізнавшись, що Він із влади Ірода, відіслав Його Іродові, бо той в Єрусалимі 

також перебував тими днями. 

8. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав Його 

бачити, багато за Нього чував, і сподівався побачити чудо яке, що буває від Нього. 

9. І багато питався Його, та нічого не відповідав Він йому. 

10. І стояли тут первосвященики й книжники, та завзято Його оскаржали. 

11. Тоді Ірод із військом своїм ізневажив Його й насміявся, зодягнувши Його 

в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата Його. 

12. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між 

ними була. 

13. А Пилат скликав первосвящеників, і старшин, і народ, 

14. і промовив до них: Привели ви мені Чоловіка Цього, як того, що бунтує народ. 

А ось я перед вами розвідав, і не знаходжу в Людині Оцій ані однієї провини такої, 

про що ви оскаржаєте. 

15. Також Ірод, бо він відіслав Його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, 

Він не вчинив. 

16. Отже я покараю Його й відпущу. 

17. Бо повинен був їм відпустити одного на свято. 

18. А народ став кричати й казати: Візьми Цього, відпусти ж нам Варавву! 

19. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до 

в’язниці. 

20. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. 

21. Та кричали вони й говорили: Розіпни, розіпни Його! 
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22. Він же втретє промовив до них: Яке ж зло вчинив Він? Я нічого, що на смерть 

заслуговувало б, на Нім не знайшов. Отже я покараю Його й відпущу. 

23. А вони сильним криком свого домагалися, та вимагали розп’ясти Його. І взяв гору 

крик їхній та первосвящеників. 

24. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони: 

25. відпустив їм Варавву, посадженого за повстання та вбивство в в’язницю, за якого 

просили вони, а Ісуса віддав їхній волі… 

26. І як Його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, 

і поклали на нього хреста, щоб він ніс за Ісусом! 

27. А за Ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за Ним. 

28. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки єрусалимські, не ридайте за Мною, 

за собою ридайте й за дітьми своїми! 

29. Бо ось дні настають, коли скажуть: Блаженні неплідні, та утроби, які не родили, 

і груди, що не годували… 

30. Тоді стануть казати горам: Поспадайте на нас, а узгір’ям: Покрийте нас! 

31. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? 

32. І вели з Ним також двох злочинників інших, щоб убити. 

33. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп’яли тут Його та 

злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. 

34. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони!… А як Його 

одіж ділили, то кидали жереба. 

35. А люди стояли й дивились… Насміхалися з ними й старшини, говорячи: Він інших 

спасав, нехай Сам Себе визволить, коли Він Христос, Божий Обранець! 

36. І вояки глузували з Нього: приступаючи, оцет Йому подавали, 

37. і казали: Коли Цар Ти Юдейський, спаси Себе Сам! 

38. Був же й напис над Ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: 

Це Цар Юдейський. 

39. А один із розп’ятих злочинників став зневажати Його й говорити: Чи Ти не 

Христос? То спаси Себе й нас! 

40. Обізвався ж той другий, і докоряв йому, кажучи: Чи не боїшся ти Бога, коли й сам 

на те саме засуджений? 

41. Але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо, Цей же 

жадного зла не вчинив. 

42. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє! 

43. І промовив до нього Ісус: Поправді кажу тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в раю! 
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44. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев’ятої… 

45. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє… 

46. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого 

духа! І це прорікши, Він духа віддав… 

47. Коли ж сотник побачив, що сталось, він Бога прославив, говорячи: Дійсно 

праведний був Чоловік Цей! 

48. І ввесь натовп, який зійшовсь на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди 

себе та вертався… 

49. Усі ж знайомі Його й ті жінки, що прийшли були з Ним із Галілеї, здалека стояли 

й дивились на це… 

50. І ось муж, на ім’я йому Йосип, що був радником синедріону, людина шановна 

і праведна, 

51. не пристав він до ради та чину їх, із Ариматеї, юдейського міста, що й сам 

сподівався Божого Царства, 

52. цей прийшов до Пилата, і тіла Ісусового став просити. 

53. І Йосип, знявши Його, обгорнув плащаницею, і поклав Його в гробі, що в скелі був 

висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. 

54. День той був Приготування, і наставала субота. 

55. А жінки, що прийшли були з Ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як 

покладене тіло Його. 

56. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу, за заповіддю, 

спочивали. 

Розділ 24 

1. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані 

пахощі, 

2. та й застали, що камінь від гробу відвалений був. 

3. А ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. 

4. І сталось, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з’явились 

при них. 

5. А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: Чого ви 

шукаєте Живого між мертвими? 

6. Нема Його тут, бо воскрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще 

перебував в Галілеї. 
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7. Він казав: Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей, 

і розп’ятому бути, і воскреснути третього дня. 

8. І згадали вони ті слова Його! 

9. А вернувшись від гробу, про все те сповістили Одинадцятьох та всіх інших. 

10. То були: Марія Магдалина, і Іванна, і Марія, мати Яковова, і інші з ними, і вони 

розповіли апостолам це. 

11. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. 

12. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившися, бачить лежать самі тільки 

покривала… І вернувсь він до себе, і дивувався, що сталось… 

13. І ото, двоє з них того ж дня йшли в село, на ім’я Еммаус, що від Єрусалиму лежало 

на стадій із шістдесят. 

14. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. 

15. І ото, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов Сам Ісус, і пішов 

разом із ними. 

16. Очі ж їхні були стримані, щоб Його не пізнали. 

17. І спитався Він їх: Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого 

ви сумні? 

18. І озвався один, йому ймення Клеопа, та й промовив до Нього: Ти хіба тут 

у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? 

19. І спитався Він їх: Що таке? А вони розповіли Йому: Про Ісуса Назарянина, що 

Пророк був, могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом. 

20. Як первосвященики й наша старшина Його віддали на суд смертний, і Його 

розп’яли… 

21. А ми сподівались були, що Це Той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій 

день вже сьогодні, як усе оте сталося… 

22. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували: 

23. вони тіла Його не знайшли, та й вернулися й оповідали, що бачили й з’явлення 

Анголів, які кажуть, що живий Він… 

24. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали й жінки; та Його не 

побачили… 

25. Тоді Він сказав їм: О, безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що 

сповіщали Пророки! 

26. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і ввійти в Свою славу? 

27. І Він почав від Мойсея, і від Пророків усіх, і виясняв їм зо всього Писання, що про 

Нього було. 
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28. І наблизились вони до села, куди йшли. А Він удавав, ніби хоче йти далі. 

29. А вони не пускали Його й намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається 

день. І Він увійшов, щоб із ними побути. 

30. І ото, коли сів Він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив, і, ламаючи, їм 

подавав… 

31. Тоді очі відкрилися їм, і пізнали Його. Але Він став для них невидимий… 

32. І говорили вони один одному: Чи не палало нам серце обом, коли промовляв Він до 

нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? 

33. І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі 

Одинадцятьох, і тих, що з ними були, 

34. які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з’явився був Симонові. 

35. А вони розповіли, що сталось було на дорозі, і як пізнали Його в ламанні хліба. 

36. І, як вони говорили оце, Сам Ісус став між ними, і промовив до них: Мир вам! 

37. А вони налякалися та перестрашились, і думали, що бачать духа. 

38. Він же промовив до них: Чого ви стривожились? І пощо ті думки до сердець ваших 

входять? 

39. Погляньте на руки Мої та на ноги Мої, це ж Я Сам! Доторкніться до Мене 

й дізнайтесь, бо не має дух тіла й костей, а Я, бачите, маю. 

40. І, промовивши це, показав Він їм руки та ноги. 

41. І, як ще не йняли вони віри з радощів та дивувались, Він сказав їм: Чи не маєте тут 

чогось їсти? 

42. Вони ж подали Йому кусника риби печеної та стільника медового. 

43. І, взявши, Він їв перед ними. 

44. І промовив до них: Це слова, що казав Я до вас, коли був іще з вами: Потрібно, щоб 

виконалось усе, що про Мене в Законі Мойсеєвім, та в Пророків, і в Псалмах 

написане. 

45. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. 

46. І сказав Він до них: Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові, 

і воскреснути з мертвих дня третього, 

47. і щоб у Ймення Його проповідувалось покаяння, і прощення гріхів між народів 

усіх, від Єрусалиму почавши. 

48. А ви свідки того. 

49. І ось Я посилаю на вас обітницю Мого Отця; а ви позостаньтеся в місті, аж поки 

зодягнетесь силою з висоти. 

50. І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки Свої, поблагословив їх. 
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51. І сталось, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них, і на небо 

возноситись. 

52. А вони поклонились Йому, і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. 

53. І постійно вони перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь. 

(Переклад І. Огієнка) 

Євангелія від Йоана 

Вічне Слово — Син Божий 1–18; свідчення Йоана Христителя  

про Ісуса 19–34; перші Христові апостоли 35–51 

1 

Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог. 

2 

З Богом було воно споконвіку. 

3 

Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. 

4 

У ньому було життя, і життя було — світло людей. 

5 

І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. 

6 

Був чоловік, посланий Богом, ім’я йому — Йоан. 

7 

Прийшов він свідком — свідчити світло, щоб усі з-за нього увірували. 

8 

Не був він світло — був лише, щоб свідчити світло. 

9 

Справжнє то було світло — те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей 

світ. 

10 

Було у світі, і світ ним виник —і світ не впізнав його. 

11 

Прийшло до своїх,— а свої його не прийняли. 

12 

Котрі ж прийняли його — тим дало право дітьми Божими стати, які а ім’я його 

вірують; 

13 

які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише — від Бога 

народилися. 

14 

І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили — славу 

Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. 

15 

Свідчить про нього Йоан, і проголошує, промовляючи: «Ось той, про кого я 

говорив: Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене». 

16 

Від його повноти прийняли всі ми — благодать за благодать. 
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17 

Закон бо був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа. 

18 

Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні,— той 

об’явив. 

19 

Ось Йоанове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму єреїв та 

левітів, спитати його: «Хто ти?» 

20 

А він зізнався, не заперечив; зізнався: «Я — не Христос». 

21 

То вони спитали його: «Що ж — Ілля ти?» — «Ні», мовив він. «Пророк ти?» — 

«Ні», відказав він. 

22 

Тоді вони йому: «То хто ж ти такий — щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам 

про себе кажеш?» 

23 

Промовив: «Я — голос вопіющого в пустині: Вирівняйте путь Господню,— як ото 

пророк Ісая сказав». 

24 

Були ж посланці з фарисеїв. 

25 

Отож спитали його, мовивши до нього: «Чого ж бо христиш, коли єси ні Христос, 

ані Ілля, ані пророк?» 

26 

Йоан же їм у відповідь: «Водою я хрищу. Той же стоїть серед вас, якого ви не 

знаєте; 

27 

він наступить після мене, а я йому не гідний розв’язати й ремінця сандалі». 

28 

Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоан христив. 

29 

Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже: «Ось Агнець 

Божий, який світу гріх забирає. 

30 

Це той, що про нього повідав я: За мною наступить муж, сущий передо мною, був 

бо раніш за мене. 

31 

І не знав я його. Та я на те прийшов, водою христивши, щоб Ізраїлеві об’явлений 

був він». 

32 

Тож Йоан свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив 

і перебував над ним. 

33 

І не знав я його, але той, хто послав мене водою христити, сказав був мені: Над ким 

побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває,— той і христить Святим Духом. 

34 

І я бачив і засвідчив: Він — Син Божий». 

35 

Другого дня знову стояв Йоан там, ще й двоє з його учнів. 

36 

Угледівши ж Ісуса, який надходив,— мовив: «Ось Агнець Божий». 
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37 

Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. 

38 

Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: «Чого шукаєте?» 

Ті ж йому: «Равві,— що в перекладі означає: Учителю,— де перебуваєш?» 

39 

Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того 

дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. 

40 

Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоана, пішли за 

ним. 

41 

Зустрів він спершу брата свого Симона й мовив до нього: «Ми знайшли Месію,— 

що у перекладі означає: Христос». 

42 

І привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти —Симон, син Йони, 

ти зватимешся Кифа»,— що у перекладі означає: Петро (Скеля). 

43 

Другого дня вирішив піти в Галилею; і знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за 

мною». 

44 

А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. 

45 

Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про кого Мойсей 

у законі писав і пророки,— Ісуса Йосифового сина, з Назарету». 

46 

Натанаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього 

Филип: «Прийди та подивися». 

47 

Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній 

ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства». 

48 

Натанаїл же йому: «Звідкіль знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: 

«Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». 

49 

Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти — Син Божий, ти — цар Ізраїлів». 

50 

Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому, що я повідав тобі: Бачив я тебе під 

смоковницею,— то й віриш! Бачитимеш більше, ніж те». 

51 

І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам: Побачите небеса відкриті, й ангелів 

Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого». 

Перше чудо Ісуса у Кані Галилейській 1–12;  

Ісус виганяє торгівців з єрусалимського храму 13–25 

1 

Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. 

2 

Отож запрошено на те весілля й Ісуса та його учнів. 

3 

Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема». 
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4 

Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко,— а й тобі? Таж не прийшла година моя!» 

5 

Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам,— робіть». 

6 

Було ж там шестеро кам’яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському; 

кожна вміщала дві або три мірки. 

7 

Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх по вінця. 

8 

А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного». Тож 

понесли. 

9 

Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась,— а не знав же, звідки 

воно взялося: слуги лише знали, котрі води зачерпнули були,— то закликав 

староста молодого 

10 

і до нього мовив:; «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше,— як уп’ються. 

Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору». 

11 

Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою 

об’явив,— тож і учні його увірували в нього. 

12 

По тому ж подався він у Капернаум, він сам і його мати й брати та учні його, 

і перебули там декілька днів. 

13 

Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму 

14 

і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. 

15 

І зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями й волами, гроші 

міняйлів порозсипав і столи поперекидав. 

16 

Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оте звідси, не робіть дому Отця мого 

торговим домом!» 

17 

Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого поїдатиме 

мене». 

18 

А юдеї озвались і мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?» 

19 

Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю». 

20 

Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за 

три дні?» 

21 

Та він говорив про храм свого тіла, 

22 

тож коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм, 

і увірували Писанню та слову, яке Ісус був вирік. 
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23 

А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши його чуда, які він 

творив, увірували в його ім’я. 

24 

Але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, 

25 

а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину, відав бо сам, що міститься 

в людині. 

Розмова Ісуса з Никодимом 1–21;  

останнє свідчення Йоана Христителя про Христа 22–36 

1 

З фарисеїв один чоловік був, Никодим на ймення, зверхник серед юдеїв. 

2 

Прийшов він до Ісуса вночі й каже до нього: «Равві, ми знаємо, що прийшов єси 

вчитилем від Бога: ніхто бо, з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що 

ти їх твориш». 

3 

Озвався де Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не 

вродиться з висоти, не бачити йому Божого Царства». 

4 

Никодим же йому: «Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен 

же він увійти знову в утробу матері своєї та й народитись?» 

5 

Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з води та Духа, 

не спроможен увійти у Царство Боже. 

6 

Що народжується від тіла — тіло, а що народжується від Духа — дух. 

7 

Не дивуйся, що я сказав тобі: Треба вам уродитися з висоти. 

8 

Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди 

відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від Духа». 

9 

Озвався Никодим і мовив до нього: «Як воно може статись?» 

10 

Ісус же до нього у відповідь: «Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? 

11 

Істинно, істинно кажу тобі: Ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що 

бачили,— ви ж свідчення нашого не берете до уваги. 

12 

Говорив я вам про земне, а ви не віруєте,— як же увіруєте, коли вам про небесне 

говоритиму? 

13 

Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий! 

14 

Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині,— так треба Синові Чоловічому бути 

піднесеним, 

15 

щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. 
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16 

Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує 

в нього, не загинув, а жив життям вічним. 

17 

Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним — світ спасти. 

18 

Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує,— той уже засуджений, бо не 

увірував в ім’я Єдинородного Сина Божого. 

19 

А той суд такий: світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темряву, ніж 

світло,— лихі бо були їхні діла. 

20 

Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не 

виявились діла його. 

21 

А хто правду чинить — іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні бо вони 

в Бозі». 

22 

Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край Юдейський і перебував там із 

ними, і христив. 

23 

А й Йоан христив — в Еноні біля Салиму, бо там води було багато, тож приходили 

туди і христилися. 

24 

Ще бо Йоана не посаджено у в’язницю. 

25 

Отож знялася суперечка між Йоановими учнями та одним юдеєм — про очищення. 

26 

Прийшли вони до Йоана та й кажуть йому: «Учителю, отой, що був із тобою по той 

бік Йордану й що про нього свідчив ти,— он він христить, та й усі до нього йдуть». 

27 

Йоан же у відповідь промовив: «Не може людина щось приймати, коли не дано 

воно їй із неба. 

28 

Самі ж свідчите мені, що я казав: Не Христос я, лише послано мене поперед нього. 

29 

У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть та й слухає, вельми 

на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося! 

30 

Йому треба рости, мені ж маліти. 

31 

Хто з висоти приходить, той — над усіма. Хто з землі, той земний, той і говорить 

по-земному. А хто з неба приходить — над усіма той. 

32 

Що бачив і що чув, про те він свідчить, та свідоцтва його ніхто не бере до уваги. 

33 

Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. 

34 

Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог Духа. 
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35 

Любить Отець Сина й усе дав він йому до рук. 36. Хто вірує в Сина — живе, 

життям вічним. Хто не вірує в Сина, той життя не побачить,— гнів же Божий над 

таким перебуває». 

Ісус у Самарії 1–42; оздоровлення сина цісарського урядовця 43–54 

1 

Коли ж Господь дізнався, що зачули фарисеї, начебто Ісус більше збирає і христить 

учнів, аніж Йоан, 

2 

— а не христив же Ісус сам, лише учні його, 

3 

то полишив він Юдею і подався знову до Галилеї. 

4 

А треба було йому переходити Самарією. 

5 

Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку 

поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. 

6 

Там і криниця Яковова була. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці; 

було ж під шосту годину. 

7 

Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: «Дай мені напитися». 

8 

Учні ж його пішли були до міста харчів купити. 

9 

Отож каже до нього жінка самарянка: «Юдей єси, а просиш напитися в мене, жінки 

самарянки?» Не мають бо зносин юдеї з самарянами. 

10 

Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже 

тобі: Дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої». 

11 

Мовить до нього жінка: «Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, а й криниця 

глибока,— то звідкіля б у тебе вода жива? 

12 

Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю, і сам пив з неї, а 

й сини його ще й товар його?» 

13 

А Ісус їй у відповідь: «Кожен, хто оту воду п’є, знову захоче пити. 

14 

Той же, хто нап’ється води, якої дам йому я,— не матиме спраги повіки. Вода бо, 

що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне». 

15 

Говорить до нього жінка: «То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже 

спраги та й не ходила сюди черпати». 

16 

«Піди ж,— мовить до неї,— позви чоловіка свого та й повертайся сюди». 

17 

Озвалася жінка та й каже йому: «Нема в мене чоловіка». «Добре єси мовила — 

відрік їй,— Не маю чоловіка! 
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18 

П’ятьох бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе,— не чоловік він тобі. 

Правду мовила єси». 

19 

А жінка й каже до нього: «Бачу, пане,— пророк ти. 

20 

Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите — в Єрусалимі, мовляв, 

місце, де поклонятися треба». 

21 

Ісус до неї: «Повір мені, жінко,— час надходить, коли ані на оцій горі, ані 

в Єрусалимі будете ви поклонятись Отцеві. 

22 

Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо 

й спасіння. 

23 

Та надійде час,— ба, вже й тепер він,— що справжні поклонники Отцеві 

кланятимуться у дусі й правді. А таких поклонників і шукає собі Отець. 

24 

Бог — Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися». 

25 

Жінка й каже до нього: «Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос. А прийде, то 

все і звістить нам». 

26 

А Ісус їй: «То я, що говорю з тобою». 

27 

Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою. Не спитав, 

однак, ані один: «Чого хочеш від неї, або: Чому розмовляєш із нею». 

28 

Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям: 

29 

«Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не 

Христос він?» 

30 

І вийшли з міста й подалися до нього. 

31 

А учні тим часом заходилися просити його, кажучи: «Їж лишень, Учителю». 

32 

Він же їм: «Їстиму я їжу, незнану вам». 

33 

Учні тоді заговорили один до одного: «Може хтось йому приніс їсти?» 

34 

«Їжа моя,— каже до них Ісус,— волю чинити того, хто послав мене, і діло його 

вивершити. 

35 

Чи ви ж не кажете: «Ще чотири місяці, і жнива настануть. А я вам кажу: Підведіть 

очі ваші та й погляньте на ниви,— вони вже для жнив доспіли. 

36 

Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного,— щоб сіяч із 

женцем укупі раділи. 

37 

Правильна й приказка до цього: Один сіє, а жне хтось інакший. 
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38 

Послав же і я вас те жати, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню 

працю вступили». 

39 

Численні ж самаряни з того міста увірували в нього з-за слів жінки, яка посвідчила: 

«Сказав мені все, що я робила». 

40 

Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він 

і лишився на два дні там. 

41 

Та й багато більше увірували з-за його слова. 

42 

Жінці ж вони сказали: «Віруємо не з-за самого твого оповідання — самі бо чули 

й знаємо, що направду він — світу Спаситель». 

43 

А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. 

44 

Сам бо Ісус посвідчив: «Не має пошанування пророк у своїй батьківщині». 

45 

Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни: бачили бо все те, що 

вчинив він був на святі в Єрусалимі,— вони бо теж ходили на те свято. 

46 

Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. 

А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. 

47 

Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився 

просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. 

48 

Ісус і каже до нього: «Не увіруєте, якщо не побачите чудес та див!» 

49 

А царський урядовець йому: «Господи, зійди, заки вмре моя дитина!» 

50 

Промовив Ісус до нього: «Іди, син твій живий». Повірив чоловік слову, що вирік 

йому Ісус, та й пішов собі. 

51 

А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син 

його живий-здоровий. 

52 

Він же спитав їх, о котрій годині йому полегшало. «Учора ввечері о сьомій годині 

пропасниця його полишила»,— сказали вони йому. 

53 

І зрозумів батько, що о тій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав: «Син 

твій живий». І увірував сам, та й увесь дім його. 

54 

Це ж друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею. 
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Оздоровлення недужого при Витесді 1–15;  

Ісус виявляє себе Сином Божим 16–47 

1 

По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. 

2 

А є в Єрусалимі при Овечих воротах купелеве місце, по-єврейському воно зветься 

Витесда, що має п’ять критих переходів. 

3 

Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то 

зрушиться вода: 

4 

ангел бо Господній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду, 

і хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував,—хоч 

яка б там була його хвороба. 

5 

Один чоловік там був, що нездужав тридцять і вісім років. 

6 

Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до 

нього: «Бажаєш одужати?» 

7 

«Не маю нікого, пане,— одрікає йому недужий,— хто б мене, коли ото вода 

зрушиться, та й спустив у купіль: бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною 

поринає». 

8 

Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи!» 

9 

Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день — 

субота. 

10 

Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота адже ж! Не личить тобі ложе носити!» 

11 

А той їм у відповідь: «Візьми ложе твоє і ходи,— сказав мені, хто мене оздоровив». 

12 

Спитали його: «Хто він — той, що сказав тобі: Візьми і ходи?» 

13 

Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. 

14 

Щойно потім знайшов його Ісус у храмі й мовив до нього: «Оце ти видужав,— тож 

не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталось». 

15 

Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив,— Ісус. 

16 

Ось тому й переслідували юдеї Ісуса: вчинив бо він те в суботу. 

17 

А Ісус їм відрік: «Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю». 

18 

За те ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його — не тільки за те, що суботу 

порушував, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. 
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19 

І відповів їм Ісус, кажучи: «Істинно, істинно говорю вам: Не може Син нічого 

робити від себе самого, коли не бачить, що й Отець те саме робить. Бо що той 

робить, те так само й Син робить. 

20 

Отець бо любить Сина й усе появляє йому, що сам чинить. І більші від цих діла 

появить йому, щоб ви дивувалися. 

21 

Бо як Отець воскрешає померлих і оживлює, так і Син дає життя, кому захоче. 

22 

Отець бо не судить нікого, а Синові дав він суд увесь, 

23 

щоб усі почитали Сина так, як Отця почитають. Хто Сина не почитає, той не 

почитає Отця, який послав його. 

24 

Істинно, істинно говорю вам: Хто слухає моє слово й у того вірує, хто послав 

мене,— живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов 

у життя. 

25 

Істинно, істинно говорю вам: Надходить час,— ба, вже й тепер він,— коли померлі 

вчують Сина Божого голос, а вчувши — оживуть. 

26 

Бо як Отець має життя у собі, так і Синові дав, щоб мав життя у собі. 

27 

І владу йому дав суд чинити, він бо — Син Чоловічий. 

28 

І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, 

29 

і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя. А ті, що зло чинили,— 

воскреснуть на суд. 

30 

Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій 

справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. 

31 

Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе. 

32 

Але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене 

свідчить,— правдиве. 

33 

Послали ви були до Йоана, і він посвідчив правду. 

34 

Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. 

35 

Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла 

повтішатись. 

36 

Та в мене свідоцтво більше, ніж те Йоанове: діла оті, що їх Отець доручив мені для 

мого виконання,— ось ті саме діла, що їх я роблю, і свідчать за мене, що Отець 

мене послав. 

37 

І Отець, який послав мене, свідчить за мене, лише ви ані голосу його не чули, ані 

виду його не бачили ніколи. 
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38 

І слова його не маєте, що перебувало б серед вас,— ви бо не віруєте в того, кого він 

послав. 

39 

Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте, ваше життя вічне,— а й вони 

свідчать за мене! 

40 

Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. 

41 

Слави не приймаю я від людей. 

42 

Та я спізнав вас, що не маєте в собі любови до Бога. 

43 

В ім’я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому 

імені, ви б такого прийняли. 

44 

Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від 

самого Бога, не шукаєте? 

45 

Не гадайте, що я перед Отцем винуватиму вас: Мойсей — ось обвинувач ваш, отой, 

на якого ви сподівання покладаєте. 

46 

Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили: про мене бо писав він! 

47 

Не віривши ж його писанням — як моїм словам повірите?» 

Ісус помножує хліби 1–15; ходить по воді 16–21;  

обіцянка святої Євхаристії 22–71 

1 

По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіядського моря. 

2 

І йшла за ним сила народу, бачили бо чуда, які вчинив він із недужими. 

3 

Тож зійшов Ісус на гору й сів там з учнями своїми. 

4 

А було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. 

5 

Підвівши ж очі й побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа:»Де 

хліба нам купити, щоб оцим дати їсти?» 

6 

Мовив же так, іспитуючи його, знав бо сам, що має робити. 

7 

Озвався ж до нього Филип: «Хліба й за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному 

з них хоч трохи припало». 

8 

Але говорить до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра: 

9 

«Є тут один хлопчина; він має п’ять ячмінних хлібів ще й дві риби. Та що це на 

таку многоту!» 

10 

І мовив Ісус: «Веліте людям сісти». Було ж багато трави на тому місці. Отож 

посідали чоловіки — числом тисяч із п’ять. 
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11 

І взяв Ісус хліби й, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи; так само 

й риби: скільки хотіли. 

12 

Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кавалки, що 

позоставалися, щоб нічого не пропало». 

13 

Отож зібрали — і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які 

залишилися були в тих, що їли. 

14 

Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили: «Це справді той пророк, що 

має прийти у світ». 

15 

І довідався Ісус, що вони мають намір прийти й узяти його, щоб зробити царем,— 

і віддалився сам-один на гору знов. 

16 

Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя 

17 

і, ввійшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, 

а Ісус ще не був прийшов до них. 

18 

І схвилювалося море від великого вітровію. 

19 

Пропливли вони з двадцять п’ять чи тридцять стадій, аж бачать — Ісус іде морем, 

до човна зближається,— та й налякались. 

20 

А він же до них: «Це я, не лякайтесь!» 

21 

І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. 

22 

А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого 

човна, тільки один, до якого Ісус не ввійшов разом з учнями своїми і яким його 

учні відпливли самі. 

23 

Інші ж човни прибули з Тиверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то 

Господь склав був подяку. 

24 

Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни 

і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. 

25 

Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього: «Учителю, коли ж ти прибув 

сюди?» 

26 

А Ісус їм у відповідь: «Істинно, істинно говорю вам: Ви шукаєте мене не тому, що 

чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. 

27 

Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя 

вічне,— яку як дасть вам Син Чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував». 

28 

Вони ж мовили до нього: «Що робити нам, щоб діла Божі чинити?» 

29 

А Ісус відповів і сказав їм: «Діло Боже — вірувати в того, кого він послав». 
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30 

Тоді вони йому: «Який же знак твориш ти, щоб ми побачили й увірували в тебе? 

Що вчиниш? 

31 

Батьки наші манну в пустині споживали, як ото написано: Дав їм хліб з неба їсти». 

32 

Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно говорю вам: Не Мойсей дав хліб вам з неба, 

лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. 

33 

Божий бо хліб той, що з неба сходить і життя світові дає». 

34 

Мовили тоді до нього: «Господи, хліба такого давай нам повсякчасно!» 

35 

Ісус же їм: «Я — хліб життя. Хто приходить до мене — не голодуватиме; хто 

в мене вірує — не матиме спраги ніколи. 

36 

Та я сказав був вам: Ви й бачили мене, а не віруєте. 

37 

Усе, що Отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину; 

38 

бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене 

послав. 

39 

Оце ж воля того, хто мене послав: щоб з усього, що він дав мені, я нічого не 

погубив, лише воскресив його останнього дня. 

40 

Така бо воля мого Отця: щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в нього, жив життям 

вічним і щоб я воскресив його останнього дня». 

41 

І обурились юдеї на нього, що сказав був: «Я хліб, який з неба зійшов», 

42 

і говорили: «Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька-матір ми знаємо? Як же 

він тепер твердить: Я зійшов з неба?» 

43 

А Ісус їм у відповідь: «Не ремствуйте між собою. 

44 

Ніхто не спроможен прийти до мене, коли Отець, який послав мене, не приведе 

його,— і я воскрешу його останнього дня. 

45 

Написано в пророків: Усі будуть поучені Богом. Кожен, хто вчув від Отця, той, 

навчившися, до мене приходить. 

46 

Не (кажу), щоб хтось Отця бачив, бо той тільки Отця бачив, хто від Бога. 

47 

Істинно, істинно говорю вам: Хто вірує, той живе життям вічним. 

48 

Я — хліб життя. 

49 

Батьки ваші манну в пустині споживали,— і померли. 

50 

Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. 
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51 

Я — хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. 

І хліб, що його я дам, це — тіло моє за життя світу». 

52 

Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи: «Як отой може нам своє 

тіло дати їсти?» 

53 

А Ісус їм: «Істинно, істинно говорю вам: Якщо не споживатимете тіло Чоловічого 

Сина й не питимете його кров, не матимете життя в собі. 

54 

Хто тіло моє їсть і кров мою п’є, той живе життям вічним, і я воскрешу його 

останнього дня. 

55 

Бо тіло моє — їжа правдива, і кров моя — правдивий напій. 

56 

Хто споживає тіло моє і кров мою п’є, той у мені перебуває, а я — в ньому. 

57 

Як мене Отець живий послав, і я Отцем живу, так і той хто споживає мене, житиме 

мною. 

58 

Це й хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші, а померли: хто цей 

хліб споживатиме, той повіки житиме». 

59 

Те говорив він, коли навчав у Капернаумі, у синагозі. 

60 

Почувши це, багато з-поміж його учнів говорили: «Жорстока ця мова! Хто може її 

слухати?» 

61 

Ісус же, знавши в собі. що учні його обурюються з того приводу, мовив до них: 

«Чи вводить вас теє у спокусу? 

62 

А коли побачите, як Син Чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку,— що 

тоді? 

63 

Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух — ті слова що їх я вимовив до 

вас, вони й життя. 

64 

Деякі з вас, однак, не вірують». Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не 

вірують, і хто той, що зрадить його. 

65 

Тож додав: «Ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли 

йому того не буде дано Отцем». 

66 

Від того часу численні з-поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не 

ходили. 

67 

Тоді мовив Ісус до дванадцятьох: «Невже й ви бажаєте відступитися?» 

68 

Але озвався до нього Симон Петро: «Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе — 

слова життя вічного! 

69 

Ми й увірували й спізнали, що ти — Божий Святий». 
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70 

Ісус же відрік їм: «Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас — диявол!» 

71 

А говорив він про Юду, сина Симона Іскаріота,— той бо, один з дванадцятьох, 

і мав його зрадити. 

Свято Кучок у Єрусалимі 1–13; Ісус навчає у храмі 14–31;  

намагання старшини ув’язнити Ісуса 32–53 

1 

І по тому ходив Ісус Галилеєю; він не хотів більше ходити Юдеєю, бо юдеї бажали 

убити його. 

2 

Наближалося ж юдейське свято Кучок. 

3 

Отож мовили до нього брати його: «Йди таки в Юдею звідсіль: нехай і учні твої 

побачать діла, що їх ти робиш. 

4 

Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, 

то і яви себе світові». 

5 

Навіть і брати його, отже, не вірували в нього! 

6 

Тоді Ісус відказав їм: «Ще мій час не надійшов, для вас же пора — завжди готова. 

7 

Не може світ вас ненавидіти,— а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що 

діла його лихі. 

8 

Тож ідіте ви на свято. Я на свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій». 

9 

Мовивши так до них, залишився у Галилеї. 

10 

Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов, однак не явно, а наче 

потай. 

11 

Юдеї ж шукали його на святі, питалися: «Де він?» 

12 

І говорили багато про нього люди між собою: одні твердили, що він добрий, а інші 

відказували: Ні,— він лише народ туманить. 

13 

Однак ніхто не говорив про нього явно — зо страху перед юдеями. 

14 

А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. 

15 

І дивувались юдеї, примовлявши: «Як він знає Писання, не вчившися». 

16 

А Ісус озвався і мовив до них: «Моя наука не моя, а того, хто послав мене. 

17 

Якщо хтось бажає його волю чинити, то і взнає він, чи наука ота від Бога, а чи я 

промовляю сам від себе. 

18 

Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Хто ж того слави шукає, який 

послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому. 
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19 

Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує! Чого бажаєте мене 

вбити?» 

20 

Озвався народ: «Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає?» 

21 

А Ісус їм у відповідь: «Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. 

22 

Тим то дав вам Мойсей обрізання,— воно й не від Мойсея, лише від предків,— і ви 

обрізуєте чоловіка в суботу. 

23 

Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений,— ви ж 

нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив! 

24 

Не судіте з вигляду зовнішнього — судіте справедливим судом!» 

25 

Казали отож деякі з єрусалимлян: «Чи не той це, що бажають його вбити? 

26 

Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, 

що він Христос? 

27 

Та ми про нього знаємо, звідкіля він. А Христос коли прийде, то ніхто не знатиме, 

звідки він». 

28 

Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині: «І мене знаєте, і знаєте, звідкіля 

я. Однак прийшов я не від себе самого, правдивий же той, хто послав мене,— 

а того ви не знаєте. 

29 

Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав». 

30 

Тим то й хотіли вони схопити його. Та ніхто не наклав рук на нього — не настала 

бо ще його година. 

31 

Численні з народу увірували в нього і казали: «Невже Христос, коли прийде, то 

більше чудес чинитиме, аніж цей учинив?» 

32 

Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього, тож первосвященики й фарисеї 

вислали слуг, щоб його схопити. 

33 

Тоді Ісус промовив: «Ще трохи часу я з вами — і піду до того, хто мене послав. 

34 

Шукатимете мене — і не знайдете. І де я буду — не зможете прийти». 

35 

Юдеї ж говорили між собою: «Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо 

його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти ще й греків навчати? 

36 

Що він отим словом сказати хотів: Шукатимете мене, і не знайдете, і де я буду, не 

зможете прийти?» 

37 

Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: «Коли 

спраглий хтось, нехай прийде до мене і п’є! 
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38 

Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!» 

39 

Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не 

прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. 

40 

Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно пророк». 

41 

Інші ж: «Він — Христос». Ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? 

42 

Хіба в Писанні не сказано, ще з роду Давидового Христос прийде, з села 

Вифлеєму, звідки був Давид?» 

43 

І роздор виник із-за нього серед народу. 

44 

Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього. 

45 

Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх: «Чому 

не привели його?» 

46 

Слуги ж відказують: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить». 

47 

Фарисеї ж: «Чи й не ви дали себе звести? 

48 

Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? 

49 

Та проклятий той народ, що закону не знає!» 

50 

Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же один з них: 

51 

«Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не 

довідавшися, що він робить?» 

52 

Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк не 

приходить». 

53 

І розійшлися кожен до свого дому. 

Ісус прощає чужоложниці 1–11; Ісус — світло світу 12–20;  

Ісус — предвічний Син Божий 21–59 

1 

Подавсь Ісус на Оливну гору. 

2 

Та вдосвіта знову прибув до храму, й усі люди посходились до нього; він же, 

сівши, навчав їх. 

3 

І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, 

поставили її посередині, 

4 

і кажуть до нього: «Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. 

5 

Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те?» 
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6 

Іспитували вони його, казавши так,— щоб мати чим оскаржити його. А Ісус 

нахилився додолу і писав пальцем по землі. 

7 

А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівсь і каже до них: «Хто 

з вас без гріха,— нехай перший кидає у неї камінь!» 

8 

І знову нахилившись, писав по землі. 

9 

Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з щонайстарших 

аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. 

10 

Підвівсь Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: «Де ж вони, 

жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе?» 

11 

«Ніхто, Господи»,—відповіла. Тоді Ісус до неї: «То і я тебе не осуджую. Йди та 

вже віднині не гріши». 

12 

І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: «Я — світло світу. Хто йде за мною, не 

блукатиме у темряві, а матиме світло життя». 

13 

Отож і мовили до нього фарисеї: «Свідчиш сам за себе — неправдиве твоє 

свідоцтво». 

14 

А Ісус їм відказує: «Хоч я і свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я 

знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди 

відходжу. 

15 

Ви судите за тілом — я не суджу нікого. 

16 

Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене. 

17 

Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей — правдиве. 

18 

Я свідчу про себе самого,— й Отець, який послав мене, про мене свідчить». 

19 

Тоді вони сказали йому: «Де ж твій Отець?» Відрік Ісус: «Ані мене не знаєте, ані 

Отця мого. Якби знали ви мене, то й Отця мого теж знали б». 

20 

Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, 

бо не прийшла ще година його. 

21 

А й ще їм сказав: «Я відійду, а ви мене шукатимете та й помрете у грісі вашім. 

Куди я відійду, неспроможні ви прийти». 

22 

Тож юдеї мовляли: «Може, він самого себе вб’є, коли ото каже: Куди я відійду, 

неспроможні ви прийти?» 

23 

І далі ще казав їм: «Ви здолу, я — згори. Ви з цього світу, я — не з цього світу. 

24 

Тим я і сказав вам: Помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я — Сущий, 

помрете у ваших гріхах». 
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25 

Тоді вони йому: «Хто ж ти такий?» Ісус же їм відрік: «Споконвічний, як я і казав 

вам. 

26 

Багато чого маю я про вас сказати й осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, 

і що я чув від нього, те й у світі говорю». 

27 

А вони й не збагнули, що він про Отця їм говорив. 

28 

Тоді Ісус до них мовив: «Коли вгору Чоловічого Сина піднесете, тоді взнаєте, що 

Сущий я і що від себе не чиню нічого, але як навчав мене Отець мій, говорю, 

29 

і що той, хто послав мене,— зо мною Сущий. Не полишив він мене самого, бо я 

постійно те чиню, що довподоби йому». 

30 

І коли говорив так, численні увірували в нього. 

31 

І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього: «Коли ви перебуватимете в моїм 

слові, ви дійсно будете учнями моїми 

32 

і спізнаєте правду, і правда визволить вас». 

33 

Ті йому й відказали: «Потомки ми Авраамові й не були ми ніколи невольниками ні 

в кого. Чого ж говориш: Визволитеся, мовляв?» 

34 

Ісус же їм: «Істинно, істинно кажу вам: Кожен, хто гріх чинить — гріха невольник! 

35 

Невольник не перебуває в домі повсякчас — повсякчас перебуває син. 

36 

Тож коли Син вас визволить, то справді станете вільні. 

37 

Знаю, що Авраамові ви по-томки. Бажаєте, однак, мене вбити, слово бо моє не має 

місця у вашому серці. 

38 

Переказую я те, що бачив в Отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька». 

39 

Ті йому мовили у відповідь: «Авраам наш батько». Каже ж їм Ісус: «Були б ви 

дітьми Авраамовими — чинили б ви діла Авраамові. 

40 

Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від 

Бога вчув. Не робив так Авраам. 

41 

Ви чините діла вашого батька». «Ми не з розпусти вродились,— кажуть йому ті; 

один лише Отець у нас: Бог». 

42 

А Ісус їм: «Був би Бог ваш Отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога 

і прийшов: не від себе самого прийшов, а він послав мене. 

43 

Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні. 
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44 

Диявол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити. А був він 

душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли 

говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. 

45 

Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. 

46 

Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? 

47 

Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога». 

48 

Озвались юдеї, і сказали йому: «Чи неправильно ми кажемо, що самарянин єси ще 

й навіжений?» 

49 

Відповів Ісус: «Не навіжений я, а шаную Отця мого; ви ж — зневажаєте мене. 

50 

Слави для себе я не шукаю. Є — хто шукає і судить. 

51 

Істинно, істинно говорю вам: Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить 

смерти». 

52 

А юдеї йому: «Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер, 

і пророки, а ти твердиш: Хто берегтиме моє слово, той смерти не зазнає повіки. 

53 

Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? А й пророки померли. 

Кого ти з себе робиш?» 

54 

Ісус відрік: «Якщо я самого себе прославляю, слава моя — ніщо. Отець же мій, про 

якого кажете: Він Бог наш,— той мене прославляє. 

55 

Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би 

і я такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. 

56 

Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій — і звидів, 

і втішився». 

57 

Юдеї ж йому: «Ще й п’ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив?» 

58 

І сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам: Перше, ніж був Авраам, Я є». 

59 

І вхопили каміння, щоб кинути на нього,— та Ісус перейшов посеред них 

і полишив храм. 

Чудесне оздоровлення сліповродженого 1–41 

1 

Переходивши, побачив Ісус чоловіка, зроду сліпого. 

2 

Запитали його, отже, учні його: «Учителю, хто згрішив? Він — чи батьки його, що 

сліпим він уродився?» 

3 

«Ані він не згрішив, ані батьки його,— відказав Ісус,— але щоб ділам Божим 

виявитись на ньому! 
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4 

Поки дня, маємо виконувати діла того, хто послав мене,— бо ніч надходить, за якої 

ніхто не зможе діяти. 

5 

І поки я у світі — я світло світу». 

6 

Сказавши те, сплюнув на землю, спого-товив слиною глей і помастив глеєм очі 

сліпому. 

7 

До нього ж сказав: «Іди, вмийся в купелі Силоамській»,— що у перекладі означає: 

«Зісланій». Отож подався той, умився — і повернувся зрячим! 

8 

Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то ж не той, який ото 

все сидів — жебрачив?» 

9 

Одні казали: То він,— інші: Ні, лиш подібний до нього. Він же каже: «Це я!» 

10 

Тож питались його: «Як воно так, що прозріли твої очі?» 

11 

А він: «Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та 

й мовив: Піди до Силоаму, вмийся. Я пішов, умився — і прозрів». 

12 

Вони його тоді питають: «Де він?» — «Не знаю», каже той. 

13 

Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. 

14 

Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. 

15 

То й фарисеї спитали його, як він прозрів. А він їм: «Глею поклав мені на очі, я 

вмився, й ось бачу». 

16 

Деякі з фарисеїв твердили: «Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує». Інші 

мовили: «Чи може ж грішний чоловік отакі чудеса чинити?» Отож суперечка була 

серед них. 

17 

І знову сліпому кажуть: «А ти що про нього кажеш — про те, що очі тобі відкрив?» 

Одрікає: «Пророк він». 

18 

Проте юдеї щодо нього не вірили, що був він сліпий і прозрів,— аж поки не 

закликали батьків отого прозрілого. 

19 

Спитали їх: «Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер 

як же він бачить?» 

20 

Батьки його і відказали, мовивши: «Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був 

уродився. 

21 

А як він тепер бачить —не знаємо, і хто відкрив йому очі — не відаємо. Спитайте 

самого: він дорослий, сам про себе скаже». 

22 

Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися: юдеї бо вже були домовилися, щоб 

виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. 
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23 

Тим то батьки його й казали: Дорослий він,— самого спитайте. 

24 

Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: «Богові славу 

воздай! Ми знаємо, що той чоловік — грішник». 

25 

«Чи грішник він,— озвався він,— я не знаю. Знаю одне: був я сліпим, а тепер 

бачу». 

26 

Вони ж йому на те знов: «Що він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив?» 

27 

Той їм відказує: «Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, 

може, і ви його учнями бажаєте стати?» 

28 

Ті з лайкою накинулись на нього, і сказали: «Ти його учень! Ми — Мойсеєві учні! 

29 

Ми знаємо: до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідкіля він». 

30 

У відповідь чоловік сказав їм: «Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкіля 

він, а він мені очі відкрив. 

31 

Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників, коли ж хтось побожний і його волю 

чинить — ось того він вислухує! 

32 

Нечувано одвіку, щоб хтонебудь відкрив очі сліповродженому. 

33 

Був би він не від Бога — нічого не спроможен би був зробити!» 

34 

Озвались і сказали йому: «Ти ввесь у гріхах уродився, а нас навчаєш?» І прогнали 

його геть. 

35 

Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до 

нього: «Віруєш у Чоловічого Сина?» 

36 

А той: «А хто він, Господи, щоб я вірував у нього?» 

37 

Ісус же йому: «Ти бачив його; він — той, хто говорить з тобою». 

38 

Тоді той і сказав: «Вірую, Господи!» — і поклонився йому. 

39 

І мовив Ісус: «На суд у цей світ прийшов я: щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які 

бачать,— сліпими стали». 

40 

Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: «Невже і ми сліпі?» 

41 

А Ісус їм: «Були б ви сліпі — не мали б ви гріха. Але що кажете: Ми бачимо,— то 

і гріх ваш зостається». 
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Ісус — добрий пастир 1–21; на святі Обновлення храму Ісус об’являє себе 

Сином Божим 22–30; юдеї хочуть Ісуса каменувати 31–42 

1 

«Істинно, істинно говорю вам: Хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде 

влізає,— злодюга той, розбійник! 

2 

Хто ж увіходить дверима, той вівцям — вівчар. 

3 

Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на 

ім’я, і виводить їх. 

4 

А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо 

голос його знають. 

5 

Не підуть за чужим вони — втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих». 

6 

Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, про що він казав їм. 

7 

Тож Ісус іще раз промовив до них: «Істинно, істинно говорю вам: Я — двері для 

овець. 

8 

Усі, скільки їх передо мною прийшло,— злодії, розбійники. Вівці й не слухали їх. 

9 

Я — двері. Хто ввійде крізь мене — спасеться. Увійде він, вийде —і знайде 

пасовисько! 

10 

Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб 

мали життя — щоб достоту мали. 

11 

Я — добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. 

12 

Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать,— бачить вовка, що надходить, та 

й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує. 

13 

Бо він — наймит і не турбується вівцями. 

14 

Я ж — добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. 

15 

Як Отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. 

16 

Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій 

голос,— і буде одне стадо й один пастир! 

17 

За те Отець мій мене й любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. 

18 

Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю його 

покласти і владу маю назад його забрати; від Отця мого прийняв я цю заповідь». 

19 

Тож знову точилися суперечки між юдеями з-за тих слів. 

20 

Численні з них мовили: «Навіжений він і з глузду з’їхав. Навіщо його слухаєте?» 
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21 

Інші ж: «То не навіженого слова. Чи навіжений спроможен очі сліпим зрячими 

робити?» 

22 

Відбували тоді Обновлення в Єрусалимі. Зима була. 

23 

Ісус проходжувався у храмі Соломоновим присінком. 

24 

Обступили його юдеї і йому кажуть: «Докіль же нас отак триматимеш у ваганні? 

Коли Христос ти, то відверто скажи нам!» 

25 

Ісус же їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім’я Отця мого,— вони 

свідчать за мене. 

26 

Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. 

27 

Вівці мої голосу мого слухаються і я їх знаю: вони за мною слідують, 

28 

і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. 

29 

Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця мого! 

30 

Я і Отець — одно». 

31 

Юдеї знов ухопили за каміння, щоб каменувати його. 

32 

Тоді мовив до них Ісус: «Багато добрих діл появив я вам від Отця мого. За котре 

з тих діл каменуєте ви мене?» 

33 

А юдеї відповіли йому: «За добре діло ми тебе не каменуємо, але — за 

богохульство! За те, що, людиною бувши, Бога з себе робиш!» 

34 

Озвався до них Ісус: «Хіба не написано в законі вашім: Я сказав: ви — боги? 

35 

Коли закон, отже, богами тих зве, до кого слово Боже було,— а Писання годі 

усунути! — 

36 

то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви: Ти богохульство 

вирікаєш,— бо я сказав, що я — Син Божий? 

37 

Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого! 

38 

Коли ж роблю, то, мені не віривши, ділам бодай вірте, щоб спізнали ви й увірували, 

що Отець у мені, і я в Отці». 

39 

І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. 

40 

І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоан спершу христив,— і перебував 

там. 

41 

Багато людей посходилось до нього і казали: «Не вчинив Йоан ані одного чуда, та 

все, що Йоан говорив про нього,— була істина». 
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42 

І увірували у нього численні. 

Воскресіння Лазаря 1–44; юдейська рада вирішує вбити Ісуса 45–57 

1 

Був один недужий: Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. 

2 

Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа 

і волоссям своїм обтерла йому ноги. 

3 

Отож послали сестри до нього сказати йому: «Господи, той, що любиш ти його, 

слабує». 

4 

Зачувши те Ісус, мовив: «Недуга ця не на смерть, а на славу Божу: щоб Син Божий 

ним прославився». 

5 

Любив же Ісус Марту і її сестру, і Лазаря. 

6 

Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. 

7 

Щойно по тому мовив до учнів: «Ще раз до Юдеї вирушаймо». 

8 

Учні ж йому казали: «Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов 

туди ідеш?» 

9 

Відрік Ісус: «Чи не дванадцять годин дневі? Коли хтось удень ходить, то не 

спотикається, бачить бо світло світу цього. 

10 

Коли ж хтонебудь ходить уночі, то спотикається: у такому нема світла!» 

11 

Сказав ото, а тоді мовив до них: «Лазар, приятель наш, заснув. Піду, проте, 

і розбуджу його». 

12 

А учні йому: «Господи, коли заснув, то й одужає». 

13 

Про його смерть говорив Ісус, вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його 

була. 

14 

Тож Ісус і каже їм одверто: «Лазар упокоївся, 

15 

і радію я за вас, що мене там не було,— щоб ви увірили! Ходім, однак, до нього». 

16 

Тоді Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо й ми з ним, щоб 

разом умерти». 

17 

Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. 

18 

Була ж Витанія недалеко Єрусалиму, стадій з п’ятнадцять, 

19 

і багато з юдеїв посходилося до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. 
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20 

Почувши ж Марта, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія 

сиділа в хаті. 

21 

Отож заговорила Марта до Ісуса: «Господи, якби ти був тут,— мій брат не вмер би! 

22 

А й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть». 

23 

І каже їй Ісус: «Твій брат воскресне». 

24 

«Знаю,— каже до нього Марта,— що воскресне у воскресіння, дня останнього». 

25 

А Ісус їй: «Я — воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши — 

житиме! 

26 

Кожен, хто живе і в мене вірує,— не вмре повіки. Віриш тому?» 

27 

«Так, Господи,— каже йому,— вірую, що Христос єси, Божий Син, який гряде 

у світ цей». 

28 

Те сказавши, пішла й покликала свою сестру Марію та й каже пошепки: «Учитель 

прийшов і тебе кличе». 

29 

Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалась до нього. 

30 

Ісус ще не ввійшов у село; був він на тому місці, де його зустріла Марта. 

31 

Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала 

похапцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалась, аби там 

поплакати. 

32 

Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг 

і сказала йому: «Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би!» 

33 

Побачив Ісус, що вона плаче, а й юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож 

відчув жалощі в дусі і, зворушений, 

34 

запитав: «Де поклали ви його?» Кажуть йому: «Іди, Господи, і поглянь». 

35 

Заплакав Ісус. 

36 

І заговорили юдеї: «Бач, як він його любив!» 

37 

А деякі з них мовили: «Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг так 

учинити, щоб і отой не помер?» 

38 

І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь 

лежав зверху. 

39 

«Відкотіть камінь», звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: «Господи, 

відгонить уже: четвертий бо день». 
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40 

«А хіба я тобі не казав,— озвавсь Ісус,— що коли віруєш, то побачиш славу 

Божу?» 

41 

Відкотили отже камінь. І звів Ісус очі вгору й мовив: «Отче, тобі подяку складаю, 

що вислухав єси мене! 

42 

Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки з-за люду, який ото 

стоїть навколо, сказав я: щоб вони увірили, що ти мене послав». 

43 

А промовивши те, кликнув на ввесь голос: «Лазарю, вийди сюди!» 

44 

І мертвий вийшов із зав’язаними в полотно руками й ногами та обличчям, хусткою 

обмотаним. І сказав їм Ісус: «Розв’яжіть його і пустіть, нехай ходить». 

45 

І бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до 

Марії. 

46 

Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. 

47 

Зібрали тоді первосвященики та фарисеї раду й заговорили: «Що робити нам? Силу 

чудес отой чоловік робить! 

48 

Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто 

наше знищать та й народ наш!» 

49 

Один же з них, Каяфа, що був первосвященик того року, мовив до них: «Нічого ви 

не розумієте, 

50 

то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не 

ввесь люд загине». 

51 

Сказав же він так не від себе самого, але, бувши первосвящеником того року 

пророкував, що Ісус мав умерти за народ; 

52 

і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. 

53 

Від того, отже, дня ухвалили вони його вбити. 

54 

Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю 

неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. 

55 

А надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до 

Єрусалиму, щоб очиститися. 

56 

Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою: «Як вам здається? 

Хіба не прийде він на свято?» 

57 

Первосвященики ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має 

виказати, щоб його схопити.  
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Ісус у Витанії 1–11; урочистий в’їзд Ісуса до Єрусалиму 12–19;  

Ісус у храмі 20–36; невірство юдеїв 37–50 

1 

Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого 

воскресив був з мертвих. 

2 

Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала; а й Лазар був серед 

тих, які разом з ним посідали до столу. 

3 

Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса 

й обтерла їх волоссям своїм; і наповнився дім пахощами мира. 

4 

Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його зрадити: 

5 

«Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним?» 

6 

Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій: із 

скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. 

7 

Тож Ісус промовив: «Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. 

8 

Бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди». 

9 

Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились — не тільки Ісуса 

ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. 

10 

Тоді первосвященики ухвалили і Лазаря вбити, 

11 

численні бо юдеї залишили їх із-за нього й увірували в Ісуса. 

12 

Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде 

в Єрусалим, 

13 

узяли пальмове гілля й вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна! Благо-словен 

той, хто йде в ім’я Господнє, ізраїльський цар!» 

14 

І знайшовши осля, Ісус сів на нього,— як ото написано: 

15 

Не страхайся, дочко Сіо-ну, ось іде твій цар верхи на жереб’яті ослициному. 

16 

Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то 

було написано про нього й що то з ним таке вчинено. 

17 

Але й народ, що був при ньому, коли то він був викликав Лазаря з гробу та його 

з мертвих воскресив,— про те свідчив. 

18 

Тим то, власне, народ і вийшов йому назустріч: довідався бо, що він учинив те 

чудо. 

19 

А фарисеї між собою тоді говорили: «Бачите, що тоді щось зарадити, бо ввесь світ 

іде за ним». 
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20 

Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. 

21 

Ті приступили до Фили-па, що був з Витсаїди Галилейської, і попросили його, так 

мовивши: «Пане, хочемо побачити Ісуса». 

22 

Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филипом, знову ж таки, 

приходять та й говорять Ісусові. 

23 

І відрікає їм Ісус: «Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. 

24 

Істинно, істинно говорю вам: Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, 

залишиться саме-одне; коли ж завмре, то рясний плід принесе. 

25 

Хто життя своє любить, той погубить його; хто ж зненавидить своє життя на цьому 

світі, той збереже його, щоб жити вічно. 

26 

Хто служить мені, хай іде слідом за мною: і де я, там і слуга мій буде. Того, хто 

мені служить, пошанує Отець. 

27 

Тепер стривожилась душа моя,— і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години 

цієї? Але на те ж я і прийшов — на цю годину! 

28 

Отче, прослав своє ім’я!» І голос із неба злинув: «І прославив,— і знову 

прославлю!» 

29 

Народ, що стояв там і чув те, говорив: «То був грім». А інші: «Ангел промовляв до 

нього!» 

30 

Та сказав Ісус у відповідь: «Не заради мене ізлинув голос той, лише заради вас. 

31 

Тепер світові цьому суд; тепер вигнаний буде геть князь цього світу. 

32 

Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе». 

33 

Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. 

34 

Народ же озвавсь до нього: «З закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. 

Як же ти кажеш, що Син Чоловічий має бути піднесений? Хто це такий — отой 

Син Чоловічий?» 

35 

Відрік же їм Ісус: «Ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не 

пойняла вас тьма. Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде. 

36 

Поки у вас світло — віруйте у світло, щоб світла синами вам стати!» Це сказавши, 

віддалився Ісус і скрився від них. 

37 

Вони не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очу, 

38 

щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: «Господи, хто повірив тому, що чули 

ми, і рамено Господнє кому об’явилось?» 
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39 

Не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав: 

40 

«Засліпив він їм очі, заціпенив їм серце, щоб не бачили очима, щоби серцем не 

розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв». 

41 

Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. 

42 

А, однак, чимало й увірувало в нього, навіть із знатних, лише з огляду на фарисеїв 

не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги; 

43 

славу бо людську дужче вони любили ніж славу Божу. 

44 

Тоді сказав Ісус на ввесь голос: «Хто вірує в мене — вірує не в мене, а в того, хто 

послав мене. 

45 

І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. 

46 

Я — світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. 

47 

Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не 

судити світ, а спасти світ. 

48 

Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого: слово, яке я вирік, 

судитиме його дня останнього. 

49 

Бо не від себе вирікав я: Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати 

і що промовляти. 

50 

І я знаю, що заповідь його — життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як Отець 

повідав мені». 

Ісус обмиває ноги апостолам 1–20; Ісус виявляє зраду Юди 21–30;  

Ісус прорікає Петрові його тимчасову слабодухість 31–38 

1 

Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до 

Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. 

2 

І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина 

Симона, щоб зрадив його, 

3 

Ісус знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога 

повертається, 

4 

встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника й підперезався. 

5 

Тоді налив води до умивальниці й почав обмивати учням ноги та обтирати 

рушником, яким був підперезаний. 

6 

Підходить, отже, і до Симона Петра,— та той йому: «Ти, Господи,— мені вмивати 

ноги?» 
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7 

Каже йому Ісус у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш; зрозумієш 

потім». 

8 

Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки!» — «Коли я тебе не вмию,— 

одрікає Ісус,— то не матимеш зо мною частки». 

9 

«Господи,— проказує до нього Симон Петро,— то не тільки ноги, але і руки, 

і голову!» 

10 

А Ісус йому: «Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг; увесь бо 

він чистий. І ви чисті, та — не всі». 

11 

Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив: «Не всі ви чисті». 

12 

Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, 

що я зробив вам? 

13 

Ви звете мене: Учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. 

14 

Тож коли вмив вам ноги я — Господь і Учитель,— то й ви повинні обмивати ноги 

один одному. 

15 

Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. 

16 

Істинно, істинно говорю вам: Слуга не більший за пана свого, а посланий не 

більший за того, хто послав його. 

17 

Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. 

18 

Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання: Хто їсть 

зо мною хліб, той п’яту свою підніс на мене. 

19 

Ось нині говорю вам, перед тим. як настане воно, щоб, коли настане, вірили ви, що 

я — Сущий. 

20 

Істинно, істинно говорю вам: Хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає; 

а хто мене приймає — приймає того, який послав мене». 

21 

Отак сказавши, стривожився Ісус духом. І посвідчив, промовивши: «Істинно, 

істинно говорю вам: Один з-поміж вас мене зрадить!» 

22 

Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. 

23 

А був за столом, біля грудей, той з його учнів, що його Ісус любив. 

24 

До нього й кивнув Симон Петро та мовив йому: «Спитайся лишень, хто той, про 

якого він каже?» 

25 

Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому й говорить: «Господи, хто то 

такий?» 
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26 

«Той,— відповів Ісус,— кому я кусень, умочивши, подам». І вмочив кусень, і подав 

його Юді Іскаріотському, синові Симона. 

27 

І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. «Що робиш — негайно роби!» — сказав 

йому Ісус. 

28 

Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. 

29 

А що мав Юда скарбничку, то й гадав дехто, що Ісус сказав йому: Купи, чого нам 

треба на свято,— чи щоб роздав щось бідним. 

30 

І негайно ж, узявши кусень, вийшов той. А ніч була. 

31 

І коли вийшов він, Ісус промовив: «Тепер прославився Син Чоловічий, і Бог 

прославився в ньому. 

32 

І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі,— і прославить 

його незабаром. 

33 

Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав: Куди я 

іду, ви піти неспроможні,— так само й вам повідаю нині. 

34 

Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного! Як я був полюбив вас, так 

любіте і ви один одного! 

35 

З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати». 

36 

Каже до нього Симон Петро: «Господи, куди ж ідеш?» Відказує йому Ісус: «Куди я 

йду, неспроможен єси зо мною нині йти. Аж потім підеш за мною». 

37 

Петро ж до нього: «Чого бо, Господи, неспроможен я нині йти за тобою? Життя 

моє за тебе покладу я!» 

38 

«Життя твоє покладеш за мене? — відрікає Ісус.— Істинно, істинно кажу тобі: Не 

запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене». 

Ісус утішає апостолів 1–14; обіцянка про Святого Духа 15–31 

1 

Хай не тривожиться серце ваше! Віруйте в Бога, віруйте й у мене. 

2 

В домі Отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам; іду бо 

напоготовити вам місце. 

3 

І коли відійду і вам місце спого-тую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви 

були там, де я. 

4 

Куди ж я йду — ви знаєте путь». 

5 

«Господи,— каже до нього Тома,— не знаємо, куди ти йдеш. І як нам знати тую 

путь?» 
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6 

Ісус до нього: «Я — путь, істина і життя! Ніхто не приходить до Отця, як тільки 

через мене. 

7 

Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили». 

8 

А Филип йому: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас». 

9 

«Скільки часу я з вами,— каже Ісус до нього,— а ти мене не знаєш, Филипе? Хто 

мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш: Покажи нам Отця? 

10 

Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від 

себе проказую. Отець, який перебуває в мені,— він творить діла. 

11 

Тож вірте мені, що я в Отці, й Отець у мені. А коли ні, то з-за самих діл вірте. 

12 

Істинно, істинно говорю вам: Хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я 

роблю. А й більші від них робитиме,— бо я вже йду до Отця мого. 

13 

І все, що попросите в моє ім’я, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився. 

14 

Вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім’я. 

15 

Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. 

16 

І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого Утішителя, щоб з вами був повіки, 

17 

Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його 

знаєте; бо перебуває він з вами, і буде в вас. 

18 

Не полишу вас сиротами; я прийду до вас. 

19 

Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете 

жити. 

20 

І взнаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви в мені, а я в вас. 

21 

Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того 

мій Отець полюбить, і я того полюблю і йому об’явлю себе». 

22 

Юда ж — не Іскаріотський — мовить йому: «Господи, що таке сталося, що не 

світові, а нам ти себе об’явиш?» 

23 

Ісус же озвався до нього, кажучи: «Коли хтось мене любить, то й слово моє 

берегтиме і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо 

житло. 

24 

А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише 

Отця, який послав мене. 

25 

Це мовив я до вас, коли з вами перебував. 
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26 

А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє зішле, той навчить вас усього 

і все вам нагадає, що я сказав вам. 

27 

Мир залишаю вам, мій мир даю вам; не так, як світ дає, даю вам його. Хай не 

тривожиться серце ваше, і не страхається! 

28 

Ви бо чули, що сказав я вам: Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, 

то зраділи б, що я до Отця йду: Отець бо більший, ніж я. 

29 

Нині сказав я вам те,— перед тим, як воно настане,— щоб, коли настане,— 

увірували ви. 

30 

Небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу цього. Щоправда, у мені 

не має він нічого. 

31 

Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. 

Уставайте ж, ідімо звідси!» 

Ісус — правдива виноградина 1–11; завіт любови 12–17;  

ненависть світу до Ісуса та його учнів 18–27 

1 

«Я — виноградина правдива, а мій Отець — виноградар. 

2 

Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка вроджує 

плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. 

3 

Уже і ви чисті —, словом, яким промовляв я до вас. 

4 

У мені перебувайте — а я у вас! Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, 

якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете 

в мені. 

5 

Я виноградина, ви — гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому,— той плід 

приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. 

6 

Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне; їх бо 

збирають, кидають у вогонь,— і вони згоряють! 

7 

Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть,— просіте тоді, 

чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. 

8 

Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите,— тож і учнями 

моїми станете. 

9 

Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові! 

10 

А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг 

заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. 

11 

Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. 
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12 

Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив! 

13 

Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя 

віддає. 

14 

Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви — друзі мої. 

15 

Тож слугами вже не називатиму вас: слуга не відає, що його пан робить. Називаю 

вас друзями, бо все я вам об’явив, що чув від Отця мого. 

16 

Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та 

щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім’я, 

дав вам. 

17 

Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного! 

18 

Ненавидить вас світ — то знайте: мене він ще перед вами зненавидів. 

19 

Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від 

світу, ось тому й ненавидить вас світ. 

20 

Згадайте слово, що його був я вам вирік: Слуга не більший від пана свого. 

Переслідували мене — переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали — 

зберігатимуть і ваше. 

21 

Та все те робитимуть вам за моє ім’я, не знають бо того, хто послав мене. 

22 

Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм 

пробачення за їхній гріх! 

23 

Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. 

24 

Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив,— гріха не мали б 

вони. А так — ось бачили, і зненавиділи: і мене, і Отця мого. 

25 

Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано: Зненавиділи вони мене 

без причини! 

26 

Як прийде Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця 

походить, то він і свідчитиме за мене. 

27 

Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку». 

Святий Дух та його діяння 1–16; після смутку розлуки —  

тривала радість 17–24; заключні слова Ісуса 25–33 

1 

«Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. 

2 

Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, 

буде гадати, що служить тим Богові. 
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3 

Чинитимуть вам те, бо ані Отця, ані мене вони не спізнали. 

4 

Сказав же я вам це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. 

Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. 

5 

Тепер же я іду до того, хто послав мене,— і жаден з вас мене не питає: Куди йдеш? 

6 

Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. 

7 

Кажу вам, однак, правду: Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то 

Утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду,— пришлю його до вас. 

8 

І коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості, і в засуді: 

9 

щодо гріха — бо не вірують у мене, 

10 

щодо справедливости — бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите; 

11 

щодо засуду — бо князь цього світу засуджений. 12. Багато ще я маю вам повідати, 

та не перенесли б ви нині. 

13 

Тож коли зійде той, Дух істини, він і наведе вас на всю правду,— він бо не 

промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. 

14 

І прославить він мене, бо з мого візьме і звістить вам. 

15 

Усе, що Отець має,— моє. Тим то й сказав я вам, що він з мого візьме і звістить 

вам. 

16 

Ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи,— і побачите мене: я бо 

йду до Отця». 

17 

Тоді деякі з його учнів заговорили між собою: «Що воно значить те, що він 

говорить: Ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи, і побачите мене? 

І оте: Я йду до Отця?» 

18 

Казали, отже: «Що воно означає, оте «трохи», про яке він говорить? Не знаємо, що 

він хоче сказати!» 

19 

Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них: «Розпитуєте один 

одного, що я хотів сказати словами: Ще трохи, і мене не побачите, і знову ще 

трохи, і побачите мене? 

20 

Істинно, істинно говорю вам: Голоситимете, ридатимете, світ же радітиме. 

Журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. 

21 

Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко — 

з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам’яті про болі нема! 

22 

Оце й ви нині в журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших 

радощів від вас не відбере. 
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23 

І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам: Чого б ви 

тільки попросили в Отця,— він дасть вам у моє ім’я. 

24 

В ім’я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж — і ви одержите, щоб радощів 

ваших було вщерть. 

25 

Оповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не 

промовлятиму до вас, лише — одверто про Отця звістую вам. 

26 

Ось того дня проситимете ви в моє ім’я,— і я вже не кажу, що за вас Отця буду 

благати: 

27 

Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. 

28 

Я вийшов від Отця і прийшов на світ — і знову полишаю світ і до Отця 

повертаюсь». 

29 

Мовлять до нього учні: «Ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. 

30 

І спізнали ми тепер, що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось тебе 

запитував. Ось тим і віруємо, що від Бога єси вийшов». 

31 

Відповів їм Ісус: «Віруєте нині? 

32 

Ось надходить година — і тепер вона,— коли то ви розсієтеся кожен у свій бік, 

а мене самого полишите. Та я не сам, бо зо мною — Отець. 

33 

Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете. Та бадьортеся! Я 

бо подолав світ». 

Архиєрейська молитва Ісуса Христа 

1 

Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година! 

Прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, 

2 

згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом: дарувати життя вічне тим, 

яких ти передав йому. 

3 

А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою 

посланого — Ісуса Христа. 

4 

Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. 

5 

Тепер же прослав мене, Отче, у себе — славою тією, що її я мав у тебе перед тим, 

як постав світ! 

6 

Я об’явив твоє ім’я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж 

передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. 

7 

Нині збагнули вони, що все, тобою дане мені — від тебе; 
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8 

слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від 

тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. 

9 

Молю ж за них: не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони — твої. 

10 

І все моє —твоє, твоє ж — моє, і в них я прославився. 

11 

Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче Святий! Заради імени 

твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми! 

12 

Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє ім’я; тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, 

і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. 

13 

Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі 

вщерть. 

14 

Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ,— не від світу бо вони, так само, як 

і я не від світу. 

15 

Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише — щоб зберіг їх від лихого. 

16 

Вони не від світу так само, як і я не від світу. 

17 

Освяти їх у твоїй істині: слово твоє — істина. 

18 

Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. 

19 

Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. 

20 

Та не лиш за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, 

21 

щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об’єднані; 

щоб світ увірував, що ти мене послав. 

22 

І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. 

23 

Я — в них, і ти — в мені,— щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, 

що послав єси мене, та й ізлюбив їх, як ізлюбив мене. 

24 

Отче! Хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоби й вони були 

зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед 

заснуванням світу. 

25 

Праведний Отче! Світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, а й оті спізнали, що 

послав єси мене. 

26 

І об’явив я їм твоє ім’я, і об’являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них 

перебувала,— а я в них!» 
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Ув’язнення Ісуса 1–11; Ісус перед Анною та Каяфою 12–24;  

Петрове відречення 25–27; Ісус перед Пилатом 28–40 

1 

Промовивши це, вийшов Ісус із своїми учнями на той бік Кедрон-потоку, де був 

сад, куди увійшли він та його учні. 

2 

Юда ж, який його зрадив, знав також те місце, Ісус бо та учні його часто там 

збиралися. 

3 

Узявши, отже, Юда відділ війська і первосвященицьких та фарисейських слуг, 

прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. 

4 

Ісус же, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і мовив до них: «Кого 

шукаєте?» 

5 

«Ісуса Назарянина», відповіли ті. «Це я», каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який 

його зрадив. 

6 

І коли він їм сказав: «Це я!» — подалися назад і припали до землі. 

7 

Тож він спитав їх ще раз: «Кого бо шукаєте?» А вони: «Ісуса Назарянина». 

8 

«Сказав же вам,— озвавсь Ісус,— що то я. Коли, отже, шукаєте мене, то відпустіть 

оцих, щоб ішли собі»; — 

9 

щоб слово те здійснилось, яке був вирік: «З-поміж тих, що їх ти передав мені, не 

погубив я ні одного». 

10 

Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши 

первосвященикового слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. 

11 

Але Ісус озвався до Петра: «Сховай меч у піхву! Чашу, яку дав мені Отець,— чи не 

мав би я її пити?» 

12 

Тоді військовий відділ, тисяцький та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв’язавши 

його, 

13 

повели спершу до Анни: цей бо був тесть Каяфи, що був первосвящеником того 

року. 

14 

А був же то той самий Каяфа, який дав був пораду юдеям: «Ліпше, щоб за народ 

помер один чоловік». 

15 

За Ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той знаний був 

первосвященикові, то й увійшов він у двір первосвященика з Ісусом. 

16 

Петро ж стояв надворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященикові учень, 

вийшов, промовив до одвірної слугині та й увів Петра. 

17 

Слугиня ж одвірна й каже до Петра: «Чи й ти не з учнів отого чоловіка?» — «Ні», 

відрік той. 
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18 

Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, було бо холодно. Отож 

і Петро стояв там з ними та грівся. 

19 

І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. 

20 

Ісус же відказав йому: «Говорив я світові отверто. Завжди навчав я у синагозі 

й у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. 

21 

Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо 

знають, що говорив я». 

22 

На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи: «Ось 

так відказуєш первосвященикові?» 

23 

Озвався ж Ісус до нього: «Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо 

добре, то за віщо б’єш мене?» 

24 

І відіслав його Анна зв’язаного до первосвященика Каяфи. 

25 

А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього: «Чи і ти не з його учнів?» 

І відрікся той, і відказав: «Ні!» 

26 

Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відрубав вухо: 

«Чи ж не тебе я бачив у саду з ним?» 

27 

Тоді Петро відрікся ще раз. І зараз же півень запіяв! 

28 

Повели тоді Ісуса від Каяфи у Преторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони 

у Преторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти пасху. 

29 

Вийшов тоді до них Пилат і промовив: «Яке оскарження принесли ви на цього 

чоловіка?» 

30 

А ті йому кричать у відповідь: «Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми 

його тобі!» 

31 

Тож каже їм Пилат: «То беріть собі його ви і судіть за вашим законом». Юдеї ж 

йому: «Не дозволено нам нікого вбивати!» — 

32 

Щоб здійснилося слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. 

33 

І ввійшов Пилат знов у преторію, закликав Ісуса і каже до нього: «Ти цар 

юдейський?» 

34 

Ісус же у відповідь: «Кажеш те від себе, а чи інші про мене так тобі оповіли?» 

35 

«Хіба ж я юдей? — озвався Пилат.—Народ твій і первосвященики передали тебе 

мені. Що ти таке зробив?» 
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36 

«Царство моє не від світу цього,— відрік Ісус.— Було б моє царство від цього 

світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям. Але не звідсіля 

моє царство». 

37 

«То ти таки цар?» — мовив до нього Пилат. І відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар. Я 

на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, 

слухає голос мій». 

38 

«Що таке — істина?» — озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до 

юдеїв і каже до них: «Жадної провини не знаходжу я на ньому. 

39 

Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я 

вам юдейського царя відпустив?» 

40 

«Ні, не його!» — знову, закричали ті,— але Варавву!» А був же Варавва розбійник. 

Бичування й увінчання терням 1–11; засуд та розп’яття Ісуса 12–24;  

Скорбна Мати під хрестом 25–27; смерть і похорон Ісуса 28–42 

1 

Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. 

2 

А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його 

у багряницю 

3 

і, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його 

в обличчя. 

4 

Знову вийшов Пилат надвір і до них промовляє: «Ото виводжу вам його, щоб ви 

знали, що я жадної провини на ньому не знаходжу». 

5 

І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці. І сказав їм Пилат: «Ось чоловік!» 

6 

Та скоро побачили його первосвященики та слуги, закричали: «Розіпни! Розіпни!» 

Каже Пилат їм: «Беріть його ви і розіпніть, я бо жадної провини не знаходжу на 

ньому». 

7 

А юдеї йому: «У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина 

Божого зробив». 

8 

Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. 9. Повернувся він ще раз 

у Преторію та й каже Ісусові: «Звідкіля ти?» Не дав же йому Ісус одвіту. 

10 

«Зо мною не розмовляєш,— каже йому Пилат,— чи не знаєш, що в мене влада 

відпустити тебе і влада розіп’ясти тебе?» 

11 

І відрік Ісус: «Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. 

Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх». 

12 

Від тієї хвилини шукав Пилат можливости, як би його відпустити. Але юдеї 

кричали: «Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом! Усяк, хто з себе робить 

царя, кесареві спротивляється!» 
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13 

Тож зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння, на місці, яке має 

назву Літостротон, а по-єврейському — Гаввата. 

14 

А був то день, коли споготовлювали Пасху, близько шостої години. І каже до 

юдеїв: «Ось цар ваш». 

15 

Ті ж закричали: «Геть! Геть! Розіпни його!» А Пилат їм: «Маю я вашого царя 

розіп’ясти?» І відповіли первосвященики: «Нема в нас царя, тільки кесар!» 

16 

І тоді видав він його їм на розп’яття. 

17 

І забрали вони Ісуса; і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, 

а по-єврейськи Голгота, 

18 

де його і розіп’яли, а з ним двох інших: по одному з кожного боку, Ісуса ж — 

посередині. 

19 

Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було: «Ісус 

Назарянин Цар Юдейський». 

20 

Багато з юдеїв читали той напис, місце бо, де розп’ято Ісуса, було близько міста. 

Написано ж напис було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. 

21 

Тож первосвященики юдейські мовили до Пилата: «Не пиши: Цар Юдейський,— 

але, що він сказав: Я — Цар Юдейський!» 

22 

Та Пилат відрік: «Що написав я, те написав». 

23 

Тоді вояки, розіп’явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини, по 

одній частині кожному воякові, і хітон. Та був хітон не пошитий, лише ввесь від 

верху тканий. 

24 

Тому домовилися між собою: «Не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого 

впаде». А тим же мало здійснитись Писання: «Мою одіж розділили між собою, на 

шату ж мою кинули жереб». Отож і вчинили так вояки. 

25 

А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та 

Марія Магдалина. 

26 

Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв,— а його ж любив він,— мовить до 

матері: «Жінко, ось син твій». 

27 

А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. 

28 

А по тому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, 

промовив: «Спраглий я!» 

29 

Стояла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на 

тростину губку, просяклу оцтом. 

30 

І, скоштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось»; і схиливши голову, віддав духа. 
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31 

Через те, що це була п’ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на хресті,— 

бо був Великдень тієї суботи,— то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм 

голінки й познімали з хреста. 

32 

Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним 

розіп’ятий. 

33 

Та коли підступили до Ісуса й побачили, що він уже мертвий, то голінок не 

перебивали йому, 

34 

лиш один з вояків проколов йому списом бік. І потекла негайно ж кров — і вода. 

35 

І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його; і він знає, що говорить 

правду — щоб ви теж увірували. 

36 

Бо сталося те, щоб Писання здійснилось: «Кістка його не буде поламана». 

37 

А й інше Писання каже: «Споглядатимуть на того, кого прокололи». 

38 

Після того Йосиф Ариматейський, що був учнем Ісусовим,— але потайки, 

страхався бо юдеїв,— удався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса. 

І дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і забрав Ісусове тіло. 

39 

А надійшов і Нікодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину 

з смирни та алое, мірок зо сто. 

40 

І взяли вони тіло Ісуса та обв’язали його запашним полотном, як то ховають за 

юдейським звичаєм. 

41 

А був на тому місці, де розіп’яли його, сад, а в саду тому — нова гробниця, в якій 

нікого ще не клали. 

42 

Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу,— 

покладено Ісуса. 

Марія Магдалина та Петро з Йоаном при гробниці 1–10;  

з’явлення Ісуса Марії Магдалині 11–18; Ісус з’являється апостолам 19–23;  

Ісус з’являється Томі 24–31 

1 

Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не 

розвиднілось, аж бачить — камінь відкочено від гробниці. 

2 

Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра й до іншого учня, якого Ісус любив, 

та й каже їм: «Забрали Господа з гробниці й не знаємо, де покладено його!» 

3 

Пішов Петро з отим іншим учнем, і приходять до гробниці. 

4 

Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до 

гробниці першим; 
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5 

нахилившися, бачить — лежить полотнище. Однак, не ввійшов. 

6 

Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що 

полотнище лежить, 

7 

а й хустка, яка в нього на голові була: лежала ж вона не з полотнищем, а, згорнена 

збоку, на іншому місці. 

8 

Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці,— 

і побачив, і увірував. 

9 

Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. 

10 

Тож повернулись учні знов до себе. 

11 

Марія ж стояла надворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до 

гробу, 

12 

і бачить двох ангелів: у білім вони, сидять — один у головах, другий у ногах, де 

лежало було тіло Ісусове. 

13 

І кажуть вони їй: «Жінко, чого плачеш?» — «Узяли мого Господа,—відвічає їм 

вона,— і не відаю, де покладено його». 

14 

Сказавши це, обернулась і бачить: Ісус там стоїть! Та не знала вона, що то Ісус. 

15 

І каже їй Ісус: «Жінко, чого ж ти плачеш, кого шукаєш?» Гадавши ж вона, що це 

садівник, говорить йому: «Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його 

поклав,— а я заберу його». 

16 

Мовить до неї Ісус: «Маріє!» А та обернулась та до нього по-єврейському: 

«Раввуні!» — що у перекладі означає: «Учителю!» 

17 

А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх 

братів і повідай їм: Іду я до Отця мого й Отця вашого, до Бога мого й Бога вашого». 

18 

І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа»,—та й що він це їй повідав. 

19 

А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні,— а двері ж були замкнені там, 

де перебували учні: страхались бо юдеїв,— увіходить Ісус, став посередині та 

й каже їм: «Мир вам!» 

20 

Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа. 

21 

І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене послав Отець, так я посилаю вас». 

22 

Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого! 

23 

Кому відпустите гріхи — відпустяться їм, кому ж затримаєте — затримаються». 
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24 

Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то 

прийшов був Ісус. 

25 

Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не 

побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були 

цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його,— не повірю!» 

26 

По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввіходить Ісус,— 

а двері були замкнені! — стає посередині та й каже: «Мир вам!» 

27 

А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку 

твою простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий,— а віруючий!» 

28 

І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» 

29 

І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, 

увірували!» 

30 

Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх 

учнів. 

31 

А ції —списано, щоб увірували ви, що Ісус — Христос, Син Божий, а вірувавши,— 

щоб мали життя в його ім’я. 

Поява Ісуса над Тиверіядським озером 1–14;  

Петро — найвищий пастир Христового стада 15–23; заключення 24–25 

1 

По тому Ісус з’явився своїм учням при Тиверіядському морі. З’явився ж так: 

2 

Симон Петро, Тома, на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини 

Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. 

3 

Тож каже до них Симон Петро: «Іду ловити рибу». А ті йому: «Підемо й ми 

з тобою». Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. 

4 

А як настав уже ранок, стояв над берегомІсус, та не знали учні, що то — Ісус. 

5 

Каже до них Ісус: «Дітоньки, чи маєте що з’їсти?» Ті йому відповіли: «Ні». 

6 

Тоді він каже до них: «Закиньте лишень сіті праворуч від човна, то знайдете». 

І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх: така була там сила риби! 

7 

Каже тоді отой учень, що його любив Ісус, до Петра: «То — Господь!» Симон же 

Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, був бо роздягнений,— та 

й кинувся в море! 

8 

А інші учні припливли човном,—були бо неподалеку від землі, ліктів зо двісті,— 

та й притягнули сіті з рибою. 

9 

Коли, отже, вийшли на землю, бачать — жар розкладено, а на ньому риба й хліб. 
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10 

І мовить їм Ісус: «А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили». 

11 

Пішов Симон Петро, витягнув на землю сіті, повні великої риби — сто п’ятдесят 

три! — і хоч стільки її було, сіті не перервалися. 

12 

Мовить до них Ісус: «Ходіть но снідати!» І ніхто з учнів не зважився його питати: 

«Хто ти?» —знали бо, що то Господь. 

13 

Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. 

14 

Це втретє вже з’явивсь Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. 

15 

Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: «Симоне Йонин! Чи любиш ти мене 

більш, ніж оці?» — «Так, Господи,— відрікає той йому,— ти знаєш, що люблю 

тебе». Тож мовить йому: «Паси мої ягнята!» 

16 

І знову, вдруге каже до нього: «Симоне Йонин! Чи любиш мене?» «Так, Господи,— 

відвічає йому,— ти знаєш, що люблю тебе». І мовить йому: «Паси мої вівці!» 

17 

І втретє йому каже: «Симоне Йонин! Чи любиш ти мене?» І засмутився Петро, що 

аж утретє його питає: «Чи любиш мене»,— то й каже йому: «Господи, ти все 

знаєш, ти знаєш, що тебе люблю!» І каже йому Ісус: «Паси мої вівці! 

18 

Істинно, істинно говорю тобі: Коли ти молодший був, то підперізувався сам 

і ходив, куди сам бажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш, і підпереже 

тебе інший та й поведе, куди ти не схочеш». 

19 

Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І промовивши те, 

сказав йому Ісус: «Іди за мною!» 

20 

І обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус і що під час 

вечері схилився йому на груди та й запитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» 

21 

Тож побачивши його Петро, каже Ісусові: «Господи, а цей що?» 

22 

«Якщо я хочу,— відрікає йому Ісус,— щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке 

тобі до того діло? Ти йди за мною!» 

23 

Отож розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав 

йому Ісус, що не вмре, лише так: «Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я 

прийду, то яке тобі до того діло?» 

24 

Це той учень, який оте свідчить і який оте написав, і знаємо, що його свідчення — 

правдиве. 

25 

Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус,— та якби оте все поодинці записати, то, 

гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг. Амінь. 

(Переклад І. Хоменка) 
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Євангелія від Івана 

Розділ 1 

1. Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. 

2. Воно в Бога було споконвіку. 

3. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. 

4. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. 

5. А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. 

6. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. 

7. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через 

нього. 

8. Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло. 

9. Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 

10. Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 

11. До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 

12. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять 

у Ймення Його, 

13. що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились 

від Бога. 

14. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми 

бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця. 

15. Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього казав я: Той, 

Хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. 

16. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. 

17. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з’явилися через Ісуса 

Христа. 

18. Ніхто Бога ніколи не бачив, Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив 

був. 

19. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та 

Левитів, щоб спитали його: Хто ти такий? 

20. І він визнав, і не зрікся, а визнав: Я не Христос. 

21. І запитали його: А хто ж? Чи Ілля? І відказує: Ні! Чи пророк? І дав відповідь: Ні! 

22. Сказали ж йому: Хто ж ти такий? щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти 

кажеш про себе самого? 
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23. Відказав: Я голос того, хто кличе: В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая 

пророк заповів. 

24. Посланці ж із фарисеїв були. 

25. І вони запитали його та сказали йому: Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, 

ні Ілля, ні пророк? 

26. Відповів їм Іван, промовляючи: Я водою хрищу, а між вами стоїть, що Його ви не 

знаєте. 

27. Він Той, Хто за мною йде, Хто до мене був, Кому розв’язати ремінця від узуття 

Його я негідний. 

28. Це в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де христив був Іван. 

29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, 

що на Себе гріх світу бере! 

30. Це Той, що про Нього казав я: За мною йде Муж, що передо мною Він був, бо був 

перше, ніж я. 

31. І не знав я Його; та для того прийшов я, христивши водою, щоб Ізраїлеві Він 

з’явився. 

32. І свідчив Іван, промовляючи: Бачив я Духа, що сходив, як голуб, із неба, та 

зоставався на Ньому. 

33. І не знав я Його, але Той, Хто христити водою послав мене, мені оповів: Над Ким 

Духа побачиш, що сходить і зостається на Ньому, це Той, Хто христитиме Духом Святим. 

34. І я бачив, і засвідчив, що Він Божий Син! 

35. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. 

36. І, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото Агнець Божий! 

37. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. 

38. А Ісус обернувся й побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них: Чого ви 

шукаєте? А вони відказали Йому: Равві перекладене це визначає: Учителю, де Ти живеш? 

39. Він говорить до них: Ходіть і побачте! Ті пішли та й побачили, де Він жив, 

і в Нього той день перебули. Було ж коло години десятої. 

40. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за Ним, був Андрій, брат 

Симона Петра. 

41. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми 

Месію, що визначає: Христос. 

42. І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син 

Йонин; будеш званий ти Кифа, що визначає: скеля. 
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43. Наступного дня захотів Він піти в Галілею. І знайшов Він Пилипа та й каже йому: 

Іди за Мною! 

44. А Пилип із Віфсаїди походив, із міста Андрія й Петра. 

45. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли Того, що про Нього писав 

був Мойсей у Законі й Пророки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету. 

46. І сказав йому Нафанаїл: Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому 

каже: Прийди та побач. 

47. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до Нього йде, говорить про нього: Ото справді 

ізраїльтянин, що немає в нім підступу! 

48. Говорить Йому Нафанаїл: Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я 

бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фі?овим деревом був ти. 

49. Відповів Йому Нафанаїл: Учителю, Ти Син Божий, Ти Цар Ізраїлів! 

50. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що сказав Я тобі, що під фі?овим 

деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш! 

51. І Він каже йому: Поправді, поправді кажу вам: Відтепер ви побачите небо відкрите 

та Анголів Божих, що на Людського Сина підіймаються та спускаються. 

Розділ 2 

1. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. 

2. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. 

3. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: Не мають вина! 

4. Ісус же відказує їй: Що тобі, жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя! 

5. А мати Його до слуг каже: Зробіть усе те, що Він вам скаже! 

6. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що 

відер по дві чи по три вміщали. 

7. Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть. 

8. І Він каже до них: Тепер зачерпніть, і занесіть до весільного старости. І занесли. 

9. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки 

воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого 

10. та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді 

гірше; а ти добре вино аж на досі зберіг... 

11. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу Свою. 

І ввірували в Нього учні Його. 

12. Після цього відправивсь Він Сам, і мати Його, і брати Його, і Його учні до 

Капернауму, і там перебули небагато днів. 

13. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. 
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14. І знайшов Він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. 

15. І, зробивши бича з мотузків, Він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам 

гроші розсипав, і поперевертав їм столи. 

16. І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому Отця Мого дому 

торгового! 

17. Тоді учні Його згадали, що написано: Ревність до дому Твого з’їдає Мене! 

18. І обізвались юдеї й сказали Йому: Яке нам знамено покажеш, що Ти можеш робити 

таке? 

19. Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю його! 

20. Відказали ж юдеї: Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні поставиш 

його? 

21. А Він говорив про храм тіла Свого. 

22. Коли ж Він із мертвих воскрес, то учні Його згадали, що Він говорив це, 

і ввірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус. 

23. А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато-хто ввірували в Його Ймення, 

побачивши чуда Його, що чинив. 

24. Але Сам Ісус їм не звірявся, бо Сам знав усіх, 

25. і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав Сам, що в людині 

було. 

Розділ 3 

1. Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім’я, начальник юдейський. 

2. Він до Нього прийшов уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що 

прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли 

Бог із ним не буде. 

3. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не 

народиться згори, то не може побачити Божого Царства. 

4. Никодим Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона 

ввійти до утроби своїй матері знову й родитись? 

5. Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, 

той не може ввійти в Царство Боже. 

6. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. 

7. Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори. 

8. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, 

і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. 

9. Відповів Никодим і до Нього сказав: Як це статися може? 
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10. Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? 

11. Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, 

що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. 

12. Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я 

говоритиму вам про небесне? 

13. І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на 

небі. 

14. І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, 

15. щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. 

16. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує 

в Нього, не згинув, але мав життя вічне. 

17. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього 

світ спасся. 

18. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не 

повірив в Ім’я Однородженого Сина Божого. 

19. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як 

світло, лихі бо були їхні вчинки! 

20. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не 

зганено вчинків його. 

21. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені 

в Бозі вони. 

22. По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни Юдейської, і з ними Він там 

проживав та христив. 

23. А Іван теж христив в Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води; і приходили 

люди й христились, 

24. бо Іван до в’язниці не був ще посаджений. 

25. І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. 

26. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, Той, Хто був із тобою по той 

бік Йордану, про Якого ти свідчив, ото христить і Він, і до Нього всі йдуть. 

27. Іван відповів і сказав: Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. 

28. Ви самі мені свідчите, що я говорив: я не Христос, але посланий я перед Ним. 

29. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже 

тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась! 

30. Він має рости, я ж маліти. 
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31. Хто зверху приходить, Той над усіма. Хто походить із землі, то той земний, 

і говорить поземному. Хто приходить із неба, Той над усіма, 

32. і що бачив і чув, те Він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто. 

33. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. 

34. Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. 

35. Отець любить Сина, і дав усе в Його руку. 

36. Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить 

а гнів Божий на нім перебуває. 

Розділ 4 

1. Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та 

христить, як Іван, 

2. хоч Ісус не христив Сам, а учні Його, 

3. Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. 

4. І потрібно було Самарію Йому переходити. 

5. Отож, прибуває Він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, 

яке Яків був дав своєму синові Йосипові. 

6. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. 

Було коло години десь шостої. 

7. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись 

Мені! 

8. Бо учні Його відійшли були в місто, щоб купити поживи. 

9. Тоді каже Йому самарянка: Як же Ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від 

мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. 

10. Ісус відповів і промовив до неї: Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто 

говорить тобі: Дай напитись Мені, ти б у Нього просила, і Він тобі дав би живої води. 

11. Каже жінка до Нього: І черпака в Тебе, Пане, нема, а криниця глибока, звідки ж 

маєш Ти воду живу? 

12. Чи Ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, 

і сини його, і худоба його? 

13. Ісус відповів і сказав їй: Кожен, хто воду цю п’є, буде прагнути знову. 

14. А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому 

дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. 

15. Каже жінка до Нього: Дай мені, Пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не 

приходила брати. 

16. Говорить до неї Ісус: Іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. 
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17. Жінка відповіла та й сказала: Чоловіка не маю... Відказав їй Ісус: Ти добре сказала: 

Чоловіка не маю. 

18. Бо п’ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду 

сказала. 

19. Каже жінка до Нього: Бачу, Пане, що Пророк Ти. 

20. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, 

де потрібно вклонятись. 

21. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, Мені, що надходить година, коли ні на горі 

цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. 

22. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо 

спасіння від юдеїв. 

23. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть 

Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких богомільців. 

24. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. 

25. Відказує жінка Йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він 

прийде, то все розповість нам. 

26. Промовляє до неї Ісус: Це Я, що розмовляю з тобою... 

27. І тоді надійшли Його учні, і дивувались, що з жінкою Він розмовляв. Проте жаден 

із них не спитав: Чого хочеш? або: Про що з нею говориш? 

28. Покинула жінка тоді водоноса свого, і побігла до міста, та й людям говорить: 

29. Ходіть но, побачте Того Чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи Він не 

Христос? 

30. І вони повиходили з міста, і до Нього прийшли. 

31. Тим часом же учні просили Його та й казали: Учителю, їж! 

32. А Він їм відказав: Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви. 

33. Питали тоді один одного учні: Хіба хто приніс Йому їсти? 

34. Ісус каже до них: Пожива Моя чинити волю Того, Хто послав Мене, і справу Його 

довершити. 

35. Чи не кажете ви: Ще чотири от місяці, і настануть жнива? А Я вам кажу: Підійміть 

свої очі, та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони! 

36. А хто жне, той заплату бере, та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє й хто жне 

разом раділи. 

37. Бо про це поговірка правдива: Хто інший сіє, а хто інший жне. 

38. Я вас жати послав, де ви не працювали: працювали інші, ви ж до їхньої праці 

ввійшли. 
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39. З того ж міста багато-хто із самарян в Нього ввірували через слово жінки, що 

свідчила: Він сказав мені все, що я вчинила була! 

40. А коли самаряни до Нього прийшли, то благали Його, щоб у них позостався. І Він 

перебув там два дні. 

41. Значно ж більш вони ввірували через слово Його. 

42. А до жінки казали вони: Не за слово твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули 

й пізнали, що справді Спаситель Він світу! 

43. Як минуло ж два дні, Він ізвідти пішов в Галілею. 

44. Сам бо свідчив Ісус, що не має пошани пророк у вітчизні своїй. 

45. А коли Він прийшов в Галілею, Його прийняли галілеяни, побачивши все, що 

вчинив Він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. 

46. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино. 

І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. 

47. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до Нього прийшов і благав Його, 

щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. 

48. Ісус же промовив до нього: Як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте! 

49. Царедворець говорить до Нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя! 

50. Промовляє до нього Ісус: Іди, син твій живе! І повірив той слову, що до нього 

промовив Ісус, і пішов. 

51. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його й сповістили, говорячи: 

Син твій живе. 

52. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього: 

Учора о сьомій годині гарячка покинула його. 

53. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: Син твій 

живе. І ввірував сам і ввесь його дім. 

54. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. 

Розділ 5 

1. Після того юдейське Свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. 

2. А в Єрусалимі, біля брами Овечої, є купальня, Віфесда по-єврейському зветься, що 

мала п’ять ?анків. 

3. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду 

порушено. 

4. Бо Ангол Господній часами спускавсь до купальні, і порушував воду, і хто перший 

улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. 

5. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим. 
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6. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить 

до нього: Хочеш бути здоровим? 

7. Відповів Йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до 

купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. 

8. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи! 

9. І зараз одужав оцей чоловік, і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, 

10. тому то сказали юдеї вздоровленому: Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. 

11. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, Той до мене сказав: Візьми ложе своє та 

й ходи. 

12. А вони запитали його: Хто Той Чоловік, що до тебе сказав: Візьми ложе своє та 

й ходи? 

13. Та не знав уздоровлений, Хто то Він, бо Ісус ухиливсь від народу, що був на тім 

місці. 

14. Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: Ось видужав ти. Не 

гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого! 

15. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що Той, Хто вздоровив його, то Ісус. 

16. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу. 

17. А Ісус відповів їм: Отець Мій працює аж досі, працюю і Я. 

18. І тому то юдеї ще більш намагалися вбити Його, що не тільки суботу порушував 

Він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним. 

19. Відповів же Ісус і сказав їм: Поправді, поправді кажу вам: Син нічого робити не 

може Сам від Себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець; бо що робить Він, те так 

само й Син робить. 

20. Бо Отець любить Сина, і показує все, що Сам робить, Йому. І покаже Йому діла 

більші від цих, щоб ви дивувались. 

21. Бо як мертвих Отець воскрешає й оживлює, так і Син, кого хоче, оживлює. 

22. Бо Отець і не судить нікого, а ввесь суд віддав Синові, 

23. щоб усі шанували і Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, не шанує Отця, що 

послав Його. 

24. Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав 

Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. 

25. Поправді, поправді кажу вам: Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого 

Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. 

26. Бо як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі. 

27. І Він дав Йому силу чинити і суд, бо Він Людський Син. 
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28. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос 

почують, 

29. і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на 

воскресення Суду. 

30. Я нічого не можу робити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, 

не шукаю бо волі Своєї, але волі Отця, що послав Мене. 

31. Коли свідчу про Себе Я Сам, то свідоцтво Моє неправдиве. 

32. Є Інший, Хто свідчить про Мене, і Я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить 

про Мене. 

33. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. 

34. Та Я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. 

35. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись 

світлом його. 

36. Але Я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець Мені дав, щоб Я 

виконав їх, ті справи, що Я їх чиню, самі свідчать про Мене, що Отець Мене послав! 

37. Та й Отець, що послав Мене, Сам засвідчив про Мене; але ви ані голосу Його не 

чули ніколи, ані виду Його не бачили. 

38. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в Того, Кого Він 

послав. 

39. Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать 

про Мене! 

40. Та до Мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. 

41. Від людей не приймаю Я слави, 

42. але вас Я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте. 

43. Я прийшов у Ймення Свого Отця, та Мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший 

у ймення своє, того приймете ви. 

44. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від 

Бога Єдиного, не прагнете ви? 

45. Не думайте, що Я перед Отцем буду вас винуватити, є, хто вас винуватити буде, 

Мойсей, що на нього надієтесь ви! 

46. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й Мені б ви повірили, бо про Мене писав він. 

47. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам Моїм? 

Розділ 6 

1. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіядського моря. 

2. А за Ним ішла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. 
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3. Ісус же на гору зійшов, і сидів там зо Своїми учнями. 

4. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. 

5. А Ісус, звівши очі Свої та побачивши, яка безліч народу до Нього йде, говорить 

Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб вони поживились? 

6. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав Сам, що Він має робити. 

7. Пилип Йому відповідь дав: І за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них 

бодай трохи дістав. 

8. Говорить до Нього Андрій, один з учнів Його, брат Симона Петра: 

9. Є тут хлопчина один, що має п’ять ячних хлібів та дві рибі, але що то на безліч 

таку! 

10. А Ісус відказав: Скажіть людям сідати! А була на тім місці велика трава. І засіло 

чоловіка числом із п’ять тисяч. 

11. А Ісус узяв хліби, і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, 

скільки хотіли вони. 

12. І, як наїлись вони, Він говорить до учнів Своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб 

ніщо не загинуло. 

13. І зібрали вони. І дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 

п’яти ячних хлібів. 

14. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли: Це Той справді Пророк, що 

повинен прибути на світ! 

15. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб 

настановити царем, знов на гору пішов Сам один. 

16. А як вечір настав, то зійшли Його учні над море. 

17. І, ввійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли, до Капернауму. 

І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. 

18. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. 

19. Як вони ж пропливли стадій із двадцять п’ять або з тридцять, то Ісуса побачили, що 

йде Він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув... 

20. Він же каже до них: Це Я, не лякайтесь! 

21. І хотіли вони взяти до човна Його; та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. 

22. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого 

човна, крім одного того, що до нього ввійшли були учні Його, не було, і що до човна не 

входив Ісус із Своїми учнями, але відпливли самі учні. 

23. А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші близько до місця того, де вони їли 

хліб, як Господь учинив був подяку. 
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24. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, то в човни посідали самі 

й прибули до Капернауму, і шукали Ісуса. 

25. І, на тім боці моря знайшовши Його, сказали Йому: Коли Ти прибув сюди, 

Учителю? 

26. Відповів їм Ісус і сказав: Поправді, поправді кажу вам: Мене не тому ви шукаєте, 

що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. 

27. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, 

яку дасть нам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець. 

28. Сказали ж до Нього вони: Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? 

29. Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. 

30. А вони відказали Йому: Яке ж знамено Ти чиниш, щоб побачили ми й поняли Тобі 

віри? Що Ти робиш? 

31. Наші отці їли манну в пустині, як написано: Хліб із неба їм дав на поживу. 

32. А Ісус їм сказав: Поправді, поправді кажу вам: Не Мойсей хліб із неба вам дав, Мій 

Отець дає вам хліб правдивий із неба. 

33. Бо хліб Божий є Той, Хто сходить із неба й дає життя світові. 

34. А вони відказали до Нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди! 

35. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до Мене приходить, не голодуватиме він, а хто 

вірує в Мене, ніколи не прагнутиме. 

36. Але Я вам сказав, що Мене хоч ви й бачили, та не віруєте. 

37. Усе прийде до Мене, що Отець дає Мені, а того, хто до Мене приходить, Я не 

вижену геть. 

38. Бо Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю Того, Хто послав 

Мене. 

39. Оце ж воля Того, Хто послав Мене, щоб з усього, що дав Мені Він, Я нічого не 

стратив, але воскресив те останнього дня. 

40. Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне 

життя, і того воскрешу Я останнього дня. 

41. Тоді стали юдеї ремствувати на Нього, що сказав: Я той хліб, що з неба зійшов. 

42. І казали вони: хіба Він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як 

же Він каже: Я з неба зійшов? 

43. А Ісус відповів і промовив до них: Не ремствуйте ви між собою! 

44. Ніхто бо не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його, 

і того воскрешу Я останнього дня. 
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45. У Пророків написано: І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув 

і навчився, приходить до Мене. 

46. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки Той Отця бачив, Хто походить від 

Бога. 

47. Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той має. 

48. Я хліб життя! 

49. Отці ваші в пустині їли манну, і померли. 

50. То є хліб, Який сходить із неба, щоб не вмер, хто Його споживає. 

51. Я хліб живий, що з неба зійшов: коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде 

жити. А хліб, що дам Я, то є тіло Моє, яке Я за життя світові дам. 

52. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: Як же Він може дати нам тіла 

спожити? 

53. І сказав їм Ісус: Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви споживати не будете тіла 

Сина Людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. 

54. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, той має вічне життя, і того воскрешу Я 

останнього дня. 

55. Бо тіло Моє то правдиво пожива, Моя ж кров то правдиво пиття. 

56. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, той в Мені перебуває, а Я в ньому. 

57. Як Живий Отець послав Мене, і живу Я Отцем, так і той, хто Мене споживає, і він 

житиме Мною. 

58. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб 

споживає, той жити буде повік! 

59. Оце Він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. 

60. А багато-хто з учнів Його, як почули оце, гомоніли: Жорстока це мова! Хто 

слухати може її? 

61. А Ісус, Сам у Собі знавши це, що учні Його на те ремствують, промовив до них: Чи 

оце вас спокушує? 

62. А що ж, як побачите Людського Сина, що сходить туди, де перше Він був? 

63. То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх Я говорив вам, то дух 

і життя. 

64. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто 

видасть Його. 

65. І сказав Він: Я тому й говорив вам, що до Мене прибути не може ніхто, як не буде 

йому від Отця дане те. 

66. Із того часу відпали багато-хто з учнів Його, і не ходили вже з Ним. 
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67. І сказав Ісус Дванадцятьом: Чи не хочете й ви відійти? 

68. Відповів Йому Симон Петро: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя 

вічного. 

69. Ми ж увірували та пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого! 

70. Відповів їм Ісус: Чи не Дванадцятьох Я вас вибрав? Та один із вас диявол... 

71. Це сказав Він про Юду, сина Симонового, Іскаріота. Бо цей мав Його видати, хоч 

він був один із Дванадцятьох. 

Розділ 7 

1. Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів бо ходити по Юдеї, бо юдеї шукали 

нагоди, щоб убити Його. 

2. А надходило свято юдейське Кучки. 

3. І сказали до Нього брати Його: Піди звідси, і йди до Юдеї, щоб і учні Твої 

побачили вчинки Твої, що Ти робиш. 

4. Тайкома бо не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли Ти таке 

чиниш, то з’яви Себе світові. 

5. Бо не вірували в Нього навіть брати Його! 

6. А Ісус промовляє до них: Не настав ще Мій час, але завжди готовий час ваш. 

7. Вас ненавидіти світ не може, а Мене він ненавидить, бо Я свідчу про нього, що діла 

його злі. 

8. Ідіть на це свято, Я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще Мій час. 

9. Це сказавши до них, Він зоставсь у Галілеї. 

10. Коли ж вийшли на свято брати Його, тоді й Сам Він пішов, не відкрито, але ніби 

потай. 

11. А юдеї за свята шукали Його та питали: Де Він? 

12. І поголоска велика про Нього в народі була. Одні говорили: Він добрий, а інші 

казали: Ні, Він зводить з дороги народ... 

13. Та відкрито про Нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв. 

14. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. 

15. І дивувались юдеї й казали: Як Він знає Писання, не вчившись? 

16. Відповів їм Ісус і сказав: Наука Моя не Моя, а Того, Хто послав Мене. 

17. Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи 

від Себе Самого кажу Я. 

18. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а Хто слави шукає Того, 

Хто послав Його, Той правдивий, і в Ньому неправди нема. 
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19. Чи ж Закона вам дав не Мойсей? Та ніхто з вас Закона того не виконує. Нащо 

хочете вбити Мене? 

20. Народ відповів: Чи Ти демона маєш? Хто Тебе хоче вбити? 

21. Ісус відповів і сказав їм: Одне діло зробив Я, і всі ви дивуєтесь. 

22. Через це Мойсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців, та 

ви й у суботу обрізуєте чоловіка. 

23. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб Закону Мойсеєвого не порушити, 

чого ж ремствуєте ви на Мене, що Я всю людину в суботу вздоровив? 

24. Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть! 

25. Дехто ж з єрусалимлян казали: Хіба це не Той, що Його шукають убити? 

26. Бо говорить відкрито ось Він, і нічого не кажуть Йому. Чи то справді дізналися 

старші, що Він дійсно Христос? 

27. Та ми знаєм Цього, звідки Він. Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, 

звідки Він. 

28. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи й кажучи: І Мене знаєте ви, і знаєте, звідки Я. 

А Я не прийшов Сам від Себе; правдивий же Той, Хто послав Мене, що Його ви не знаєте. 

29. Я знаю Його, Я бо від Нього, і послав Мене Він! 

30. Тож шукали вони, щоб схопити Його, та ніхто не наклав рук на Нього, бо то ще не 

настала година Його. 

31. А багато з народу в Нього ввірували та казали: Коли прийде Христос, чи ж Він 

чуда чинитиме більші, як чинить Оцей? 

32. Фарисеї прочули такі поголоски про Нього в народі. Тоді первосвященики та 

фарисеї послали свою службу, щоб схопити Його. 

33. Ісус же сказав: Ще недовго побуду Я з вами, та й до Того піду, Хто послав Мене. 

34. Ви будете шукати Мене, і не знайдете; а туди, де Я є, ви прибути не можете... 

35. Тоді говорили юдеї між собою: Куди це Він хоче йти, що не знайдемо Його? Чи не 

хоче йти до виселенців між греки, та й греків навчати? 

36. Що за слово, яке Він сказав: Ви будете шукати Мене, і не знайдете; а туди, де Я є, 

ви прибути не можете? 

37. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне хто 

з вас нехай прийде до Мене та й п’є! 

38. Хто вірує в Мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. 

39. Це ж сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, хто ввірував у Нього. Не було 

бо ще Духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. 

40. А багато з народу, почувши слова ті, казали: Він справді пророк! 
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41. Інші казали: Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї? 

42. Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового, і з села Віфлеєму, 

звідкіля був Давид? 

43. Так повстала незгода в народі з-за Нього. 

44. А декотрі з них мали замір схопити Його, та ніхто не поклав рук на Нього. 

45. І вернулася служба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали: Чому не 

привели ви Його? 

46. Відказала та служба: Чоловік ще ніколи так не промовляв, як Оцей Чоловік... 

47. А їм відповіли фарисеї: Чи й вас із дороги не зведено? 

48. Хіба хто з старших або з фарисеїв увірував у Нього? 

49. Та проклятий народ, що не знає Закону! 

50. Говорить до них Никодим, що приходив до Нього вночі, і що був один із них: 

51. Хіба судить Закон наш людину, як перше її не вислухає, і не дізнається, що вона 

робить? 

52. Йому відповіли та сказали вони: Чи й ти не з Галілеї? Досліди та побач, що не 

прийде Пророк із Галілеї. 

53. І до дому свого пішов кожен. 

Розділ 8 

1. Ісус же на гору Оливну пішов. 

2. А над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до Нього. А Він сів 

і навчав їх. 

3. І ось книжники та фарисеї приводять до Нього в перелюбі схоплену жінку, 

і посередині ставлять її, 

4. та й говорять Йому: Оцю жінку, Учителю, зловлено на гарячому вчинку 

перелюбу... 

5. Мойсей же в Законі звелів нам таких побивати камінням. А Ти що говориш? 

6. Це ж казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на Нього оскарження. А Ісус, 

нахилившись додолу, по землі писав пальцем... 

7. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся й промовив до них: Хто з вас 

без гріха, нехай перший на неї той каменем кине!.. 

8. І Він знов нахилився додолу, і писав по землі... 

9. А вони, це почувши й сумлінням докорені, стали один по одному виходити, 

почавши з найстарших та аж до останніх. І зоставсь Сам Ісус і та жінка, що стояла 

всередині... 
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10. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті, жінко, 

що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? 

11. А вона відказала: Ніхто, Господи... І сказав їй Ісус: Не засуджую й Я тебе. Іди собі, 

але більш не гріши! 

12. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, 

не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. 

13. Фарисеї ж Йому відказали: Ти Сам свідчиш про Себе, тим свідоцтво Твоє 

неправдиве. 

14. Відповів і сказав їм Ісус: Хоч і свідчу про Себе Я Сам, та правдиве свідоцтво Моє, 

бо Я знаю, звідкіля Я прийшов і куди Я йду. Ви ж не відаєте, відкіля Я приходжу, і куди Я 

йду. 

15. Ви за тілом судите, Я не суджу нікого. 

16. А коли Я суджу, то правдивий Мій суд, бо не Сам Я, а Я та Отець, що послав Він 

Мене! 

17. Та й у вашім Законі написано, що свідчення двох чоловіків правдиве. 

18. Я Сам свідчу про Себе Самого, і свідчить про Мене Отець, що послав Він Мене. 

19. І сказали до Нього вони: Де Отець Твій? Ісус відповів: Не знаєте ви ні Мене, ні 

Мого Отця. Якби знали Мене, то й Отця Мого знали б. 

20. Ці слова Він казав при скарбниці, у храмі навчаючи. І ніхто не схопив Його, бо то 

ще не настала година Його... 

21. І сказав Він їм знову: Я відходжу, ви ж шукати Мене будете, і помрете в гріху 

своїм. Куди Я йду, туди ви прибути не можете... 

22. А юдеї казали: Чи не вб’є Він Сам Себе, коли каже: Куди Я йду, туди ви прибути не 

можете? 

23. І сказав Він до них: Ви від долу, Я звисока, і ви зо світу цього, Я не з цього світу. 

24. Тому Я сказав вам, що помрете в своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то Я, то 

помрете в своїх гріхах. 

25. А вони запитали Його: Хто Ти такий? І Ісус відказав їм: Той, Хто спочатку, як 

і говорю Я до вас. 

26. Я маю багато про вас говорити й судити; правдивий же Той, Хто послав Мене, і Я 

світові те говорю, що від Нього почув. 

27. Але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. 

28. Тож Ісус їм сказав: Коли ви підіймете Людського Сина, тоді зрозумієте, що то Я, 

і що Сам Я від Себе нічого не дію, але те говорю, як Отець Мій Мене був навчив. 
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29. А Той, Хто послав Мене, перебуває зо Мною; Отець не зоставив Самого Мене, бо Я 

завжди чиню, що Йому до вподоби. 

30. Коли Він говорив це, то багато-хто в Нього увірували. 

31. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: Як у слові Моїм позостанетеся, 

тоді справді Моїми учнями будете, 

32. і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить! 

33. Вони відказали Йому: Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. 

То як же Ти кажеш: Ви станете вільні? 

34. Відповів їм Ісус: Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб 

гріха. 

35. І не зостається раб у домі повік, але Син зостається повік. 

36. Коли Син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. 

37. Знаю Я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти Мені, бо наука Моя не 

вміщається в вас. 

38. Я те говорю, що Я бачив в Отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. 

39. Сказали вони Йому в відповідь: Наш отець Авраам. Відказав їм Ісус: Коли б ви 

Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. 

40. А тепер ось ви хочете вбити Мене, Чоловіка, що вам казав правду, яку чув Я від 

Бога. Цього Авраам не робив. 

41. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали Йому: Не родилися ми від 

перелюбу, одного ми маєм Отця то Бога. 

42. А Ісус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили Мене, бо від Бога Я вийшов 

і прийшов, не від Себе ж Самого прийшов Я, а Мене Він послав. 

43. Чому мови Моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова Мого. 

44. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був 

душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то 

говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. 

45. А Мені ви не вірите, бо Я правду кажу. 

46. Хто з вас може Мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чом Мені ви не вірите? 

47. Хто від Бога, той слухає Божі слова; через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. 

48. Відізвались юдеї й сказали Йому: Чи ж не добре ми кажемо, що Ти самарянин 

і демона маєш? 

49. Ісус відповів: Не маю Я демона, та шаную Свого Отця, ви ж Мене зневажаєте. 

50. Не шукаю ж Я власної слави, є Такий, Хто шукає та судить. 
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51. Поправді, поправді кажу вам: Хто слово Моє берегтиме, не побачить той смерти 

повік! 

52. І сказали до Нього юдеї: Тепер ми дізнались, що демона маєш: умер Авраам 

і пророки, а Ти кажеш: Хто науку Мою берегтиме, не скуштує той смерти повік. 

53. Чи ж Ти більший, аніж отець наш Авраам, що помер? Та повмирали й пророки. 

Ким Ти робиш Самого Себе? 

54. Ісус відповів: Як Я славлю Самого Себе, то ніщо Моя слава. Мене прославляє 

Отець Мій, про Якого ви кажете, що Він Бог ваш. 

55. І ви не пізнали Його, а Я знаю Його. А коли Я скажу, що не знаю Його, буду 

неправдомовець, подібний до вас. Та Я знаю Його, і слово Його зберігаю. 

56. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день Мій, і він бачив, 

і тішився. 

57. А юдеї ж до Нього сказали: Ти й п’ятидесяти років не маєш іще, і Авраама Ти 

бачив? 

58. Ісус їм відказав: Поправді, поправді кажу вам: Перш, ніж був Авраам, Я є. 

59. І схопили каміння вони, щоб кинути на Нього. Та сховався Ісус, і з храму пішов. 

Розділ 9 

1. А коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. 

2. І спитали Його учні Його, говорячи: Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи батьки 

його, що сліпим він родився? 

3. Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з’явились на 

ньому. 

4. Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он 

ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. 

5. Доки Я в світі, Я Світло для світу. 

6. Промовивши це, Він сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і очі сліпому 

помазав грязивом, 

7. і до нього промовив: Піди, умийся в ставку Сілоам визначає це Посланий. Тож 

пішов той і вмився, і вернувся видющим... 

8. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: Чи ж не той це, 

що сидів та просив? 

9. Говорили одні, що це він, а інші казали: Ні, подібний до нього. А він відказав: Це я! 

10. І питали його: Як же очі відкрились тобі? 

11. А той оповідав: Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі помазав мені, 

і до мене сказав: Піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився, і став бачити. 
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12. І сказали до нього: Де Він? Відказує той: Я не знаю. 

13. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий. 

14. А була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі. 

15. І знов запитали його й фарисеї, як видющим він став. А він розповів їм: Грязиво 

поклав Він на очі мені, а я вмився, та й бачу. 

16. Тоді деякі з фарисеїв казали: Не від Бога Оцей Чоловік, бо суботи не держить. 

А інші казали: Як же чуда такі може грішна людина чинити? І незгода між ними була. 

17. Тому знову говорять сліпому: Що ти кажеш про Нього, коли очі відкрив Він тобі? 

А той відказав: Він Пророк! 

18. Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано 

батьків того прозрілого. 

19. І запитали їх, кажучи: Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? 

Як же він тепер бачить? 

20. А батьки його відповіли та сказали: Ми знаєм, що цей то наш син, і що він 

народився сліпим. 

21. Але як тепер бачить, не знаємо, або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. 

Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе... 

22. Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв: юдеї бо вже були змовились, як хто 

за Христа Його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. 

23. Ось тому говорили батьки його: Він дорослий, його поспитайте. 

24. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: Віддай хвалу 

Богові. Ми знаємо, що грішний Отой Чоловік. 

25. Але він відповів: Чи Він грішний не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, 

а тепер бачу!.. 

26. І спитали його: Що тобі Він зробив? Як відкрив тобі очі? 

27. Відповів він до них: Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову 

почути? Може й ви Його учнями хочете стати? 

28. А вони його вилаяли та й сказали: То ти Його учень, а ми учні Мойсеєві. 

29. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся Оцей, ми не відаємо. 

30. Відповів чоловік і сказав їм: То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки Він, а Він 

мені очі відкрив! 

31. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає; хто ж богобійний, і виконує волю 

Його, того слухає Він. 

32. Відвіку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. 

33. Коли б не від Бога був Цей, Він нічого не міг би чинити. 
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34. Вони відповіли та й сказали йому: Ти ввесь у гріхах народився, і чи тобі нас учити? 

І геть його вигнали. 

35. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав: Чи віруєш ти 

в Сина Божого? 

36. Відповів той, говорячи: Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував у Нього? 

37. Промовив до нього Ісус: І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з тобою то Він!.. 

38. А він відказав: Я вірую, Господи! І вклонився Йому. 

39. І промовив Ісус: На суд Я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі щоб 

стали незрячі. 

40. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з Ним, та й сказали Йому: Чи ж і ми 

невидющі? 

41. Відказав їм Ісус: Якби ви невидющі були, то не мали б гріха; а тепер ви говорите: 

Бачимо, то й ваш гріх зостається при вас! 

Розділ 10 

1. Поправді, поправді кажу вам: Хто не входить дверима в кошару, але перелазить 

деінде, той злодій і розбійник. 

2. А хто входить дверима, той вівцям пастух. 

3. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці; і свої вівці він кличе по 

йменню, і випроваджує їх. 

4. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають 

голос його. 

5. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого 

голосу. 

6. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. 

7. І знову промовив Ісус: Поправді, поправді кажу вам, що Я двері вівцям. 

8. Усі, скільки їх перше Мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали 

їх. 

9. Я двері: коли через Мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько 

знайде. 

10. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб 

ви мали життя, і подостатком щоб мали. 

11. Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за вівці. 

12. А наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк 

наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає й полошить. 

13. А наймит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці. 
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14. Я Пастир Добрий, і знаю Своїх, і Свої Мене знають. 

15. Як Отець Мене знає, так і Я Отця знаю, і власне життя Я за вівці кладу. 

16. Також маю Я інших овець, які не з цієї кошари, Я повинен і їх припровадити. І Мій 

голос почують вони, і буде отара одна й Один Пастир! 

17. Через те Отець любить Мене, що Я власне життя віддаю, щоб ізнову прийняти 

його. 

18. Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від Себе кладу його. Маю владу віддати його, 

і маю владу прийняти його знову, Я цю заповідь взяв від Свого Отця. 

19. З-за цих слів між юдеями знову незгода знялася. 

20. І багато-хто з них говорили: Він демона має, і несамовитий. Чого слухаєте ви Його? 

21. Інші казали: Ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим 

відкривати?.. 

22. Було тоді свято Відновлення в Єрусалимі. Стояла зима. 

23. А Ісус у храмі ходив, у Соломоновім ?анку. 

24. Юдеї тоді обступили Його та й казали Йому: Доки будеш тримати в непевності 

нас? Якщо Ти Христос, то відкрито скажи нам! 

25. Відповів їм Ісус: Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла,що чиню їх у Ймення 

Свого Отця, вони свідчать про Мене. 

26. Та не вірите ви, не з Моїх бо овець ви. 

27. Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідком вони йдуть. 

28. І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із Моєї руки. 

29. Мій Отець, що дав їх Мені, Він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві 

з руки. 

30. Я й Отець Ми одне! 

31. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати Його. 

32. Відповів їм Ісус: Від Отця показав Я вам добрих учинків багато, за котрий же з тих 

учинків хочете Мене каменувати? 

33. Юдеї Йому відказали: Не за добрий учинок хочемо Тебе вкаменувати, а за 

богозневагу, бо Ти, бувши людиною, за Бога Себе видаєш... 

34. Відповів їм Ісус: Хіба не написано в вашім Законі: Я сказав: ви боги? 

35. Коли тих Він богами назвав, що до них слово Боже було, а Писання не може 

порушене бути, 

36. то Тому, що Отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви: Зневажаєш Ти Бога, 

через те, що сказав Я: Я Син Божий? 

37. Коли Я не чиню діл Свого Отця, то не вірте Мені. 
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38. А коли Я чиню, то хоч ви Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали 

й повірили ви, що Отець у Мені, а Я ув Отці! 

39. Тоді знову шукали вони, щоб схопити Його, але вийшов із рук їхніх Він. 

40. І Він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше христив, та 

й там перебував. 

41. І багато до Нього приходили та говорили, що хоч жадного чуда Іван не вчинив, але 

все, що про Нього Іван говорив, правдиве було. 

42. І багато-хто ввірували в Нього там. 

Розділ 11 

1. Був же хворий один, Лазар у Віфанії, із села Марії й сестри її Марти. 

2. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, 

і волоссям своїм Йому ноги обтерла. 

3. Тоді сестри послали до Нього, говорячи: Ось нездужає, Господи, той, що кохаєш 

його!.. 

4. Як почув же Ісус, то промовив: Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син 

Божий прославився нею. 

5. А Ісус любив Марту, і сестру її, і Лазаря. 

6. А коли Він почув, що нездужає той, то зостався два дні на тім місці, де був. 

7. Після ж того говорить до учнів: Ходімо знову в Юдею. 

8. Йому учні сказали: Учителю, таж допіру юдеї хотіли камінням побити Тебе, а Ти 

знов туди підеш? 

9. Ісус відповів: Хіба дня не дванадцять годин? Як хто ходить за дня, не спіткнеться, 

цьогосвітнє бо світло він бачить. 

10. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. 

11. Оце Він сказав, а по тому говорить до них: Друг наш Лазар заснув, та піду 

розбудити Його. 

12. А учні сказали Йому: Як заснув, то він, Господи, видужає. 

13. Та про смерть його мовив Ісус, вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. 

14. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар. 

15. І Я тішусь за вас, що там Я не був, щоб повірили ви. Та ходімо до нього. 

16. Сказав же Хома, називаний Близнюк, до співучнів: Ходімо й ми, щоб із Ним 

повмирати. 

17. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі. 

18. А Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з п’ятнадцять. 

19. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. 
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20. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж удома 

сиділа. 

21. І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат... 

22. Та й тепер, знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть Тобі Бог! 

23. Промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат! 

24. Відказує Марта Йому: Знаю, що в воскресення останнього дня він воскресне. 

25. Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде 

жити. 

26. І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? 

27. Вона каже Йому: Так, Господи! Я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має 

прийти на цей світ. 

28. І промовивши це, відійшла, та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи: 

Учитель тут, і Він кличе тебе! 

29. А та, як зачула, квапливо встала й до Нього пішла. 

30. А Ісус не ввійшов був іще до села, а знаходивсь на місці, де Марта зустріла Його. 

31. Юдеї тоді, що були з нею в домі й її розважали, як побачили, що Марія квапливо 

встала й побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона, плакати там. 

32. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і Його вгледіла, то припала до ніг Йому та 

й говорила до Нього: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат! 

33. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі 

розжалобився та й зворушився Сам, 

34. і сказав: Де його ви поклали? Говорять Йому: Іди, Господи, та подивися! 

35. І закапали сльози Ісусові... 

36. А юдеї казали: Дивись, як кохав Він його! 

37. А з них дехто сказали: Чи не міг же зробити Отой, Хто очі сліпому відкрив, щоб 

і цей не помер? 

38. Ісус же розжалобивсь знову в Собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь 

на ній налягав. 

39. Промовляє Ісус: Відваліть цього каменя! Сестра вмерлого Марта говорить до 

Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі... 

40. Ісус каже до неї: Чи тобі не казав Я, що як будеш ти вірувати, славу Божу 

побачиш? 

41. І зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба й промовив: Отче, дяку приношу Тобі, 

що Мене Ти почув. 
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42. Та Я знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але ради народу, що довкола стоїть, Я 

сказав, щоб увірували, що послав Ти Мене. 

43. І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! 

44. І вийшов померлий, по руках і ногах обв’язаний пасами, а обличчя у нього було 

перев’язане хусткою... Ісус каже до них: Розв’яжіть його та й пустіть, щоб ходив... 

45. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії, та бачили те, що Він учинив, у Нього 

ввірували. 

46. А деякі з них пішли до фарисеїв, і їм розповіли, що Ісус учинив. 

47. Тоді первосвященики та фарисеї скликали раду й казали: Що маємо робити, бо Цей 

Чоловік пребагато чуд чинить? 

48. Якщо так позоставимо Його, то всі в Нього ввірують, і прийдуть римляни, та 

й візьмуть нам і Край, і народ! 

49. А один із них, Кайяфа, що був первосвящеником року того, промовив до них: Ви 

нічого не знаєте, 

50. і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, 

аніж щоб увесь народ мав загинути! 

51. А того не сказав сам від себе, але, первосвящеником бувши в тім році, пророкував, 

що Ісус за народ мав умерти, 

52. і не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. 

53. Отож, від того дня вони змовилися, щоб убити Його. 

54. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдавсь до околиць 

поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався з Своїми учнями. 

55. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато-хто з Краю вдались перед Пасхою 

в Єрусалим, щоб очистити себе. 

56. І шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного: А як вам 

здається? Хіба Він не прийде на свято? 

57. А первосвященики та фарисеї наказа дали: як дізнається хто, де Він перебуватиме, 

нехай донесе, щоб схопити Його. 

Розділ 12 

1. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив 

Ісус із мертвих. 

2. І для Нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із 

тих, що до столу з Ним сіли. 

3. А Марія взяла літру мира, з найдорожчого нарду пахучого, і намастила Ісусові 

ноги, і волоссям своїм Йому ноги обтерла... І пахощі мира наповнили дім! 
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4. І говорить один з Його учнів, Юда Іскаріотський, що мав Його видати: 

5. Чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано вбогим? 

6. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій: він мав 

скриньку на гроші, і крав те, що вкидали. 

7. І промовив Ісус: Позостав її ти, це вона на день похорону заховала Мені... 

8. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не постійно ви маєте! 

9. А натовп великий юдеїв довідався, що Він там, та й поприходили не з-за Ісуса 

Самого, але щоб побачити й Лазаря, що його воскресив Він із мертвих. 

10. А первосвященики змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, 

11. бо багато з юдеїв з-за нього відходили, та в Ісуса ввірували. 

12. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму 

надходить Ісус, 

13. то взяли вони пальмове віття, і вийшли назустріч Йому та й кричали: Осанна! 

Благословенний, хто йде у Господнє Ім’я! Цар Ізраїлів! 

14. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: 

15. Не бійся, дочко Сіонська! Ото Цар твій іде, сидячи на ослі молодому! 

16. А учні Його спочатку того не зрозуміли були, але, як прославивсь Ісус, то згадали 

тоді, що про Нього було так написано, і що цеє вчинили Йому. 

17. Тоді свідчив народ, який був із Ним, що Він викликав Лазаря з гробу, і воскресив 

його з мертвих. 

18. Через це й зустрів натовп Його, бо почув, що Він учинив таке чудо. 

19. Фарисеї тоді між собою казали: Ви бачите, що нічого не вдієте: ось пішов увесь 

світ услід за Ним! 

20. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллени. 

21. І вони підійшли до Пилипа, що з Віфсаїди Галілейської, і просили його та казали: 

Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. 

22. Іде Пилип та Андрієві каже; іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. 

23. Ісус же їм відповідає, говорячи: Надійшла година, щоб Син Людський прославивсь. 

24. Поправді, поправді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то 

одне зостається; як умре ж, плід рясний принесе. 

25. Хто кохає душу свою, той погубить її; хто ж ненавидить душу свою на цім світі, 

збереже її в вічне життя. 

26. Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, там буде й слуга Мій. Як хто 

служить Мені, того пошанує Отець. 
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27. Затривожена зараз душа Моя. І що Я повім? Заступи Мене, Отче, від цієї години! 

Та на те Я й прийшов на годину оцю... 

28. Прослав, Отче, Ім’я Своє! Залунав тоді голос із неба: І прославив, і знову 

прославлю! 

29. А народ, що стояв і почув, говорив: Загреміло! Інші казали: Це Ангол Йому 

говорив! 

30. Ісус відповів і сказав: Не для Мене цей голос лунав, а для вас. 

31. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. 

32. І, як буду піднесений з землі, то до Себе Я всіх притягну. 

33. А Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю Він має померти. 

34. А народ відповів Йому: Ми чули з Закону, що Христос перебуває повік, то чого ж 

Ти говориш, що Людському Сину потрібно піднесеному бути? Хто такий Цей Син 

Людський? 

35. І сказав їм Ісус: Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас 

темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде... 

36. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. 

Промовивши це, Ісус відійшов, і сховався від них. 

37. І хоч Він стільки чуд перед ними вчинив був, та в Нього вони не ввірували, 

38. щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав: Хто повірив тому, що ми, 

Господи, чули, а Господнє рамено кому об’явилось? 

39. Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік: 

40. Засліпив їхні очі, і скам’янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не 

зрозуміли, і не навернулись, щоб Я їх уздоровив! 

41. Це Ісая сказав, коли бачив славу Його, і про Нього звіщав. 

42. Проте багато-хто навіть із старших у Нього ввірували, та не признавались через 

фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. 

43. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. 

44. А Ісус підняв голос, та й промовляв: Хто вірує в Мене, не в Мене він вірує, але 

в Того, Хто послав Мене. 

45. А хто бачить Мене, той бачить Того, хто послав Мене. 

46. Я, Світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в Мене, у темряві не зоставався. 

47. Коли б же хто слів Моїх слухав та не вірував, Я того не суджу, бо Я не прийшов 

світ судити, але щоб спасти світ. 

48. Хто цурається Мене, і Моїх слів не приймає, той має для себе суддю: те слово, що 

Я говорив, останнього дня воно буде судити його! 
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49. Бо від Себе Я не говорив, а Отець, що послав Мене, то Він Мені заповідь дав, що Я 

маю казати та що говорити. 

50. І відаю Я, що Його ота заповідь то вічне життя. Тож що Я говорю, то так говорю, 

як Отець Мені розповідав. 

Розділ 13 

1. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година Йому перейти до Отця 

з цього світу, полюбивши Своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. 

2. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді 

Іскаріотському, щоб він видав Його, 

3. то Ісус, знавши те, що Отець віддав все Йому в руки, і що від Бога прийшов Він, 

і до Бога відходить, 

4. устає від вечері, і здіймає одежу, бере рушника й підперізується. 

5. Потому налив Він води до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і витирати 

рушником, що ним був підперезаний. 

6. І підходить до Симона Петра, а той каже Йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені? 

7. Ісус відказав і промовив йому: Що Я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля 

зрозумієш. 

8. Говорить до Нього Петро: Ти повік мені ніг не обмиєш! Ісус відповів йому: Коли Я 

не вмию тебе, ти не матимеш частки зо Мною. 

9. До Нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову! 

10. Ісус каже йому: Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. 

І ви чисті, та не всі. 

11. Бо Він знав Свого зрадника, тому то сказав: Ви чисті не всі. 

12. Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу Свою Він надів, засів знову за стіл і промовив 

до них: Чи знаєте ви, що Я зробив вам? 

13. Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо Я є. 

14. А коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один одному ноги 

вмивати. 

15. Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив. 

16. Поправді, поправді кажу вам: Раб не більший за пана свого, посланець же не 

більший від того, хто вислав його. 

17. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините! 

18. Не про всіх вас кажу. Знаю Я, кого вибрав, але щоб збулося Писання: Хто хліб 

споживає зо Мною, підняв той на Мене п’яту свою! 
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19. Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви ввірували, що то 

Я. 

20. Поправді, поправді кажу вам: Хто приймає Мого посланця, той приймає Мене; 

хто ж приймає Мене, той приймає Того, Хто послав Мене! 

21. Промовивши це, затривожився духом Ісус, і освідчив, говорячи: Поправді, поправді 

кажу вам, що один із вас видасть Мене!.. 

22. І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого Він каже. 

23. При столі, при Ісусовім лоні, був один з Його учнів, якого любив Ісус. 

24. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув: Запитай, хто б то був, що про нього 

Він каже? 

25. І, пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до Нього: Хто це, Господи? 

26. Ісус же відказує: Це той, кому, умочивши, подам Я куска. І, вмочивши куска, подав 

синові Симона, Юді Іскаріотському!.. 

27. За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана. А Ісус йому каже: Що ти робиш 

роби швидше... 

28. Але жаден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав Він йому. 

29. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього 

Ісус: Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що. 

30. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. 

31. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус: Тепер ось прославивсь Син Людський, 

і в Ньому прославився Бог. 

32. Коли в Ньому прославився Бог, то і Його Бог прославить у Собі, і зараз прославить 

Його! 

33. Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як 

сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер. 

34. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один 

одного й ви! 

35. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. 

36. А Симон Петро Йому каже: Куди, Господи, ідеш Ти? Ісус відповів: Куди Я йду, 

туди ти тепер іти за Мною не можеш, але потім ти підеш за Мною. 

37. Говорить до Нього Петро: Чому, Господи, іти за Тобою тепер я не можу? За Тебе я 

душу свою покладу! 

38. Ісус відповідає: За Мене покладеш ти душу свою? Поправді, поправді кажу Я тобі: 

Півень не заспіває, як ти тричі зречешся Мене... 
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Розділ 14 

1. Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! 

2. Багато осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду 

приготувати місце для вас? 

3. А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й заберу вас до Себе, щоб де 

Я були й ви. 

4. А куди Я йду дорогу ви знаєте. 

5. Говорить до Нього Хома: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш; як же можемо знати 

дорогу? 

6. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, 

якщо не через Мене. 

7. Коли б то були ви пізнали Мене, ви пізнали були б і Мого Отця. Відтепер Його 

знаєте ви, і Його бачили. 

8. Говорить до Нього Пилип: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам! 

9. Промовляє до нього Ісус: Стільки часу Я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, Мене? Хто 

бачив Мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш: Покажи нам Отця? 

10. Чи не віруєш ти, що Я в Отці, а Отець у Мені? Слова, що Я вам говорю, говорю не 

від Себе, а Отець, що в Мені перебуває, Той чинить діла ті. 

11. Повірте Мені, що Я в Отці, а Отець у Мені! Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. 

12. Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить діла, які чиню Я, і ще 

більші від них він учинить, бо Я йду до Отця. 

13. І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь 

Отець. 

14. Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню. 

15. Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді зберігайте! 

16. І вблагаю Отця Я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, 

17. Духа правди, що Його світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. 

Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. 

18. Я не кину вас сиротами, Я прибуду до вас! 

19. Ще недовго, і вже світ Мене не побачить, але ви Мене бачити будете, бо живу Я 

і ви жити будете! 

20. Того дня пізнаєте ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас. 

21. Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той любить Мене. А хто любить Мене, то 

полюбить його Мій Отець, і Я полюблю Його, і об’явлюсь йому Сам. 
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22. Запитує Юда, не Іскаріотський, Його: Що то, Господи, що Ти нам об’явитися маєш, 

а не світові? 

23. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, 

і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. 

24. Хто не любить Мене, той не береже Моїх слів. А слово, що чуєте ви, не Моє, 

а Отця, що послав Мене. 

25. Говорив це Я вам, бувши з вами. 

26. Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім’я Моє, Той навчить вас 

усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив. 

27. Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 

нехай не тривожиться, ані не лякається! 

28. Чули ви, що Я вам говорив: Я відходжу, і вернуся до вас. Якби ви любили Мене, то 

ви б тішилися, що Я йду до Отця, бо більший за Мене Отець. 

29. І тепер Я сказав вам, передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. 

30. Небагато вже Я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в Мені він 

нічого не має, 

31. та щоб світ зрозумів, що люблю Я Отця, і як Отець наказав Мені, так роблю. 

Уставайте, ходім звідсіля! 

Розділ 15 

1. Я правдива Виноградина, а Отець Мій Виноградар. 

2. Усяку галузку в Мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід 

родить, обчищає її, щоб рясніше родила. 

3. Через Слово, що Я вам говорив, ви вже чисті. 

4. Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли 

не позостанеться на виноградині, так і ви, як в Мені перебувати не будете. 

5. Я Виноградина, ви галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно зароджує, 

бо без Мене нічого чинити не можете ви. 

6. Коли хто перебувати не буде в Мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. 

І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. 

7. Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої позостануться в вас, то просіть, 

чого хочете, і станеться вам! 

8. Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні Мої. 

9. Як Отець полюбив Мене, так і Я полюбив вас. Перебувайте в любові Моїй! 

10. Якщо будете ви зберігати Мої заповіді, то в любові Моїй перебуватимете, як і Я 

зберіг Заповіді Свого Отця, і перебуваю в любові Його. 
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11. Це Я вам говорив, щоб радість Моя була в вас, і щоб повна була ваша радість! 

12. Оце Моя заповідь, щоб любили один одного ви, як Я вас полюбив! 

13. Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. 

14. Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую. 

15. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас 

назвав друзями Я, бо Я вам об’явив усе те, що почув від Мого Отця. 

16. Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили 

плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в Імення Моє. 

17. Це Я вам заповідую, щоб любили один одного ви! 

18. Коли вас світ ненавидить, знайте, що Мене він зненавидів перше, як вас. 

19. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але Я вас зо 

світу обрав, тому світ вас ненавидить. 

20. Пригадайте те слово, яке Я вам сказав: Раб не більший за пана свого. Як Мене 

переслідували, то й вас переслідувати будуть; як слово Моє зберігали, берегтимуть і ваше. 

21. Але все це робитимуть вам за Ім’я Моє, бо не знають Того, хто послав Мене. 

22. Коли б Я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не 

мають вони за свій гріх. 

23. Хто Мене ненавидить, і Мого Отця той ненавидить. 

24. Коли б Я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б 

гріха. Та тепер вони бачили, і зненавиділи і Мене, і Мого Отця. 

25. Та щоб справдилось слово, що в їхнім Законі написане: Мене безпідставно 

зненавиділи! 

26. А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця Я пошлю вам, Той Дух правди, що 

походить від Отця, Він засвідчить про Мене. 

27. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо Мною. 

Розділ 16 

1. Оце Я сказав вам, щоб ви не спокусились. 

2. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть 

заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові! 

3. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні Мене. 

4. Але Я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був Я вам, як настане 

година. Цього вам не казав Я спочатку, бо з вами Я був. 

5. Тепер же до Того Я йду, Хто послав Мене, і ніхто з вас Мене не питає: Куди йдеш? 

6. Та від того, що це Я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. 
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7. Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не 

прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам Його. 

8. А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд: 

9. тож про гріх, що не вірують у Мене; 

10. а про правду, що Я до Отця Свого йду, і Мене не побачите вже; 

11. а про суд, що засуджений князь цього світу. 

12. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. 

13. А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не 

буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. 

14. Він прославить Мене, бо Він візьме з Мого та й вам сповістить. 

15. Усе, що має Отець, то Моє; через те Я й сказав, що Він візьме з Мого та й вам 

сповістить. 

16. Незабаром, і Мене вже не будете бачити, і знов незабаром і Мене ви побачите, бо Я 

йду до Отця. 

17. А деякі з учнів Його говорили один до одного: Що таке, що сказав Він до нас: 

Незабаром, і Мене вже не будете бачити, і знов незабаром і Мене ви побачите, та: Я йду 

до Отця?.. 

18. Гомоніли також: Що таке, що говорить: Незабаром? Про що каже, не знаємо... 

19. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм: Чи про це між собою 

міркуєте ви, що сказав Я: Незабаром, і вже Мене бачити не будете ви, і знов незабаром 

і Мене ви побачите? 

20. Поправді, поправді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. 

Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість! 

21. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то 

вже не пам’ятає терпіння з-за радощів, що людина зродилась на світ... 

22. Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто 

радости вашої вам не відійме! 

23. Ні про що ж того дня ви Мене не спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: Чого 

тільки попросите ви від Отця в Моє Ймення, Він дасть вам. 

24. Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша 

радість. 

25. Оце все Я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами Я вже не буду 

до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. 

26. Того дня ви проситимете в Моє Ймення, і Я вам не кажу, що вблагаю Отця Я за вас, 
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27. бо Отець любить Сам вас за те, що ви полюбили Мене та й увірували, що Я вийшов 

від Бога. 

28. Від Отця вийшов Я, і на світ Я прийшов. І знов покидаю Я світ та й іду до Отця. 

29. Його учні відказують: Ось тепер Ти говориш відкрито, і жадної притчі не кажеш. 

30. Тепер відаємо ми, що Ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб Тебе хто питав. Тому 

віруємо, що Ти вийшов від Бога! 

31. Ісус їм відповів: Тепер віруєте? 

32. Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, 

а Мене ви Самого покинете... Та не Сам Я, бо зо Мною Отець! 

33. Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страждання зазнаєте в світі, але 

будьте відважні: Я світ переміг! 

Розділ 17 

1. По мові оцій Ісус очі Свої звів до неба й промовив: Прийшла, Отче, година, 

прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив Тебе, 

2. бо Ти дав Йому владу над тілом усяким, щоб Він дав життя вічне всім їм, яких дав 

Ти Йому. 

3. Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, 

що послав Ти Його. 

4. Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав Мені виконати. 

5. І тепер прослав, Отче, Мене Сам у Себе тією славою, яку в Тебе Я мав, поки світ не 

постав. 

6. Я Ім’я Твоє виявив людям, що Мені Ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх 

Мені, і вони зберегли Твоє слово. 

7. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти Мені дав, від Тебе походить, 

8. бо слова, що дав Ти Мені, Я їм передав, і вони прийняли й зрозуміли правдиво, що 

Я вийшов від Тебе, і ввірували, що послав Ти Мене. 

9. Я благаю за них. Не за світ Я благаю, а за тих, кого дав Ти Мені, Твої бо вони! 

10. Усе бо Моє то Твоє, а Твоє то Моє, і прославивсь Я в них. 

11. І не на світі вже Я, а вони ще на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Ім’я 

Своє їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, єдине були! 

12. Коли з ними на світі Я був, Я беріг їх у Ймення Твоє, тих, що дав Ти Мені, і зберіг, 

і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибіль, щоб збулося Писання. 

13. Тепер же до Тебе Я йду, але це говорю Я на світі, щоб мали вони в собі радість 

Мою досконалу. 

14. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і Я не від світу. 
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15. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. 

16. Не від світу вони, як і Я не від світу. 

17. Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то правда. 

18. Як на світ Ти послав Мене, так і Я на світ послав їх. 

19. А за них Я посвячую в жертву Самого Себе, щоб освячені правдою стали й вони. 

20. Та не тільки за них Я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у Мене, 

21. щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, щоб 

увірував світ, що Мене Ти послав. 

22. А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, щоб єдине були, як єдине і Ми. 

23. Я у них, а Ти у Мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав Мене 

Ти, і що їх полюбив Ти, як Мене полюбив. 

24. Бажаю Я, Отче, щоб і ті, кого дав Ти Мені, там зо Мною були, де знаходжуся Я, 

щоб бачили славу Мою, яку дав Ти Мені, бо Ти полюбив Мене перше закладин світу. 

25. Отче Праведний! Хоча не пізнав Тебе світ, та пізнав Тебе Я. І пізнали вони, що 

послав Мене Ти. 

26. Я ж Ім’я Твоє їм об’явив й об’являтиму, щоб любов, що Ти нею Мене полюбив, 

була в них, а Я в них!.. 

Розділ 18 

1. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями Своїми на той бік потоку Кедрону, де був 

сад, до якого ввійшов Він та учні Його. 

2. Але й Юда, що видав Його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус й Його учні. 

3. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвящеників і фарисеїв, 

приходить туди із смолоскипами, та з ліхтарями, та з зброєю. 

4. А Ісус, усе відавши, що з Ним статися має, виходить та й каже до них: Кого ви 

шукаєте? 

5. Йому відповіли: Ісуса Назарянина. Він говорить до них: Це Я... А стояв із ними 

й Юда, що видав Його. 

6. І як тільки сказав їм: Це Я, вони подалися назад, та й на землю попадали... 

7. І Він знов запитав їх: Кого ви шукаєте? Вони ж відказали: Ісуса Назарянина. 

8. Ісус відповів: Я сказав вам, що це Я... Отож, як Мене ви шукаєте, то дайте оцим 

відійти, 

9. щоб збулося те слово, що Він був сказав: Я не втратив нікого із тих, кого дав Ти 

Мені. 

10. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив, і рубонув раба первосвященика, 

і відтяв праве вухо йому. А рабу на ім’я було Малх. 
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11. Та промовив Ісус до Петра: Всунь у піхви меча! Чи ж не мав би Я пити ту чашу, що 

Отець дав Мені? 

12. Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса, і зв’язали Його, 

13. і повели Його перше до Анни, бо тестем доводивсь Кайяфі, що первосвящеником 

був того року. 

14. Це ж був той Кайяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. 

15. А Симон Петро й інший учень ішли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був 

первосвященикові, і ввійшов у двір первосвящеників із Ісусом. 

16. А Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був 

первосвященикові, і сказав воротарці, і впровадив Петра. 

17. І питає Петра воротарка служниця: Ти хіба не з учнів Цього Чоловіка? Той 

відказує: Ні! 

18. А раби й служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод. І Петро стояв 

із ними та грівся. 

19. А первосвященик спитався Ісуса про учнів Його, і про науку Його. 

20. Ісус Йому відповідь дав: Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі 

й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого Я не говорив. 

21. Чого ти питаєш Мене? Поспитайся тих, що чули, що Я їм говорив. Отже, знають 

вони, про що Я говорив. 

22. А як Він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, 

говорячи: То так відповідаєш первосвященикові? 

23. Ісус йому відповідь дав: Якщо зле Я сказав, покажи, що то зле; коли ж добре, за що 

Мене б’єш? 

24. І відіслав Його Анна зв’язаним первосвященикові Кайяфі. 

25. А Симон Петро стояв, гріючись. І сказали до нього: Чи й ти не з учнів Його? Він 

відрікся й сказав: Ні! 

26. Говорить один із рабів первосвященика, родич тому, що йому Петро вухо відтяв: 

Чи тебе я не бачив у саду з Ним? 

27. І знову відрікся Петро, і заспівав півень хвилі тієї... 

28. А Ісуса ведуть від Кайяфи в преторій. Був же ранок. Та вони не ввійшли до 

преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти пасху. 

29. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав: Яку скаргу приносите ви на Цього 

Чоловіка? 

30. Вони відповіли та й сказали йому: Коли б Цей злочинцем не був, ми б Його тобі не 

видавали. 
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31. А Пилат їм сказав: Візьміть Його, та й за вашим Законом судіть Його. Юдеї сказали 

йому: Нам не вільно нікого вбивати, 

32. щоб збулося Ісусове слово, що його Він прорік, зазначаючи, якою то смертю Він 

має померти. 

33. Тоді знову Пилат увійшов у преторій, і покликав Ісуса, і до Нього сказав: Чи Ти 

Цар Юдейський? 

34. Ісус відповів: Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про Мене? 

35. Пилат відповів: Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященики мені Тебе видали. 

Що таке Ти вчинив? 

36. Ісус відповів: Моє Царство не із світу цього. Якби із цього світу було Моє Царство, 

то служба Моя воювала б, щоб не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не звідси... 

37. Сказав же до Нього Пилат: Так Ти Цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що Цар Я. Я 

на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той 

чує Мій голос. 

38. Говорить до Нього Пилат: Що є правда? І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов, та 

й каже до них: Не знаходжу Я в Ньому провини ніякої. 

39. Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете отже, відпущу 

вам Царя Юдейського? 

40. Та знову вони зняли крик, вимагаючи: Не Його, а Варавву! А Варавва був 

злочинець. 

Розділ 19 

1. От тоді взяв Ісуса Пилат, та й звелів збичувати Його. 

2. Вояки ж, сплівши з терну вінка, Йому поклали на голову, та багряницю наділи на 

Нього, 

3. і приступали до Нього й казали: Радій, Царю Юдейський! І били по щоках Його... 

4. Тоді вийшов назовні ізнову Пилат та й говорить до них: Ось Його я виводжу 

назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в Нім не знаходжу. 

5. І вийшов назовні Ісус, у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже: 

Оце Чоловік! 

6. Як зобачили ж Його первосвященики й служба, то закричали, говорячи: Розіпни, 

розіпни! Пилат каже до них: То візьміть Його ви й розіпніть, бо провини я в Нім не 

знаходжу! 

7. Відказали юдеї йому: Ми маємо Закона, а за Законом Він мусить умерти, бо за 

Божого Сина Себе видавав! 

8. Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш, 
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9. і вернувся в преторій ізнову, і питає Ісуса: Звідки Ти? Та Ісус йому відповіді не 

подав. 

10. І каже до Нього Пилат: Не говориш до мене? Хіба ж Ти не знаєш, що маю я владу 

розп’ясти Тебе, і маю владу Тебе відпустити? 

11. Ісус відповів: Надо Мною ти жадної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано 

було; тому більший гріх має той, хто Мене тобі видав... 

12. Після цього Пилат намагався пустити Його, та юдеї кричали, говорячи: Якщо Його 

пустиш, то не кесарів приятель ти! Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. 

13. Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса, і засів на суддеве сидіння, на 

місці, що зветься літостротон, по-гебрейському ж гаввата. 

14. Був то ж день Приготовлення Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям: 

Ось ваш Цар! 

15. Та вони закричали: Геть, геть із Ним! Розіпни Його! Пилат каже до них: Царя 

вашого маю розп’ясти? Первосвященики відповіли: Ми не маєм царя, окрім кесаря! 

16. Ось тоді він їм видав Його, щоб розп’ясти... І взяли Ісуса й повели... 

17. І, нісши Свого хреста, Він вийшов на місце, Череповищем зване, по-гебрейському 

Голгофа. 

18. Там Його розп’яли, а з Ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса 

всередині. 

19. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там написано: Ісус 

Назарянин, Цар Юдейський. 

20. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп’ятий, було 

близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому й по-римському написано. 

21. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященики: Не пиши: Цар Юдейський, але 

що Він Сам говорив: Я Цар Юдейський. 

22. Пилат відповів: Що я написав написав! 

23. Розп’явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його, та й поділили на чотири частині, по 

частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. 

24. Тож сказали один до одного: Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, 

кому припаде. Щоб збулося Писання: Поділили одежу Мою між собою, і метнули про 

шату Мою жеребка. Вояки ж це й зробили... 

25. Під хрестом же Ісуса стояли Його мати, і сестра Його матері, Марія Клеопова, 

і Марія Магдалина. 

26. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце, 

жоно, твій син! 
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27. Потім каже до учня: Оце мати твоя! І з тієї години той учень узяв її до себе. 

28. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує: 

Прагну! 

29. Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж, губку оцтом наповнивши, і на тростину 

її настромивши, піднесли до уст Його. 

30. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось!.. І, голову схиливши, віддав 

Свого духа... 

31. Був же день Приготовлення, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був 

бо Великдень тієї суботи просили Пилата зламати голінки розп’ятим, і зняти. 

32. Тож прийшли вояки й поламали голінки першому й другому, що розп’ятий з Ним 

був. 

33. Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, то голінок Йому не 

зламали, 

34. та один з вояків списом бока Йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. 

35. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його; і він знає, що правду говорить, 

щоб повірили й ви. 

36. о це сталось тому, щоб збулося Писання: Йому кості ламати не будуть! 

37. І знов друге Писання говорить: Дивитися будуть на Того, Кого прокололи. 

38. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став 

просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив Пилат. Тож прийшов він, і взяв тіло 

Ісусове. 

39. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирну приніс, із 

алоєм помішану, щось літрів із сто. 

40. Отож, узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як 

є звичай ховати в юдеїв. 

41. На тім місці, де Він був розп’ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому 

ніколи ніхто не лежав. 

42. Тож отут, з-за юдейського дня Приготовлення вони поклали Ісуса, бо поблизу був 

гріб. 

Розділ 20 

1. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина 

до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. 

2. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра, та до другого учня, що Ісус його 

любив, та й каже до них: Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали Його! 

3. Тоді вийшов Петро й другий учень, і до гробу пішли. 
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4. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду біг, хутчіш від Петра, 

і перший до гробу прибув. 

5. І, нахилившися, бачить лежить плащаниця... Але він не ввійшов. 

6. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю 

оглядає, що лежала, 

7. і хустка, що була на Його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена, 

в іншому місці... 

8. Тоді ж увійшов й інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і ввірував. 

9. Бо ще не розуміли з Писання вони, що Він має воскреснути з мертвих. 

10. І учні вернулися знову до себе. 

11. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу. 

12. І бачить два Анголи, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало 

Ісусове тіло... 

13. І говорять до неї вони: Чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: Узяли мого Господа, 

і я не знаю, де Його поклали... 

14. І, сказавши оце, обернулась назад, і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що 

то Ісус... 

15. Промовляє до неї Ісус: Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, 

що то садівник, говорить до Нього: Якщо, пане, узяв ти Його, то скажи мені, де поклав ти 

Його, і Його я візьму! 

16. Ісус мовить до неї: Маріє! А вона обернулася та по-єврейському каже Йому: 

Раббуні! цебто: Учителю мій! 

17. Говорить до неї Ісус: Не торкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Отця. Але йди до 

братів Моїх та їм розповіж: Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до Бога Мого й Бога 

вашого! 

18. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав... 

19. Того ж дня дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були, 

були замкнені, бо боялись юдеїв, з’явився Ісус, і став посередині, та й промовляє до них: 

Мир вам! 

20. І, сказавши оце, показав Він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа. 

21. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам! Як Отець послав Мене, і Я вас посилаю! 

22. Сказавши оце, Він дихнув, і говорить до них: Прийміть Духа Святого! 

23. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються! 

24. А Хома, один з Дванадцятьох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. 
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25. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа!.. А він відказав їм: Коли на руках 

Його знаку відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї 

руки не вкладу до боку Його, не ввірую! 

26. За вісім же день знов удома були Його учні, а з ними й Хома. І, як замкнені двері 

були, прийшов Ісус, і став посередині та й проказав: Мир вам! 

27. Потім каже Хомі: Простягни свого пальця сюди, та на руки Мої подивись. 

Простягни й свою руку, і вклади до боку Мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий! 

28. А Хома відповів і сказав Йому: Господь мій і Бог мій! 

29. Промовляє до нього Ісус: Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що не 

бачили й увірували! 

30. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів Своїх, що в книзі оцій 

не записані. 

31. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, 

життя мали в Ім’я Його! 

Розділ 21 

1. Після цього з’явивсь Ісус знов Своїм учням над морем Тіверіядським. А з’явився 

отак. 

2. Укупі були Симон Петро, і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл, із Кани 

Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів Його. 

3. Говорить їм Симон Петро: Піду риби вловити. Вони кажуть до нього: І ми підемо 

з тобою. І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. 

4. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. 

5. Ісус тоді каже до них: Чи не маєте, діти, якоїсь поживи? Ні, вони відказали. 

6. А Він їм сказав: Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете! Вони кинули, 

і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби... 

7. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові: Це ж Господь!.. А Симон 

Петро, як зачув, що Господь то, накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся 

в море... 

8. Інші ж учні, що були недалеко від берега якихсь ліктів із двісті припливли 

човником, тягнучи невода з рибою. 

9. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. 

10. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби, що оце ви вловили! 

11. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, сто 

п’ятдесят три. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. 
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12. Ісус каже до учнів: Ідіть, снідайте! А з учнів ніхто не наважився спитати Його: Хто 

Ти такий? Бо знали вони, що Господь то... 

13. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. 

14. Це вже втретє з’явився Ісус Своїм учням, як із мертвих воскрес. 

15. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, 

чи ти любиш мене більше цих? Той каже Йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе! 

Промовляє йому: Паси ягнята Мої! 

16. І говорить йому Він удруге: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш Мене? Той каже 

Йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе! Промовляє йому: Паси вівці Мої! 

17. Утретє Він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш Мене? Засмутився Петро, 

що спитав його втретє: Чи кохаєш Мене? І він каже Йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш 

Ти, що кохаю Тебе! Промовляє до нього Ісус: Паси вівці Мої! 

18. Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли був ти молодший, то ти сам підперізувався, 

і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже, 

і поведе, куди не захочеш... 

19. А оце Він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши 

таке, Він говорить йому: Іди за Мною! 

20. Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив 

Ісус, який на вечері до лоня Йому був схилився й спитав: Хто, Господи, видасть Тебе? 

21. Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що? 

22. Промовляє до нього Ісус: Якщо Я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що 

до того тобі? Ти йди за Мною! 

23. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав 

йому, що не вмре, а: Якщо Я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? 

24. Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве 

свідоцтво його! 

25. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те 

зокрема про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг! Амінь. 

(Переклад І. Огієнка) 
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Коран 

(скорочено)
1
 

Сура
2
, що відкриває Книгу

3
, мекканська

4
,  

і в ній 7 айятів
5
 

1. В ім’я всемилостивого, всемилосердного
6
 Бога

7
. 

2. Слава Богу, Господу всього сущого. 

3. Всемилостивому, всемилосердному. 

4. Володареві Судного дня. 

5. Тобі поклоняємося і в Тебеблагаємо допомоги. 

6. Веди насправедним шляхом: 

7. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв
8
, а не тих, що прогнівили Тебе

9
, і не тих, що 

заблукали
10

. 

  

                                                      
1
 Тут і далі: виноски та пояснення, уміщені за текстом Корану, зробив перекладач.— Прим. ред. 

2 Дослівно означає «ряд каменів, ряд цеглин у стіні». Так Мохаммед називав окреме своє 
одкровення чи фрагмент з нього. Після смерті пророка назву сур одержали окремі розділи 
відредагованого Корану. 
3
 Цей розділ стоїть першим лише тому, що мусульмани вважають його найважливішою молитвою, 

яку найчастіше повторюють. 
4
 Мусульманські богослови давно намагаються встановити, в якому місці були провозвіщені ті чи 

інші розділи або фрагменти Корану. Інколи це вдається, але не завжди. 
5
 Мохаммед вважав кожен вірш священної книги чудом, по-арабськи «айя». Оскільки термін «вірш» 

викликає в українського читача дещо інші асоціації, ми вирішили залишити арабський термін без 
змін. 
6
 Ці епітети по суті є синонімами, і різниця між ними лише та, що епітет «ар-рахман» характеризує 

Бога, як милосердного до тих, що заслужили на милосердя, епітет «ар-ра-хім» характеризує Бога, 
як милосердного навіть до тих, хто не вартий такого милосердя, навіть до найбільших грішників. 
7
 Слово «іляг», тобто «бог», в арабській мові давно зрослося з означеним артиклем «аль-», давши 

слово «Аллах» — дослівно «цей бог», або просто «Бог». 
8
 Побожні мусульмани вважають, що тут мова йде про пророків, святих та праведників. 

9
 Для того щоб пояснити своїм послідовникам, чому священні книги іудеїв так сильно розходяться 

з Кораном, Мохаммед твердив, що іудеї деякі з тих одкровень, які були послані Богом через їхніх 
пророків, або забули, або спотворили (сура 5, айят 13), дещо приховали (сура 2, айят 174), а деякі 
слова та вирази в Божих книгах поміняли місцями чи переставили (сура 5, айят 13; сура 5, айят 41; 
сура 4, айят 46), чим заслужили на Божий гнів, тому під тими, «що прогнівили Тебе», тобто Бога, 
слід розуміти іудеїв. 
10

 Згодом аналогічні звинувачення Мохаммед робив і християнам, бо вважав, що вони блукають 
у мороці невігластва, хоча й стоять значно ближче до «істинної віри», ніж іудеї. В дійсності, як 
показали численні дослідження, ів Корані, і в ісламі, як релігії, є значно більше елементів іудаїзму, 
ніж у християнстві. 
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Сура друга — «Корова»
1
 мекканська, і в ній 281 айят, 

провозвіщена в долині Міна
2
 в прощальній мандрівці (до 

Мекки), а початок цієї сури був провозвіщений у Медіні 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. А.Л.М. (Аліф, лям, мім)
3
. 

2. Ця Книга без сумніву є дороговказом для благочестивих. 

<…> 

255. (Айят Престолу)
4
 Бог — немає жодного бога, окрім нього (поклон)

5
, живого, 

присамосущого. Не бере його ні сон, ні дрімота. Йому належить усе на небесах і на землі. 

Хто ж може звертатися до Нього з проханням без Його призволу? Він відає все, що було 

перед ними, і все те, що буде після них, а вони не осягнуть розумом нічого з Його знань, 

крім того, що Він сам зволить дати їм зрозуміти. Його престол містить у собі небеса 

і землю, Йому не важко стежити за ними обома
6
, бо Він є Всевишній, усемогутній. 

<…> 

Сура двадцять четверта — «Світло» мекканська, і в ній 

64 айяти. Провозвіщена після сури «Аль-Хашр» — «Збір» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

<…> 

35. Бог є світло небес і землі. Світло Його — неначе ніша в стіні, в якій палає 

світильник, світильник у кришталевій лампаді, а ця кришталева лампада сяє, немов зоря 

з перлів. У ній горить олія благословенного дерева — оливкового дерева, якого немає ні 

на Сході, ні на Заході
7
. Олія його спалахне, коли б навіть вогонь і не торкнувся її. Це 

світло над усяким світлом! Бог приводить до свого світла того, кого захоче, і притчами 

повчає людей. Бог знає про все на світі! 

                                                      
1
 Сура названа так тому, що цю тварину згадано в 67-му айяті. 

2
 Міна — долина біля Мекки, якою проходив пророк, здійснюючи свій останній хадждж. 

3
 У Корані є такі «таємничі», чи «магічні», буквосполучення, справжнього змісту яких ніхто не знає. 

Сучасні європейські дослідники майже одностайно погоджуються, що ці загадкові літери означають 
імена тих чи інших власників коранічних фрагментів, які позичали свої списки Зейдові ібн Сабітові, 
коли той редагував текст Корану. Могли це бути й помітки власників списків. Так, наприклад, деякі 
дослідники вважають, що А.Л.М могло бути скороченням напису «Амара лі Мохаммед» — «Наказав 
мені (записати це) Мохаммед». 
4
 Цей айят інколи ще називають «Айятом трону» або «Божим престолом». За уявленнями 

середньовічних мусульман, трон Бога, який «вміщає в собі небеса і землю», був «найвищим» 
місцем у цілому всесвіті. 
5
 В сучасних виданнях Корану це слово, надруковане над текстом, повинно нагадувати слухачам чи 

читачам, що, дійшовши до цього місця, слід зробити поклон на честь Бога. 
6
 Тобто за небом і землею. 

7
 Тобто якого немає ніде на землі і який є лише на небесах. 
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36. В будинках, які Бог дозволив спорудити і де згадується ім’я Його, воздають хвалу 

Йому рано-вранці й увечері. 

37. Не звертайтеся до Посланця, що поміж вас, так, як звертаєтесь один до одного! Бог 

знає тих із вас, хто тікає, ховаючись від Нього. Тож нехай начуваються ті, що 

відвертаються від веління Його, аби не спостигло їх лихо чи люта кара. 

38. Чи ж не належить Богові все те, що є на Небесах і на Землі? Богу відомо, що тримає 

вас, і Він знає день, коли ви повернетесь до Нього. Він скаже їм усю правду про те, що 

вони вчинили в своєму житті. Адже Бог знає про все на світі! 

<…> 

Сура тридцять п’ята — «Сотворитель»  

мекканська, і в ній 45 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Фуркан» — «Розпізнавання добраі зла» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

<…> 

9. Не хто інший як Бог посилає вітри, і вони рухають хмару, і Ми
1
 женемо її в мертвий 

край і оживляємо нею землю, яка стала мертва. Отак і ви воскреснете по своїй смерті! 

10. Хто запрагне величі, хай знає: вся велич у Бога. Він чує кожне добре слово і знає 

кожне благе діло. І добрословів та благодійників возвеличить, а тим зловмисникам, що 

замишляють лихе, буде люта кара, і хитрість їхня піде нанівець. 

11. Бог сотворив вас із пороху і з краплі, потім спарував вас. І те, що носить у лоні 

жінка, а потім народжує, то тільки з Його відома. І тільки по записаному заздалегідь 

присуду продовжується життя довголітньому чи зменшується воно. Воістину, це Богові 

легко зробити! 

12. І різні будуть два моря
2
: одне солодке, прісне, з питною водою, а друге — солоне, 

гірке. Обидва дають вам свіжу рибу, дають корали та перли, якими ви прикрашуєте себе. 

І бачиш ти на них кораблі, які розтинають хвилі в пошуках благ, що таяться в морях. Тож 

може ви воздаєте дяку за цеє? 

<…> 

                                                      
1
 Бог говорить про себе в першій особі множини. 

2
 Слово «бахр» по-арабськи означає і море, і велику річку. В даному випадку мова йде про Червоне 

море та річку Євфрат, які були відомі арабам ще задовго до виникнення ісламу. 
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Сура п’ятдесят перша — «Ті, які розвівають»  

мекканська, і в ній 60 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Ахкаф» — «Піски»
1
 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся вітрами, які віють навсі сторони світу, 

2. І хмарами, які набрякли дощем, 

3. І кораблями, які долають водні простори, 

4. І ангелами, які виконують Боже веління. 

5. Адже те, що вам обіцяно — справдиться. 

6. І Страшний Суд справді настане! 

7. Клянуся небом, де пролягають зоряні дороги. 

8. Воістину, ви марнуєте час на суперечки та суєслів’я. 

9. Люди відвертаються від того, хто сам від них відвертається. 

10. Нехай згинуть брехуни та обманщики
2
 

11. І ті, яких закрутив вир легковажності. 

12. Вони питають: «Коли настане день Страшного Суду?» 

13. Настане він тоді, коли вони опиняться в пекельному вогні. 

14. Карайтесь вашоюкарою! Ось до чого ви прагнули! 

15. Воістину, богобоязливі розкошуватимуть у райських кущах біля прохолодних 

джерел, 

16. Прийнявши те, що дарував їм Господь їх. Але ж, воістину, вони прожили 

благочестиве життя. 

17. Не досипали вони своїх ночей та молилися 

18. І зрання благали у Бога прощення, 

19. І завжди у них щось знаходилося для жебрака та убогого. 

20. І на землі є віщі знаки для тих, які знають істину. 

21. І в душах ваших також вони є. Невже ви їх не бачите? 

22. І на небі вас чекає благодать і все те, що вам було обіцяно. 

23. А тому, клянуся Господом неба й землі, що це правда, як і те, що говорите ви. 

24. Чи знаєш ти
3
 розповідь про поштивих гостей Ібрагіма?

1
 

                                                      
1
 «Піски». Так називався край, розташований на південному узбережжі Аравійського півострова між 

Оманом та Хадрамаутом, де проживав стародавній народ (чи плем’я) Ад, який, згідно з легендою, 
Бог винищив бурею чи самумом за його гріхи. 
2
 Тогочасне арабське прокляття. 

3
 Це вже слова Бога, звернені до Мохаммеда. 
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25. Зайшли вони в його дім і мовили: «Мир тобі!» Він одрік їм: «Мир вам, чужинці!» 

26. Потім він вийшов до челяді і приніс вгодоване теля 

27. і поставив перед ними, сказавши: «Може, хочете їсти?» 

28. І він відчув страх перед ними, а вони сказали: «Не бійся!» і втішили його благою 

звісткою про те, що у нього народиться мудрий син. 

29. Тут прийшла його жона з лементом, б’ючи себе по обличчі й кажучи: «Яж — стара 

і безплідна!» 

30. А вони сказали: «Так прорік твій Господь, а він розумний, високомудрий!» 

31. Тоді він запитав: «Чого ви завітали сюди, о посланці?» 

32. Одрекли вони: «Воістину, ми послані до грішного народу, 

33. Щоб наслати на них зливу каміння, 

34. Вже поміченого в твого Господа дляневірних!» 

35. І ми вивели звідтіля тих віруючих, хто був у ньому
2
, 

36. Але ми знайшли вмісті один будинок людей, які ввірили себе Богові
3
. 

37. У ньому ми позоставили віщий знак, щоб урятувати їх від нещадної Божої кари. 

38. Саме цей знак був у Муси
4
, коли ми послали його до фараона з явним доказом. 

39. А фараон із своїм військом відвернувся й мовив: «Він великий маг або 

божевільний!» 

40. І взяли ми його та його воїнство й кинули в море, бо він заслужив кари. 

41. І в адян
5
 також був цей знак, коли ми наслали на них смертоносний вітер, 

42. Який спустошує всена своєму шляху і залишає тільки зотлілі кості, 

43. Та в самудян, коли сказано було їм: «Недовго ви будете веселитися!» 

44. Але вони знехтували попередження свого Господа і вразила їх блискавка просто 

в очі. 

45. І немогли вони звестися на ноги і не було в них рятівників. 

46. А ще раніше було попереджено люд Нуха
6
, то були грішники і нечестивці. 

47. А Ми воздвигнули небо власними руками і Ми, воістину, всемогутні. 

48. І Ми ж розпростерли землю. Які ж Ми чудові творці! 

49. І з усього живого Ми сотворили пару людей. Тож, може, ви схаменетесь. 

50. Поспішайте ж до Бога! Воістину, я посланий вам Його провозвісник! 

                                                                                                                                                                           
1
 Тобто біблейського праотця Авраама. 

2
 Мова йде про місто, згодом зруйноване за гріхи його жителів. 

3
 Дослівно: «один будинок мусульман». У нашому перекладі термін «мусульмани» ми даємо 

розширено, тобто так, як його розуміли сучасники Мохаммеда. 
4
 Так по-арабськи звучить ім’я біблейського Мойсея.  

5
 Назва цього народу чи племені походить від Ада, який був правнуком легендарного сина Ноя — 

Сема (в новогрецькому читанні Сіма). 
6
 Так араби називають біблейського Ноя. 
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51. І не сотворяйте собі інше божество, крім Бога! Воістину, я посланий вам 

провозвістити Його. 

52. Так само і тим людям, що жили раніше. Кожному посланцеві Бога, що приходив до 

них, вони казали: «Ти великий маг або божевільний!» 

53. Чи заповідали вони це одні одним? Ні, бо вони є люд, що вийшов з покори Божої. 

54. Одвернися від них, і тебе омине Божий осуд. 

55. Нагадуй про це іншим, бо, воістину, нагадування допоможе тим, які вірять 

у істинного Бога. 

56. Я сотворив джинів і людей лише для того, щоб вони поклонялися Мені. 

57. Я не жадаю від них життєвих благ і не хочу, щоб вони Мене годували. 

58. Воістину, Бог єподатель благ, міцний, могутній. 

59. І, воістину, тих, які чинили кривду, спіткає така ж доля, як і їхніх спільників, тож 

нехай вони краще не гнівають мене! 

60. Тож горе тим, які не увірували в той день, який їм було обіцяно!
1
 

Сура п’ятдесят друга — «Гора (Сінай)» 

мекканська, і в ній 49 айятів. Провозвіщена після сури 

«Ас-Саджда» — «Земний поклон» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся гороюСінай! 

2. І Книгою, що написана 

3. На сувоях пергамента. 

4. І небесним храмом
2
 

5. І склепінням над ним 

6. І повноводим морем, 

7. Яке, воістину, затопить грішників, караючи за непослух Господові. 

8. І ніхто не спроможний відвернути цюкару. 

9. Того дня, коли небо захитається 

10. І гори здригнуться, 

11. Того дня лихо тим, що справжню віру вважають оманою! 

12. А ось тим, що загрузнули в марнослів’ї, 

13. У день, коли їх ввергнуть у геєну вогненну, кажучи: 

                                                      
1
 Це означає, що для тих, які не увірували в Коран та проповіді Мохаммеда, буде горе в день 

Страшного Суду. 
2
 Мова йде про храм на небі, який, за уявленнями середньовічних мусульманських богословів, 

є копією храму Кааби. Цей храм щодня обходять тридцять тисяч ангелів. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 421 

 

14. «Ось цей вогонь, у який ви не вірили! 

15. Ось Божі чари. Бачите їх чи ви вже осліпли? 

16. Горіть у вогні! Терпіть мовчки чи скаржітесь — то все одно, тому що вам тільки 

воздається за те, що ви вчинили!» 

17. Воістину, богобоязливі опиняться в райських кущах та благості 

18. Щасливі тим, що дав їм Господьїхній та уберіг їх від гріха. 

19. Смачного вам! їжте і пийте — це винагородаза ваше праведне життя! 

20. їжте й пийте, спочиваючи на ложах, поставлених рядами. І Ми поодружуємо їх 

з чорноокими волоокими райськими красунями. 

21. А ті, які вірили і чиї нащадки успадкували їхню віру,— до тих Ми приєднаємо їхніх 

нащадків. Ми зовсім не применшуємо їхніх діянь. Кожна людина є заложником своїх 

вчинків і своїх надбань. 

22. Ми дамо їм удосталь плодів та м’яса, всього, чого вони схочуть. 

23. Там вони передаватимуть один одному чашу, й не буде там ні суєслів’я, ні принуки 

до гріха. 

24. І прислужуватимуть їм юнаки, гарні, як перлини, що їх пильнують від злодіїв. 

25. І вони повернуться один до одного, розмовлятимуть 

26. І казатимуть: «Ми боялися задолю наших рідних, 

27. Але Бог змилосердився над нами й захистив нас від пекучого вітру самуму». 

28. Воістину, ми так щиро благали його помочі, бо він всеправедний, 

всемилосердний»
1
. 

29. Тож напучуй їх! Бо по милості Господа свого ти не є ні маг, ні божевільний. 

30. Або скажуть вони: «Він віршомаз! Ми почекаємо, поки доля відвернеться від нього 

і його спіткає напасть». 

31. А ти скажи їм: «Що ж, чекайте! І я також чекатиму разом з вами!» 

32. Чи це підбурюють їх сновидіння їхні, чи вони зроду такі злостиві? 

33. Або ще вони казатимуть: «Він сам вигадав його!
2
» Але ж ні! А вони не вірять! 

34. Нехай же вони розкажуть щось подібне до того, що розказує він, коли вони щиро 

вірять у свої наговори. 

35. Чи, може, вони сотворені з нічого? Чи, може, вони самі себе створили? 

36. Чи, може, вони сотворили небеса і землю? Але ж ні! Вони нічого не вміють. 

37. Чи, може, їм доручено скарби Господа їхнього? Чи, може, їм доручено охороняти ті 

скарби? 

                                                      
1
 На цьому опис раю закінчується. Далі йде інший фрагмент. 

2
 Мається на увазі Коран. 
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38. Чи, може, у них є драбина до самого неба і вони можуть підслухувати самого Бога? 

Тож нехай той, хто буцімто підслуховує, доведе це! 

39. Чи, може, в нього є лише дочки, а у вас сини? 

40. Чи, може, ти вимагаєш від них платні, а вони не можуть заплатити, бо обтяжені 

важкими боргами? 

41. Чи, може, в них є потаємні знання і вони записують їх? 

42. Чи, може, вони замислили якусь хитрість? Але ж невірних завжди перехитрують. 

43. Чи, може, в них є якесь божество, окрім Бога? Слава Богові, який вищий від того, 

що вони дають Йому в товариші! 

44. І якщо вони побачать уламки неба, що падають на землю, вони скажуть: «Це 

летятьхмари!» 

45. Тож облиш їх, хай чекають свого дня, дня, коли їх уразить блискавка! 

46. Того дня, коли їх не врятує їхня хитрість і нічого їм не допоможе. 

47. І, воістину, тих, що жили не по правді, спостигне кара більша понад цю, та, однак, 

багато з них не відають цього. 

48. Тож змирися з вироком Господа свого! Адже ж ти в Нас на очах, тож воздай хвалу 

славі Господа свого, коли прокидаєшся зі сну! 

49. Возноси ж йому шану вночі й при заході зір! 

Сура п’ятдесят третя — «Зоря»  

мекканська, крім 32-го айята, бо він медінський, і в ній 62 

айяти. Провозвіщена вона після сури «Аль-іхляс» — 

«Очищення» (або «Визнання віри») 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся зіркою, коли вона заходить. 

2. Ваш краянин
1
 незаблукав і не збочив з дороги. 

3. І говоритьвін не з пристрасті, 

4. Воістину, слова ці є одкровенням, яке йому відкривається, 

5. Якого навчив його архангелДжабраїл, міцний силою, 

6. Могутній. Ось він став прямо перед ним 

7. І був він нанайвищому небосхилі, 

8. Потім наблизився і зійшов на землю. 

9. І стояв на віддалі двох пострілів з лука або іще ближче. 

                                                      
1
 Тобто Мохаммед. 
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10. І відкрив він своєму рабові те, що відкрив, 

11. І серце його не обманулося в тому, що він бачив
1
. 

12. Чи будете ви сумніватися в тому, що він бачить? 

13. Адже він бачив його і придругому сходженні на небо. 

14. Біля лотоса на самій межі
2
. 

15. А побіля нього тінисті райські кущі. 

16. Бачив, коли це лотосове дерево було суцільно вкрите сонмами ангелів. 

17. Його погляд не затуманився і не притьмянів. 

18. Він справді побачив один з найбільших віщих знаків свого Господа. 

19. А чи не замислювалися ви про аль-Лат і аль-Оззу. 

20. І Іншу, третю — Манат?
3
 

21. Хіба у вас народжуються лиш сини, а в Нього лиш дочки?
4
 

22. Оце був би несправедливий розподіл! 

23. Адже це просто імена, якими їх називали ви і ваші батьки. Бог не посилав ніяких 

доказів з ними. Вони
5
 дотримуються своєї віри, до якої приохотилися їхні душі. Але до 

них уже прийшло істинне слово Господа їхнього
6
. 

24. Невже чоловік матиме те, чого він так прагне
7
, 

25. А Бог, якому належить перше і останнє життя, матиме тільки дочок?!
8
 

26. Скільки є ангелів на небесах, а їхнє заступництво допоможе в день Страшного Суду 

хіба що тим, за кого Бог дозволить заступитися, до кого Він буде прихильним. 

27. Воістину, ті, які не вірують в загробне життя, нарікають ангелів жіночими іменами 

і вважають, що ідоли є дочками Бога. 

28. І нічого вони про це не знають. Воістину, вони живуть тільки вимислами, а вимисли 

не переважать істини. 

29. Тож одвернися від того, хто відвертається од Нашої перестороги і прагне тільки 

життя нацьому світі. 

                                                      
1
 Цими словами пророк хоче сказати, що то не був самообман. 

2
 За уявленнями мусульман це лотосове дерево росте на сьомому небі біля самого престолу Бога, 

на межі, за яку не сміють переступити ні ангели, ні найбільші пророки. 
3
 Назви ідолів (жіночого роду). Коли сусідні з Меккою племена обурилися проповідями Мохаммеда, 

мекканці, щоб не псувати стосунків з сусідами, по чиїх територіях ходили їхні торгові каравани, 
почали вимагати від Мохаммеда, щоб той нейтрально висловився про ідолів, яким поклонялися 
сусіди.  
Пророк спершу пішов на компроміс і назвав тих ідолів зграбними лебедями і стрункими юнаками.  
На якийсь час конфлікт був улагоджений, але через рік Мохаммед зрозумів, що компроміс 
невигідний, бо підриває основи його вчення, і, заявивши, що його попутав диявол, пророк 
виголосив вірші 21, 22 і 23. 
4 Народження дівчинки в доісламських арабів вважали нещастям, якщо не ганьбою. 
5
 Ідеться про язичників. 

6
 Тобто Коран. 

7
 Тобто синів. 

8
 Згадані ідоли мали жіночі імена,і доісламські араби інколи називали їх «дочками Бога». 
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30. Ось найвища міра їхніх знань! Воістину, твій Господь знає і про того, хто збочив 

з його шляху, як знає і про того, хто пішов праведним шляхом. 

31. А Богові належить усе те, що в небесах і на землі, тож Він зможе розквитатися 

з людьми, які чинили зло і які чинили благо, найвище добро. 

32. Тим же, які не вчинили великих злочинів та гріхів, окрім незначних провин, він 

простить, бо, воістину, Господь твій вельми щедрий на прощення. Він знав усе про вас ще 

тоді, коли сотворив вас із землі, коли ви були зародками в утробах матерів ваших. Тож не 

намагайтесь виправдатися: адже Він добре знає, хто з вас справді боїться гніву Його. 

33. Ачи думав ти про того, який відвернувся 

34. І дав мало, та ще й поскупився? 

35. Чи знає він про таємниці Божі і чи замислюється над ними? 

36. Чи відомо йому, що написано на сувоях Муси?
1
 

37. Та Ібрагіма, котрий завжди виконував свої обітниці? 

38. І що душа, яка нестиме свій тягар, непонесе гріхів іншої. 

39. І що в людини буде тільки те, що вона сама собі придбала. 

40. І що благочестя її буде помічене. 

41. Буде їй потім віддячено щонайповнішою винагородою. 

42. І що найвища межа в твого Господа. 

43. І що Він є тим, хто примушує людину сміятися чи плакати. 

44. І що Він є тим, хто умертвляє і оживляє. 

45. І що Він сотворив подружню пару — чоловіка та жінку 

46. З краплини дітородного сім’я, коли вона витікала. 

47. І що Йому належить змогавоскресити людей по смерті. 

48. І що Він є тим, хто збагачує і захищає. 

49. І що Він є Господом зорі Сіріус
2
. 

50. І що Він занапастив давніх адян. 

51. І понищив самудян. 

52. А перед тим плем’я Нуха, тому, що, воістину, вони були найнеправеднішим 

і найбеззаконнішим людом. 

53. А грішні міста Він знищив дощенту. 

54. І їх спостигло те, що спостигло. 

55. Тож які щеблагодіяння твого Господа ти не визнаватимеш?! 

56. Він
1
 такий же провозвісник, як і першіпророки-провозвісники. 

                                                      
1
 Так по-арабськи звучить ім’я біблейського Мойсея.  

2
 Зірка, яка на Аравійському півострові з’являється тоді, коли спадає літня спека.  
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57. Надходить Судний день, 

58. І немає рятівника від нього, окрім Бога. 

59. То чи ви дивуєтесь цій розповіді? 

60. Чи смієтесь, чи плачете? 

61. Чи приборкали свою зарозумілість? 

62. Тож поклоняйтесь Богові та служіть Йому! 

<…> 

Сура п’ятдесят шоста — «(Те), що має статися»  

мекканська, крім айятів 81-го і 82-го, бо вони є медінські, 

і в ній 96 айятів. Провозвіщена після сури «Та-га»,  

тобто «ТГ» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли станеться те, що має статися, 

2. Немає нічого, що заперечило б те, що має статися, 

3. Низьке і високе! 

4. Коли земля, захитавшись, здригнеться, 

5. А гори потрощаться, розкришаться 

6. І стануть пилом. 

7. А ви поділитеся на три гурти: 

8. Ті, що стоятимуть праворуч — хто ж вони ті, що стоятимуть праворуч? 

9. І ті, що стоятимуть ліворуч — хто ж вони ті, що стоятимуть ліворуч? 

10. А ті, що стоять попереду, стоятимуть попереду. 

11. Вони наближені до Бога, 

12. І місце їм у райських кущах. 

13. Це гурт старожитніх людей 

14. І трохи теперішніх. 

15. На ложах, витканих золотом і дорогоцінним камінням, 

16. Спершись на лікоть, вони лежатимуть один напроти одного. 

17. їм служитимуть вічно молоді юнаки 

18. З чашами, глечиками та чарами, наповненими джерельною водою. 

19. Од неї не болитьголова, і вони не п’яніють. 

20. Наповненими плодами, які їм до смаку, 

                                                                                                                                                                           
1
 Тобто Мохаммед. 
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21. Ім’ясом птахів, яке їм до вподоби. 

22. Ачорноокі волоокі красуні, 

23. Гарні, як перлини, що їх пильнують від злодіїв, 

24. Будуть їм нагородою за їхнє праведне життя. 

25. Не докучатимуть їм там суєслів’ям. Не дорікатимуть гріхами. 

26. Чутимуть тільки слова: «Мир вам! Мир вам!» 

27. А ті, що стоятимуть праворуч,— хто ж вони, ті, що стоятимуть праворуч? 

28. Серед лотосів без колючок 

29. І бананів, що вгинаються від плодів, 

30. У затінку крислатих дерев, 

31. Біля прохолодних джерел 

32. Та грядок з овочами, 

33. Які зріють круглий рік і які можна їсти досхочу, 

34. Для них застелені килимами високі ложа. 

35. Воістину, ми сотворили чорнооких красунь своїм особливим повелінням: 

36. Ми сотворили їх невинними дівчатами, 

37. Які пристрасно люблять своїх чоловіків і є їхніми ровесницями. 

38. Це для тих, які стоять праворуч. 

39. Гурт людей, які жили давно, 

40. І гуртлюдей, що жили недавно. 

41. А ті, що стоятимуть ліворуч,— хто ж вониті, що стоятимуть ліворуч? 

42. Овіяні гарячим вітром, омиті пекучим окропом, 

43. У клубах густого, чорного диму, 

44. Що не дає жаданої прохолоди. 

45. Перед тим вони, воістину, благоденствували і розкошували, 

46. І вперто трималися своїх гріховних переконань. 

47. І вони, бувало, питали один одного: «Невже, коли ми помремо та будемо прахом 

і кістками — невже ми будемо воскрешені? 

48. І наші прабатьки теж?!» 

49. Скажи їм: «Воістину, давні й теперішні 

50. Будуть зібрані у визначений день. 

51. Потім, воістину, о ви, заблукані, які справжню віру вважають оманою, 

52. Ви ж будете їсти плоди з пекельного дерева Заккум
1
 

                                                      
1
 За уявою середньовічних мусульман, Заккум —це пекельне дерево, плоди якого, дуже гидкі 

й несмачні,— будуть їжею грішників у пеклі. 
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53. І будете наповняти ними свої утроби, 

54. По тому запиватимете все це окропом. 

55. І питимете окріп так жадібно, як п’ють люди, що знемагають від спраги». 

56. Отак їх почастують у день Страшного Суду. 

57. Ми ж сотворили вас, щоб ви повірили в це. 

58. А чи ви замислювались над тим, чи так багато важить ваше дітородне сім’я? 

59. Чи ви творитедітей своїх, чи Ми творимо їх? 

60. Ми вирішуємо, хто з вас має померти, і Ми єдина над вами влада. 

61. Лиш Ми можемо замінити вас подібними вам, і Ми відтворюємо вас у подобі, якої 

ви незнаєте. 

62. Ви вже знаєте про перше сотворення. Тож поміркуйте про друге! 

63. Чи ви думали над тим, що ви обробляєте? 

64. Чи ви засіюєте поле, чи Ми, його сіячі? 

65. Якби Ми захотіли, то на полі стирчали б самі сухі стебла, а ви б бідкалися: 

66. «Але ж ми обтяжені боргами 

67. І до того ж ще й убогі!» 

68. А чи думали ви про воду, яку п’єте? 

69. Чи ви її змушуєте проливатися з дощової хмари, чи Ми її проливаємо? 

70. Якщо б Ми захотіли, то зробили б її солоною. Тож будьте вдячні Нам! 

71. А чи видумали про вогонь, який ви добуваєте? 

72. Чи, може, ви сотворили дерево, завдяки якому він горить, чи Ми є творці його? 

73. Ми сотворили його для нагадування та користі тих, що живуть у пустелі... 

74. Тож хвали ім’я твого великого Господа! 

75. Та ні! Клянуся місцем, де заходять зорі! 

76. А це, воістину, якщо ви знаєте, велика клятва! 

77. Воістину, цеє високошанований Коран, 

78. Записаний у потаємній, заповітній Книзі. 

79. До нього доторкаються тільки очищені від скверни люди. 

80. Він є послання від Господа світів. 

81. Невже ви будете відкидати це провозвіщення, 

82. А ваші життєві блага перетворите на те, що зветься оманою? 

83. Тож коли вона стискає вашу горлянку
1
, 

84. І ви тоді будете дивитися, 

85. То Ми тоді ближчі до вмирущого, ніж ви, але ви не бачите того! 

                                                      
1
 Мова йде про смерть. 
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86. Якби ж то ви були непідвладні Йому, 

87. Ви б відвернули її, якби ваші слова були правдиві. 

88. Та якщо він був з числа наближених до Бога, 

89. То його чекає успокоєння, милість Божата райські кущі. 

90. А якщо він з тих, що стоять праворуч, 

91. То «Мир нехай буде над тобою!» він почує від тих, що стоять праворуч. 

92. Але якщо він з тих, які вважали справжню віру оманою, чи з тих, що заблукали, 

93. То питиме він окріп 

94. І горітиме в пекельному вогні. 

95. Ось це, воістину, є достеменна правда! 

96. Тож хвали ім’я свого великого Господа! 

<…> 

Сура шістдесят восьма — «Тростинове перо» 

мекканська, крім айятів від 17-го і до кінця 23-го та від 

48-го й до кінця 50-го, бо ті є медінські, і в ній 52 айяти. 

Провозвіщена після сури «Аль-Аляк» — «Згусла кров» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Нун
1
 Клянуся тростиновим пером та тим, що ним пишуть! 

2. Ти по милості свого Господа не є божевільний. 

3. І, воістину, тебе чекає щедра винагорода, 

4. І ти, воістину, вельми достойна людина, 

5. І ти напевно побачиш, і вони побачать, 

6. Хто з васбожевільний насправді. 

7. Господь твій, воістину, краще знає, хто збочує з його дороги і краще знає, хто йде 

прямимшляхом. 

8. Не корися тим, хто звинувачує тебе в обмані. 

9. Вони хотіли б, щоб ти лицемірив, бо тоді й вони б лицемірили. 

10. І не корися нікчемі, який постійно клянеться. 

11. Ані хулителеві, який оббріхує ближніх своїх, 

12. Ані гонителеві добра, ворогові, грішникові, 

13. Жорстокому і до того ж безрідному, 

                                                      
1
 На початку сури стоїть літера «н» («нун»). Дослідники Корану вважають літери, які стоять на 

початку деяких розділів (сур), ініціалами власників тих фрагментів. 
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14. Навіть якщо б він володів майном і мав синів. 

15. Коли перед ним читають наші айяти, він каже: «Це ж старожитні казочки!» 

16. Ми затавруємо його великий ніс
1
. 

17. Воістину, Ми випробували їх так само, як і власників саду, коли ті заприсяглися, що 

неодмінно зберуть урожай зранку. 

18. Та вони не сказали застереження
2
, 

19. Тому до них прийшла біда від твого Господа, коли вони спали. 

20. А вранці сад був голий, з дерев позривано всі плоди. 

21. Вранці ті люди казали одне одному: 

22. «Ходімо усади, раз ми вжевирішили зібрати урожай!» 

23. І вони пішли, перемовляючись між собою: 

24. «Не пустимо в наші сади жодного злидаря!» 

25. І йшливони раннім ранком, вирішивши нікого непускати в сад. 

26. Коли ж вони побачили голий сад, вони заволали: «Воістину, невже ми заблудилися? 

27. Та ні! Пропав наш урожай!» 

28. І прорік тоді середущий з них: «Чи не говорив я вам, щоб ви воздавали хвалу 

Богові?!» 

29. Одрекли вони: «Слава нашому Господові! Воістину, ми чинили неблагочестиво!» 

30. І одніз них звернулися до інших, каючись: 

31. «О, горе нам! Воістину, ми були нерозумні і вперті!» 

32. Можливо Господь наш дасть нам взамін цього саду ще кращий! Ми ж бо благаємо 

нашого Господа!» 

33. Такабулаїм кара. А кара в майбутньому житті буде ще більша. О, якби вони це 

знали! 

34. Для благочестивих у їхнього Господа будуть райські сади благодаті. 

35. Хіба ми вчинимо з правовірними так, як з грішниками? 

36. Що у вас є? Чому ви так вважаєте? 

37. Хіба у васє Святе письмо, хіба ви його вивчаєте?! 

38. Воістину, в ньому є для вас те, що ви самі вибрали. 

39. Чи у вас є непорушні клятви над Нами, які триватимуть до дня воскресіння 

з мертвих?! Воістину, для вас буде те, що ви самі собі присудите! 

                                                      
1
 Коментатори Корану вважають, що в даному місці мова йде про конкретну людину з великим 

носом, зокрема про аль-Валіда ібн аль-Могіру, який в битві при Бадрі був поранений у ніс. Інші 
вважають, що мова йде про Ахнаса ібн Шорейка з племені бану сакіф. Дехто вважає, що до когось 
із них відносяться айяти 10—16. Інші вважають, що айяти 15 і 16 стосуються Надра ібн аль-Харіса.  
2
 Мається на увазі застережлива формула «Якщо цього забажає Бог!» Говорячи про свої плани на 

майбутнє, правовірний мусульманин спершу промовляє формулу застереження, щоб з ним не 
сталося те, що з власниками саду. 
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40. Запитай їх: хто з них може за це поручитися. 

41. Чи може в них є спільники? Тоді нехай вони приведуть своїх спільників, якщо вони 

кажуть правду. 

42. В той день, коли над ними нависне кара і вони будуть покликані поклонитися, вони 

не зможуть цього зробити. 

43. Вони потуплять від сорому очі, і їх спостигне презирство, а їх же давно кликали 

поклонитися, і тоді вони були здорові. 

44. Тож залиш мене з тими, які твою розповідь вважають обманом. Ми призведемо їх 

до загибелі так, що вона спостигне їх зненацька. 

45. Я продовжу їм їхнє життя. Воістину, моя кара буде зовсім несподівана. 

46. Чи, може, ти попросиш у них нагороди, а вони будуть обтяжені боргами? 

47. Чи, може, в них є потаємнезнання істини і вони пишуть Коран? 

48. Тож потерпи, доки твій Господь виконає свій вирок, і не тривожся, як тривожився 

той, хто попав у китове черево і волав до Бога, пригнічений горем
1
. 

49. Якби не милість Господа, то кит викинув би його на пустельному березі моря, 

осоромленого й зневаженого. 

50. Але Господь забрав його до себе і зробив праведником. 

51. І хоча ті, які не увірували в Бога, злісно печуть тебе своїми поглядами, коли ти 

нагадуєш їм про Страшний Суд, і кажуть: «Воістину, Він же божевільний!» 

є нагадуванням для всього світу. 

<…> 

Сура шістдесят дев’ята — «Воскресіння з мертвих»  

мекканська, і в ній 52 айяти. Провозвіщена після сури 

«Аль-Мульк» — «Панування» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Воскресіння з мертвих. 

2. Що це таке — воскресіння з мертвих? 

3. Як пояснити тобі
2
, що це таке — «воскресіння з мертвих»? 

4. Самудяни та адяни вважали, що їх дурять, лякаючи смертельною карою. 

5. Щодо самудян, то їх побивгрім, 

6. А щодо адян, то вони позамерзали на смерть від холодного буревію. 

                                                      
1
 Мається на увазі пророк Юнус — біблейський Йона, який, потрапивши в черево кита, пристрасно 

там молився і завдяки тим молитвам Бог урятував його. 
2
 Бог звертається до Мохаммеда. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 431 

 

7. Він наслав на них буревій, і той безнастанно дув сім ночей та вісім днів. І бачиш, цей 

народ поліг, неначе пальмовий гай, повалений ураганом. 

8. А чи залишилась від них хоч однажива душа? 

9. Грішили і фараон, і ті, які були до нього, і ті, що жили в загиблих містах
1
. 

10. Вони не послухали посланця їхнього Господа, і Він покарав їх суворою карою. 

11. Коли вода вийшла з берегів, воістину, Ми врятували вас у ковчезі, 

12. Щоб Ми могли нагадати вам і щоб це нагадування дійшло до ваших вух. 

13. А коли пролунає гук сурми 

14. І твердь земна та гори злетять у небо і розсиплються на порох, 

15. Тоді мертві воскреснуть, 

16. І небо розколеться, і в той день воно буде розколотим, 

17. І ангели будуть по краях його, а престол твого Господа нестимуть над ними в той 

день вісім ангелів. 

18. У той день ви з’явитесь перед очі Господа, і для вас відкриється потаємне. 

19. А кому буде подано запис його вчинків у правицю його, то він скаже: «Ось вам, 

читайте книгу моїх вчинків! 

20. Ось тут є перелік моїх добрих діл!» 

21. І він житиме в розкошах 

22. У горніх райських кущах. 

23. Виноградні грона над самою його головою. 

24. їжте і пийте, смачного вам зате, що ви чинили в дні минулі. 

25. А кому буде подано запис його вчинків у лівицю, то він скаже: «Краще б мені не 

давали цей запис! 

26. Я не знав, що такий буде перелік того, що я вчинив! 

27. О, якби ж то на цьому все скінчилося! 

28. Не врятувало мене моє багатство! 

29. Пропала моя могутність і влада!» 

30. Візьміть його і закуйте! 

31. Потім паліть йогопекельним вогнем! 

32. Тоді скуйте його ланцюгом, довжина якого сімдесят ліктів. 

33. Адже він, воістину, не вірив у великого Бога 

34. І не прагнув нагодувати убогого. 

35. І немає в нього тут сьогодні друга, 

36. Немає жодної їжі, окрім помиїв. 

                                                      
1
 Маються на увазі Содом і Гоморра. 
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37. її ніхто не їсть, опріч грішників! 

38. Та ні! Клянуся тим, що ви бачите, 

39. І тим, чого не бачите! 

40. Воістину, це слово шляхетного посланця!
1
 

41. І цене є слово віршомаза, хоч ви не дуже мені вірите. 

42. І не слово жреця-віщуна, хоч ви слабо про цепам’ятаєте! 

43. Він є одкровення Господа світів. 

44. А якби він
2
 говорив про Нас щось вигадане, 

45. Ми б ухопили йогоза правицю, 

46. А потім Ми перерізали б йому жилу, що жене кров до серця. 

47. І ні один з вас не перешкодив би Йому в цьому! 

48. А Коран є нагадування для благочестивих. 

49. І ми знаємо, що серед вас є такі, котрі вважають його оманою. 

50. Воістину, він несе біду для невірних. 

51. Воістину, він є достеменною, незаперечною Правдою! 

52. Тож восхваляй ім’я твого великого Господа! 

Сура сімдесята — «Східці» 

мекканська, і в ній 44 айяти. Провозвіщена після сури 

«Аль-Хакка» — «Воскресіння з мертвих» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Запитав якось один про кару, яка спостигне
3
 

2. Невірних. А в нього ж немає нікого, хто б захистив його від неї 

3. І від Бога, який один володіє східцями, 

4. По яких до Нього підносяться ангели і Дух у день, який триває п’ятдесят тисяч 

років... 

5. Тож терпи! 

6. Адже вони, воістину, бачать Його
4
 далеким, 

7. А ми бачимо Його близьким. 

8. У той день небеса будуть наче розплавленезаліпо, 

                                                      
1
 Тобто Коран, переказаний через пророка. 

2
 Тобто Мохаммед. 

3
 Слід розуміти, що питався іронічно, глумлячись. Згідно з твердженнями коментаторів Корану, 

мова йде про родича пророка Абу-ль-Хакама Амра іон Гішама ібн аль-Мугіру, прозваного 
Абу Джаглем, тобто «Батьком Невігластва». Інші вважають, що мова йде про ан-Надра ібн аль-
Харіса. 
4
 Тобто день Страшного Суду. 
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9. А гори — неначе клоччя вовни. 

10. І близький друг не впізнає близького друга. 

11. А вони будуть показані їм. Тоді грішник захоче відкупитися від кари своїми 

синами, 

12. І своєю дружиною, і братом, 

13. І своїм родом, який дає йому притулок, 

14. І всіма тими, хто є на землі, аби тільки врятуватися. 

15. Але ж ні! Адже цей пекучий вогонь, 

16. Який спалить шкіру наголові, 

17. Охопить тих, хто відвертався і йшов геть
1
, 

18. І тих, хто нагромадив майно і беріг його... 

19. Воістину, людина створена нетерпеливою. 

20. Коли її торкнеться зло, вонасумує, 

21. А коли ж її торкнеться добро, вона робиться недоступною, 

22. Окрім тих, які моляться, 

23. Які постійні в своїх молитвах, 

24. Які виділяють із свого багатства частку 

25. Для жебрака та убогого, 

26. І тих, які вірять у день Страшного Суду, 

27. І тих, які бояться кари свого Господа. 

28. Воістину, кара їхнього Господа жахлива, нищівна! 

29. І тих, котрі бережуть члени свої 

30. Тільки для своїх дружин або для жінок, якими оволоділи правиці їхні. Воістину, 

вони не заслужили докору! 

31. Ті ж, хто домагалися чогось іншого, крім цього, ось вони і чинять несправедливість. 

32. Ті ж, які дотримуються вірності своїм обіцянкам, 

33. Ті, які не цураються свого слова, 

34. І ті, які вірні словам своєї молитви, 

35. Ті будуть вшановані в райських садах. 

36. А що з тими, котрі не увірували і квапливо ходять перед тобою 

37. Справа і зліва юрбою? 

38. Чи не прагне кожен з них ввійти в райський сад благодаті? 

39. Ллє ж ні! Воістину, Ми сотворили їх з того, що вони знають. 

40. Та ні! Клянуся Господом сходів та заходів сонця! Воістину, Ми можемо 

                                                      
1 Коли Мохаммед проповідував свій Коран. 
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41. Замінити їх кращими за них, і ніхто не завадить Нам! 

42. Тож хай вони базікають і тішаться своїм марнослів’ям, аж доки зустрінуть свій 

день, який їм обіцяно. 

43. В той день вони поспішно вийдуть з могил, так як колись поспішали до язичеського 

жертовника. 

44. І вийшовши, потуплять очі. їх спостигне презирство! Настане той день, який їм було 

обіцяно! 

<…> 

Сура сімдесят третя — «Загорнений»
1
 мекканська,  

крім айятів 10-го, 11-го та 20-го, бо вони медінські,  

і в ній 20 айятів 

Провозвіщена після сури «Аль-Калям» — «Тростинове перо» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. О ти, закутаний в одежу! 

2. Стій цілу ніч, відпочинь лиш на хвилину. 

3. На півхвилини, або й того менше. 

4. Або трохи більше. І повільно й чітко читай Коран! 

5. Воістину, ми зішлемо тобі вагоме слово. 

6. Воістину, нічна служба Божа вагоміша і чутніша. 

7. Бо день у тебе минає у земних клопотах. 

8. Тож згадуй ім’я твого Господа і повністю посвяти себе Йому. 

9. Господь Сходу і Заходу — немає жодного божества, окрім Нього,— тож вибери Його 

своїм оборонцем. 

10. Терпи те, що говорять невірні мекканці й уникай їх. 

11. Залиш мені тих, хто звинувачує тебе в омані, тих володарів благ і насолод, залишїх 

на деякий час. 

12. Воістину, у нас є кайдани і пекучий вогонь, 

13. Є їжа, що стає поперек горла, є інші дошкульні кари 

14. В той день, коли розтріскається земля і гори, і гори стануть купами піску. 

15. Ми ж послали до вас посланця, який свідчить проти вас, як послали колись 

посланця
1
 до фараона. 

                                                      
1
 Одна з найстаріших сур Корану. Мусульманський коментатор Абу-льКасим Мах-муд ібн Омар аз-

Замахшарі (1075—1144) вважає, що архангел Джаораїл провозвістив пророкові цю суру, коли той 
спав, закутавшись у катифу — шовковий чи оксамитовий одяг. 
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16. Фараон непослухав посланця, і Мипокарали його лютоюкарою. 

17. А як же ви врятуєтесь того дня, коли навіть у дітей посивіє волосся, якщо будете 

невірними? 

18. Коли небо розколеться і Його обіцянка здійсниться? 

19. Воістину, це попередження вам, і той, хто бажає врятуватися, вибере шлях до свого 

Господа! 

20. Воістину, твій Господь знає, що ти стоїшна молитві менше двох третин ночі, 

половину її і навіть третину і так само стоять деякі з тих, які з тобою. А Бог розмірює ніч 

і день, Він знає, що ви не можете осягнути всієї істини, а тому Він простить вас. Тому 

віднині
2
 читайте ночами з Корану лише те, що вам буде легко. Він же знає, що деякі з вас 

занедужають, а інші підуть у мандри, шукаючи щедрот Божих, а ще інші воюватимуть на 

шляху Божім, а тому читайте з Корану лише те, що вам буде легко, та дотримуйтесь 

щоденної (п’ятикратної) молитви
3
, давайте милостиню та позичайте Богові позику. А те 

благо, якого ви чекаєте для себе, знайдете у Бога,— воно буде щедріше й вагоміше. Тож 

просіть прощення в Бога, бо Він є той, що прощає, милосердний! 

Сура сімдесят четверта — «Закутаний (у плащі)»
4
 

мєкканська, і в ній 56 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Муззамміль» — «Загорнений» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. О ти, закутаний! 

2. Вставай, іди і переконуй людей! 

3. І возвелич свого Господа! 

4. І почисть свій одяг, 

5. А нечисть (язичества) покинь! 

6. Благодіяння роби не задля того, щоб збільшити своєблагочестя. 

7. І терпи задля твого Господа! 

                                                                                                                                                                           
1
 Мається на увазі Мойсей. 

2
 Айяти 10—19, мабуть, значно пізніші, ніж 1—9, а 20-й айят доданий набагато пізніше. За своїм 

стилем та по окремих виразах, як помітив акад. А. Ю. Кримський, він є, певно, медінський, На той 
час пророк постарів, а хвороби та надмірне статеве життя,— не забуваймо, що після смерті першої 
дружини Хадіджі він мав 12 жінок,— все це підірвало його здоров’я і довгі нічні вистоювання на 
молитвах були важкі для старого Мохаммеда, якому ще до переїзду в Медіну перевалило на 
шостий десяток. Тому в 20-у айяті цієї сури він скасовує обов’язковість нічних молитов, 
проголошену в перших дев’ятьох. Таким чином, нічні молитви є вже не обов’язкові, а бажані, 
обов’язковою є тільки щоденна п’ятикратна молитва. 
3
 В оригіналі стоїть просто «молитви». В Корані прямої вказівки на п’ятиразову щоденну молитву 

немає, а розширений переклад у дужках продиктований мусульманською традицією. 
4
 Назва 73-ї сури «Аль-Муззамміль» і 74-ї «Аль-Муддасір», хоча й звучать по-різному і походять від 

різних коренів, по суті означають те саме — «загорнений, закутаний у верхній одяг». 
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8. Бо коли засурмить сурма, 

9. Тоді це буде важкий день, 

10. Нелегкий для невірних! 

11. Залиш мене віч-на-віч з тим, кого я сотворив
1
. 

12. Я дарував йому великі статки 

13. І синів, що живутьіз ним. 

14. І життя я полегшив йому. 

15. Апісля цього він прагне, щоб я ще збільшив його багатство. 

16. Не буде цього! Бо ж, воістину, він опирається Нашим віщим знакам! 

17. Я уражу його важкою карою. 

18. Воістину, він усеобміркував і розрахував. 

19. А — щоб його вбило! — як він усе розрахував! 

20. І я ще раз скажу — щоб його вбило! — як він усе розрахував! 

21. Він глянув, 

22. Нахмурився й насупився. 

23. Потім відвернувся й задер носа. 

24. І мовив: «Це не що інше, як чародійство, 

25. Це не від Бога, а від когось з людей!» 

26. Я спалю його пекельним вогнем! 

27. А чи знаєш ти, що таке пекельний вогонь? 

28. Він нікого не щадить і нікого не лишає живим. 

29. Він палить людей живцем! 

30. Над ним будуть дев’ятнадцять ангелів
2
. 

31. А ми поставили сторожами вогню ангелів і зробили їхнє число дев’ятнадцять тільки 

для того, щоб це було спокусою для тих, які не увірували, щоб ще раз переконалися ті, 

котрим було дано Письмо
3
, а ті, які вірують, зміцнили свою віру, і щоб не сумнівалися ті, 

котрим дано Письмо, та віруючі, чуючи, що число ангелів дійсно дев’ятнадцять, а не для 

того, щоб ті, в чиїх серцях є хвороба, та невірні говорили: «Що Бог хоче сказати цією 

притчею?» Отак-то Бог збиває на манівці кого захоче, а кого захоче поведе праведним 

шляхом. І ніхто не знає воїнства твого Господа, опріч Нього самого. І все це є тільки 

пересторогою для людей. 

                                                      
1
 Мусульманські коментатори Корану вважають, що айяти 9—30 спрямовані проти Валідааль-

Могіри, багатого шейха, ворога Мохаммеда. 
2
 Деякі сходознавці, зокрема акад. А. Ю. Кримський, вважають, що число 19 подане тут виключно 

задля рими. Під час виголошення цього місця воно викликало насмішки та глузування Абу-ль-
Ашадда та іудеїв, які читали і добре знали книги Старого завіту. Тоді, як зауважив А. Ю. Кримський, 
пророк проголосив 31-й айят. 
3
 Тобто іудеї. 
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32. Ні! Клянуся місяцем! 

33. І ніччю, коли вона кінчається. 

34. Та світанком, коли він засяє на сході. 

35. Воістину, пекельний вогонь — це найбільша кара! 

36. Він є пересторогою для всіх людей, 

37. Для тих із вас, хто хоче йти праведним шляхом або хоче відступити. 

38. Кожна душа відповідає за те, що вонавчинила, 

39. Окрім тих, які стоятимуть праворуч 

40. І будуть у райських кущах питати одні одних 

41. Про грішників: 

42. «Що привело вас у пекельний вогонь?» 

43. А ті відкажуть: «Ми не були серед тих, які моляться, 

44. І ми не нагодували убогого, 

45. Ми пустословили з суєсловами, 

46. Ми вважали оманою день Страшного Суду, 

47. Доки не прийшла до нас достеменна істина!» 

48. Не допоможе їм нічиє заступництво! 

49. Що ж з ними сталося, що вони не слухають перестороги, 

50. Немов лякливі осли, 

51. Які втекли від грізного лева? 

52. Але ж так кожен з них захоче, щоб йому дали сувої із знаменнями... 

53. Але ж ні! Вони небояться майбутнього життя! 

54. Ні, це — попередження, 

55. І той, хто захоче, той пригадає його, 

56. Але вони не згадають, якщо Бог не захоче. Він єдиний, гідний страху, і єдиний, хто 

може дарувати прощення! 

Сура сімдесят п’ята — «Воскресіння» 

мекканська, і в ній є 40 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Карі’а» — «Нещастя» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Ні! Присягаюся днем воскресіння! 

2. Не стану я клястися душею, яка засуджена на погибель! 

3. Невже людина вважає, що Ми не зберемо її костей? 

4. Такі Ми здатні зібрати все до єдиної кісточки! 
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5. Але ж людина не хоче вірити в те, що її чекає! 

6. Вона питається: «А коли настане день воскресіння»? 

7. Та коли засліпне погляд, 

8. І місяць укриється тьмою, 

9. А потім сонце і місяць з’єднаються, 

10. Тоді людина скаже: «Куди мені сховатися?» 

11. Пізно! Немає їй ніде притулку. 

12. В той день надійний прихисток є тільки в Господа твого! 

13. Тоді оголосять людині, що вона приготувала собі на майбутнє і що втратила
1
. 

14. Адже тоді людина побачить саму себе такою, якою вона є в дійсності. 

15. І тоді хоча б вона й покаялась, та вже буде пізно. 

16. Не суєслов, щоб прискорити те, що Ми тобі посилаємо. 

17. Воістину, збирання його та читання — Наш обов’язок! 

18. І коли Ми читаємо його тобі
2
, то ти повторюй читане вслід за Нами. 

19. Пізніше Ми пояснимо його. 

20. Та ні, бо ви любите скороминучість 

21. І не думаєте про загробне життя. 

22. В той день обличчя праведників сяятимуть, 

23. Дивлячись на їхнього Господа. 

24. Обличчя (грішників) в той день будуть понурі, 

25. Вони знатимуть, що їх чекає велика біда. 

26. А коли дійде до ключиці 

27. І коли буде сказано: «Хто може затримати душу в тілі?», 

28. Тоді він подумає, що треба попрощатися з життям
3
, 

29. І одна гомілка буде в нього чіплятися за другу. 

30. Його того ж дня приведуть до твого Господа. 

31. А він же не вірив і не молився, 

32. А вважав Коран обманом та відвертався, 

33. І, задерши носа, пішов до своєї рідні... 

34. Горе тобі, горе! 

35. І ще раз горе тобі й горе! 

36. Невже людина вважає, що вона живе без нагляду? 

                                                      
1
 Тобто скажуть, яке майбутнє життя вона приготувала собі своїми вчинками і чого вона буде 

позбавлена внаслідок своїх гріхів.  
2
 Мається на увазі, що Бог читає Коран Мохаммедові. 

3
 Деякі коментатори вважають, що мова йде про родича пророка Абу Джагля, який свого часу 

переслідував пророка та глузував з нього. 
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37. Чи не була вона краплею дітородного сімені, яке виходитьз чоловіка? 

38. Пізніше вона була згустком крові, а Він сотворив її та зробив співрозмірною. 

39. І сотворив Він з людини пару — чоловіка та жінку. 

40. То невже не зможе Він оживити мертвих?! 

<…> 

Сура сімдесят сьома — «Послані»  

мекканська, і в ній 50 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Гумаза» — «Огудник» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Присягаюся посланими по черзі!
1
 

2. І сильними вітрами, що віють, 

3. Та вітрами, які женутьхмари, 

4. І ангелами, чиє слово допомагає відрізнити істину від омани, 

5. І ангелами, які передають нагадування, 

6. Прощення від Бога чи Його пересторогу. 

7. Те, що вам обіцяно, повинно здійснитися. 

8. І коли зорі згаснуть, 

9. А небо розкриється, 

10. І коли гори розпадуться на порох, 

11. І коли посланцям буде призначено час... 

12. До якого дняце буде відкладено? 

13. До дняБожого рішення! 

14. А хто тобі розтлумачить, що таке є рішення Боже? 

15. В той день — горе тим, які вважали Коран оманою! 

16. Чи не Ми занапастили старожитніх людей
2
, 

17. Апотімпошлемо вслід за ними тих, що житимуть згодом? 

18. Отак Ми поступаємо з грішниками! 

19. В той день горе тим, які вважали (Коран) оманою! 

20. А чи не сотворили Ми вас з рідини 

21. І чи не помістили її в надійному місці 

22. До певного часу? 

                                                      
1
 З контексту достеменно не відомо, про що, власне, йде мова, бо тут можна розуміти і ангелів, 

і вітри, і душі, і навіть айяти Корану. 
2
 Мова йде про ті міста, народи та племена, які Бог винищив за їхні гріхи. 
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23. Ми так упорядили це. Які ж Ми чудові упорядники! 

24. В той день горе буде тим, які вважали Коран оманою! 

25. А чи не сотворили Ми землю вмістилищем 

26. Живих і мертвих? 

27. А Ми ж сотворили на ній усе та напоїли вас питною водою. 

28. В той деньгоре тим, які вважали Коран оманою! 

29. Йдіть до того, що ви вважали його колись ошуканцем! 

30. Йдіть до тіні з трьома розгалуженнями, 

31. Не тінистої, і не врятує вонавас від полум’я! 

32. Воістину, воно ж кидатиме іскри великі, як замки, 

33. Які будуть такого кольору, як руді верблюди. 

34. В той день горе тим, які вважали Коран оманою! 

35. Це і є той день, коли вони оніміють 

36. І їм не буде дозволено виправдуватися. 

37. В той день горе тим, які вважали Коран оманою! 

38. Це день вироку, коли Ми зберемо вас і старожитніх людей. 

39. А якщо у вас є якась хитрість, то спробуйте її проти Мене! 

40. В той день горе тим, які вважали Коран оманою! 

41. Воістину, богобоязливі будуть у затінку біля джерел, 

42. А навколо будуть плоди, яких лишезабажають. 

43. їжте й пийте, смачного вам за ті добрі діла, що ви чинили. 

44. Воістину, так Ми воздаємо тим, які чинять добро! 

45. Втой день горе тим, які вважали Коран оманою! 

46. їжте і користуйтесь малим, адже ж ви грішники!
1
 

47. В той день горе тим, які вважали Коран оманою! 

48. А коли їм буде сказано: «Поклоніться Богові!», вони не поклоняться! 

49. В той день горе тим, які вважали Коран оманою! 

50. Тож в яку щерозповідь після цього вони увірують?! 

  

                                                      
1
 Це звернення до мекканців, які не хотіли вірити в Бога та в пророчу місію Мохаммеда.  
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Сура сімдесят восьма — «Вістка»  

мекканська, і в ній 40 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Маарідж» — «Східці» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Про що вони питають один
1
 одного? 

2. Про велику вістку, 

3. Відносно якої у них різні думки. 

4. Але ж ні, вони довідаються. 

5. Ще раз ні, вони довідаються! 

6. Чи не Ми сотворили землю рівною, 

7. А гори високими? 

8. І вас Ми сотворили парами, 

9. А ваш сон сотворили заспокійливим, 

10. І ніч сотворили покровом, 

11. А день сотворили як час для того, щоб жити. 

12. І над вами Ми сотворили сім міцних сфер. 

13. І сотворили світило, яке яскраво палає. 

14. І Ми спустили з дощових хмар щедрі зливи. 

15. Водою Ми змусили прорости злаки та інше зілля 

16. І буйні сади. 

17. Воістину, вирок буде виконано в призначений день! 

18. У той день, коли засурмлять сурми і ви прийдете юрбами, 

19. І небеса відкриються й стануть воротами, 

20. А гори розкришаться і зробляться хмарою пилу, 

21. Воістину, геєна вогненна стане пасткою 

22. Для тих, що гнітили справедливість, їхнімпристанищем. 

23. Вони залишаться в ній на століття. 

24. Не матимуть вони там ні прохолоди, ні пиття, 

25. Окрім окропу та гною! 

26. Ось така їм буде винагорода! 

27. Воістину, вони нечекали розплати 

28. І вважали обманом Наші знамення. 

                                                      
1
 Тут починається 30-та, остання частина Корану. 
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29. А Ми порахували кожну річ, записавши все до крихти! 

30. Тож маєте тепер по заслузі, а Ми не додамо вам нічого, крім кари. 

31. Воістину, для благочестивих буде місце рятунку, 

32. Сади і виноградні лози, 

33. І повногруді дівчата 

34. Та повначара. 

35. Не почують вони там ні суєслів’я, ні звинувачення в омані. 

36. Це буде віддякою від твого Господа, його даром, його відплатою. 

37. Всемилостивого Господа небес, землі та того, що є між ними. Вони будуть не владні 

звернутися до нього зі словом. 

38. У той день, коли Дух та ангели стануть рядами, вони не говоритимуть, крім того, 

кому дозволить Всемилостивий, і Він скаже справедливе слово. 

39. Цей день є Істиною, і той, хто захоче, той вибере собі шлях повернення до свого 

Господа! 

40. Воістину, Ми перестерігали вас про близьку кару. В той день людина побачить, що 

натворили її руки, і скаже невірний: «О, якби-то я був порохом!» 

Сура сімдесят дев’ята — «(Ангели), що виривають (душі 

з тіл)» мекканська, і в ній 46 айятів. Провозвіщена після 

сури «Ан-Наба» — «Вістка» 

Вім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. І клянуся тими (ангелами), що силоміць виривають (душі грішників з їхніх тіл). 

2. Клянуся й тими (ангелами), які легко виймають (душі)
1
. 

3. Клянуся тими, що плинно плавають. 

4. Клянуся тими, які стрімко несуть душі праведників у рай. 

5. Клянуся тими, які вершать справи самого Бога. 

6. В той день, коли сурма, яка потрясає землю, струсне (її), 

7. А вслід за нею пролунає другий гук сурми, 

8. В той день затремтять серця людей. 

9. І погляди їхні поникнуть... 

10. (Тепер) вони
2
 говорять: «А хіба по смерті ми знову оживемо? 

11. Адже від нас залишаться лиш зотлілі кості?» 

                                                      
1
 В першому і другому айятах цієї сури протиставляються дві категорії ангелів: одні, які силоміць 

вириватимуть душі із тіл грішників, спричиняючи їм біль та страждання, і другі, які легко 
й безболісно забиратимуть душі праведників.  
2
 Маються на увазі сучасні Мохаммедові мекканці, які брали під сумнів учення пророка. 
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12. Тоді вони мовлять: «Оськоли повернення даремне!» 

13. Тоді пролунає один крик, 

14. І вони опиняться в пекельному вогні. 

15. А чи знаєш ти цей випадок з Мусою, 

16. Коли його викликав до себе Господь у священній долині Това? 

17. Йди до фараона, бо він перейшов межу справедливості, 

18. І скажи йому: «Чи не слід тобі очиститися від бруду гріхів? 

19. Я поведу тебе до Господа твого, і ти звідаєш, що таке страх Божий». 

20. І він показав йому віщий знак. 

21. А фараон звинуватив Мусу в обмані й непослухав. 

22. І знову став чинити неправедні, ще гірші діла. 

23. Зібравши людей, він проголосив: 

24. «Я ваш найвищий Господь!» 

25. І Бог покарав його в майбутньому житті і в цьому. 

26. Воістину, ця розповідь підкріпить тих, хто боїться Бога! 

27. Що важче створити: вас чи небо? А Він же створив його, 

28. Звів його склепіння та співрозмірив його, 

29. І затьмарив його ніч та освітлив його ранок. 

30. А після цього розпростер землю. 

31. Вивів з неї воду її на пасовиська. 

32. І гори — Він же утвердив їх 

33. На користь вам і вашій худобі. 

34. А коли прийденайбільша біда, 

35. В той день людина згадає, що вона робила. 

36. І пекельний палаючий вогонь заблисне лиш тому, хто його побачить. 

37. А щодо того, хто нехтував справедливістю 

38. І віддав перевагу земному життю, 

39. То, воістину, геєнавогненна — ось його притулок. 

40. А щодо того, хто боявся Господа свого і стримував душу свою від лихих 

пристрастей, 

41. То, воістину, рай — ось його житло. 

42. Вони питають тебе про ту годину: «Коли ж вона настане?» 

43. Навіщо тобі згадувати її? 

44. Твоєму Господові відомо час приходу її. 

45. Ти ж тільки перестерігаєш тих, хто боїться її. 
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46. Того дня, як вони побачать її, їм покажеться, неначе вони жили тільки вечір або 

ранок. 

Сура вісімдесята — «Він насупився» мекканська,  

і в ній 42 айяти. Провозвіщена після сури «Ан-Наджм» — 

«Зоря» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Він насупився і відвернувся. 

2. Тому, що до нього підійшов сліпий
1
. 

3. Як ти дізнаєшся, що він може очиститися 

4. Або що він схаменеться і це піде йому на користь? 

5. А щодо того, хто розбагатів. 

6. То ти звернися до нього, 

7. Хоча й не ти відповідаєш за те, що він не очищається від скверни. 

8. А щодо того, хто приходить до тебе залюбки 

9. І відчуває страх перед Богом, 

10. То ти відвертався від нього... 

11. Але ж ні! Це нагадування, 

12. І хто захоче, хай пам’ятає його... 

13. Він, Коран, є в преславних сувоях, 

14. Чудових, пречистих, 

15. Написаних руками писарів 

16. Шляхетних і праведних. 

17. Хай би вбило ту людину, яка вона невірна! 

18. З чого Він сотворив її? 

19. З краплі! Сотворив людину і дав їй зграбне тіло. 

20. Потім полегшив їй дорогу. 

21. Після того умертвив її і поховав. 

22. А потім воскресив, коли захотів. 

23. Але ж ні! Людина не чинить того, що Він велів їй! 

24. Тож нехай гляне людина на свою їжу! 

                                                      
1
 Ця сура була проголошена однією з перших у зв’язку з тим, що коли Мохаммед розмовляв із 

Валідом ібн аль-Мугірою, до нього підійшов Абдаллаг ібн Омм Мактум і гукнув з усмішкою: 
«О пророче! Навчи мене того, чого тебе навчив Бог!» Мохаммед не відповів нічого, лише 
насупився, відвернувся і відійшов. Значно пізніше, коли Абдаллаг ібн Омм Мактум прийняв іслам, 
пророк навіть призначив його начальником міста Мекки і, зустрічаючись, тепло вітався з ним. 
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25. Воістину. Ми щедро напоїли землю водою. 

26. Потім розсікли її тріщинами. 

27. І виростили на ній злаки, 

28. І виноград, і конюшину, 

29. І оливки, і пальми, 

30. І густі фруктові сади, 

31. І овочі, і рослини 

32. На користь вам і вашій худобі. 

33. А коли людина почує гук сурми 

34. В той день, коли чоловік утече від свого брата, 

35. Від своєї матері тавід свого батька, 

36. Від своєї дружини і від своїх дітей, 

37. Тоді в кожного з них буде достатньо клопоту. 

38. В той день будуть і ясні обличчя, 

39. Усміхнені, радісні. 

40. І будуть в той деньобличчя, вкриті пилюкою. 

41. Їх настигла пилюка! 

42. Ось вони і є невірні танечестиві! 

Сура вісімдесят перша — «Згортання»  

мекканська, і в ній 29 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Масад» — «Пальмові волокна» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли сонце загорнеться в морок, 

2. І зорі впадуть униз, 

3. І коли зрушаться гори, 

4. І коли вагітні верблюдиці надесятому місяці залишаться без догляду
1
, 

5. І коли зберуться дикі звірі, 

6. І коли моря переповняться, 

7. І коли душі з’єднаються, 

8. І коли будуть питати дівчинку, поховану живцем, 

9. За який гріх її вбито?
2
 

                                                      
1
 Період вагітності одногорбої верблюдиці 13 місяців, двогорбої 14, але вже з десятого місяця 

бедуїни піклуються про них, що й видно з цього айяту. 
2
 Натяк на доісламський бедуїнський звичай у голодні роки новонароджених дівчаток живцем 
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10. І коли сувої розгорнуться, 

11. І коли небо буде зірване, 

12. І коли пекло буде розпалене, 

13. І коли рай буде наближений, 

14. Душа довідається, що вона собі приготувала. 

15. Та ні! Клянуся планетами, 

16. Які пливуть по небу і ховаються вдень, 

17. І ніччю, коли вонатемніє, 

18. І світанком, коли він займається. 

19. Воістину, ось це є слово шляхетного посланця, 

20. Міцного перед Володарем небесного престолу, могутнього, 

21. Того, якому коряться, і, до того ж, гідного довір’я. 

22. І ваш краянин не божевільний шаленець
1
. 

23. Адже він бачив Його на ясному небосхилі. 

24. І він не приховує від людей заповітне. 

25. І він (Коран) не є словом шайтана, битого камінням. 

26. Тож куди ви йдете?! 

27. Адже це напучування для всього світу! 

28. Для того з вас, хто бажає бути праведним, 

29. Але вицього не захочете, якщо того незабажає Бог, володар світів! 

Сура вісімдесят друга — «Розколювання»  

мекканська, і в ній 19 айятів. Провозвіщена після сури 

«Ан-Назі’ат» — «(Ангели), що виривають (душі із тіл)» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли небо розколеться, 

2. І коли зорі розсипляться, 

3. І коли моря переповняться, 

4. І коли могили спорожніють, 

5. Тоді душа довідається, що вона чинила раніше і що робитиме згодом. 

6. О людино! Що змусило тебе збунтуватися проти твого Господа прещедрого, 

7. Який сотворив тебе, зробив тебе досконалим, зграбним, 

8. Надавши тобі такої подоби, якої Він сам захотів?! 

                                                                                                                                                                           
закопувати в землю. Іслам суворо засуджував цей звичай. 
1
 Натяк на мекканців, які вважали Мохаммеда божевільним. 
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9. Так ні! Вони вважають Страшний Суд вигадкою! 

10. Але ж над вами є охоронці, 

11. Шляхетні писарі
1
. 

12. Вони знають усе, що ви чините... 

13. Адже праведники, звичайно, перебуватимуть у блаженстві, 

14. А нечестиві, воістину, перебуватимуть у пекельному вогні. 

15. Вони горітимуть у ньому в день Страшного Суду! 

16. І нікуди вони не сховаються від нього! 

17. А хто пояснить тобі, що таке день Страшного Суду?! 

18. А хто розтлумачить тобі, що таке день Страшного Суду?! 

19. В той день жодна душа не захистить від кари іншу душу, бо в той день усі діла 

належатимуть Богові! 

Сура вісімдесят третя — «Ті, що недоважують 

і недомірюють» мекканська, і в ній 36 айятів. 

Провозвіщена після сури «Аль-Анкабут» — «Павук», 

і вона є останньою сурою, провозвіщеною в Мецці 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Горе тим, що недоважують і недомірюють! 

2. Тим, які міряють, купуючи собі, ретельно, 

3. А коли самі продають, то недоважують і недомірюють. 

4. А чи не думали ці хитруни, що їх воскресять 

5. Великого дня, 

6. Того дня, коли люди стануть перед Господом світів?! 

7. Але ж ні! Книга нечестивих грішників вже в Сіджджіні!
2
 

8. А якпояснити тобі (Мохаммеде), що таке Сіджджін? 

9. Це написана книга! 

10. В той день горе тим, що називають тебе ошуканцем! 

11. (Горе тим,) які вважають оманою день Страшного Суду. 

12. Його вважає оманою тільки грішний злочинець. 

13. Коли йому читають наші айяти, він каже: «Це ж казки старожитніх людей». 

14. Але ж ні! Однак їхні серця вже поржавіли від того, що вони придбали. 

                                                      
1
 Маються на увазі ангели, що записують добрі і злі вчинки людей. 

2
 Деякі коментатори Корану вважають, що це відділ пекла, де є книга з аналогічною назвою, в якій 

записані всі гріхи злочинців та грішників. 
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15. Але ж ні! В той день вони, воістину, будуть закриті запоною від свого Господа. 

16. Потім вони горітимуть у пекельному вогні. 

17. І буде їм сказано: «Цей вогоньви вважали оманою!» 

18. Але ж ні! Воістину, книга благочестивих в Іллійуні
1
. 

19. А як пояснити тобі, що таке Іллійун? 

20. Це написана книга! 

21. Наближені до Бога свідчать про неї. 

22. Воістину, адже благочестиві є в благодаті. 

23. Подивишся, коли вони лежатимуть на ложах. 

24. На їхніх обличчях ти пізнаєш всю красу блаженства. 

25. Поять їх витриманим вином. 

26. Запечатане воно мускусом, і ті, хто прагне скуштувати його, нехай заслужать на це 

право. 

27. І питимуть його, змішуючи з водою Тесніма, 

28. Джерела, з якого п’ють наближені до Бога. 

29. Воістину, ті, які грішили й сміялися з тих, що увірували, 

30. І коли проходили повз них, підморгували одні одним, 

31. А коли поверталися до своїх родин, то весело жартували, 

32. А коли бачили їх, казали: «Воістину, це ті, що заблукали!» 

33. І вони не були послані охоронцями над ними. 

34. Але в той день ті, що увірували, посміються над невірними, 

35. Подивляться на них, лежачи на ложах, 

36. Чи буде віддячено невірним за те, що вони чинили? 

Сура вісімдесят четверта — «Розкриття»  

мекканська, і в ній 25 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Інфітар» — «Розколювання» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли небо розверзнеться 

2. І послухає свого Господа і буде вірне Його велінням, 

3. І коли земля розпросториться 

4. Та викине те, що в ній, і опустіє, 

5. І послухає свого Господа, і буде вірна Його велінням... 

                                                      
1
 Згідно з уявленнями мусульман, це або вища сфера сьомого неба, куди вознесуться душі 

праведників, або книга на небі, в яку ангели записують добрі діла людей. 
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6. О людино! Ти з труднощами прагнеш до свого Господа і зустрінеш Його. 

7. А з тим, кому буде дана книга його вчинків в правицю, 

8. Розрахунок буде недовгий. 

9. І він повернеться веселий до своєї родини. 

10. А щодо того, кому буде дано книгу його вчинків з-за спини його
1
 

11. Той проситиме смерті 

12. Й горітиме в полум’ї пекла. 

13. Воістину, весело йому жилося в своєму домі. 

14. Адже він думав, що Бог йому ні до чого. 

15. Так, але ж Господь весь час бачить його! 

16. Та ба! Клянуся вечірньою зорею, 

17. І ніччю та всім, що вона приховує, 

18. І місяцем у повні. 

19. Ви неодмінно перейдете з одного життя в інше. 

20. То чому ж вони невірують?! 

21. І коли читають Коран, не роблять поклону. 

22. Однак ті, котрі невірують, вважають його оманою. 

23. Але Бог знає, що вони приховують у своїх серцях. 

24. Тож нашли на них люту кару! 

25. А тих, які увірували і чинили добрі діла, щедро винагороди! 

Сура вісімдесят п’ята — «Сузір’я» мекканська, і в ній 22 

айяти. Провозвіщена після сури «Аш-Шамс» — «Сонце» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся небоміз сузір’ями Зодіака 

2. І днем Страшного Суду, 

3. І тим, хто свідчить про це, і тим, про що він свідчить. 

4. Жителі рову пектимуться 

5. У вогні, що матиме досить палива
2
, 

6. Коли вони сидітимуть над ним. 

7. І вони на власні очі побачать те, що вчинили. 

8. А вони осуджували праведників тільки за те, що ті увірували у всемогутнього, 

преславного Бога, 

                                                      
1
 За уявленнями середньовічних мусульман у день Страшного Суду права рука кожної людини 

буде прив’язана до потилиці, а ліва до спини. 
2
 За уявленням мусульман, паливом у пекельних печах будуть грішники. 
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9. Якому належить влада над небесами І землею. Бог є свідок усьому! 

10. Тим же, які мучили віруючих чоловіків та жінок і не покаялися,— воістину, їм буде 

кара в геєні вогненній. їм буде кара вогнем! 

11. Тим же, які увірували в Бога і творили добрі діла, воістину, для них відкриються 

райські сади, через які течуть річки, А це велике щастя! 

12. Воістину, велика могутність твого Господа! 

13. Він сотворяє людей і повертає їх у небуття. 

14. Він є той, хто прощає і хто міцно любить. 

15. Він преславний володар небесного престолу. 

16. Він вершитель того, чого сам захоче. 

17. Чи чув ти оповідання про війська, 

18. Про фараона та самудян? 

19. Однак ті, які не вірують,— вони жертви омани. 

20. Адже Бог усюдисущий, він навколо них. 

21. Аце преславний Коран. 

22. Записаний на скрижалях, які пильнуєвища сила. 

Сура вісімдесят шоста — «Зоря, яка сходить уночі»  

мекканська, і в ній 17 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Баляд» — «Місто» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся небом і зорею, що сходитьуночі! 

2. Як розтлумачити тобі, що таке зоря, яка сходить уночі? 

3. Зоря, яка яскраво світить! 

4. Воістину, над кожною душею є охоронець! 

5. Тож нехай подивиться людина, з чого вона створена. 

6. Створена з води, яка виливається. 

7. Виливається вона з хребта та грудних кісток. 

8. Воістину, Він може забрати людину до себе 

9. Втой день, коли таємниці розкриються, 

10. І небуде тоді в неї сили, і ніхто їй не допоможе. 

11. Клянуся небом з дощовими хмарами, 

12. Клянуся потрісканою землею. 

13. Це, воістину, є справжнє слово Боже, 

14. І воно сказане не на жарт! 
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15. Вони замишляють свої заміри, 

16. І я також замишляю свої заміри. 

17. Тож тим часом залиш невірних у спокої, тим часом не квапся! 

Сура вісімдесят сьома — «Всевишній»  

мекканська, і в ній 19 айятів. Провозвіщена після сури 

«Ат-Таквір» — «Згортання» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Хвали ж ім’я свого Господа Всевишнього, 

2. Який усе сотворив і привів до ладу,’ 

3. Який усе впорядкував і скерував 

4. І який вкриває зеленою травоюпасовиська, 

5. А потім сушить їх ущент. 

6. Ми дамо тобі прочитати Його слова, і ти їх не забудеш, 

7. Крім тих, що Бог сам захоче. Він, воістину, знає явне і те, що приховане. 

8. І Ми допоможемо тобі знайти найлегший шлях. 

9. А ти нагадуй їм це вчення, якщо це нагадування дасть користь. 

10. Той, хто боїться Бога, схаменеться. 

11. Бо ховатиметься від Його очей, боячися лютої кари, 

12. Боячися, що горітиме в страшному вогні. 

13. Він не помре в ньому, але й нежитиме. 

14. Буде благоденствувати лиш той, хто очистився 

15. І згадав ім’я Господа свого та помолився. 

16. Але ж вас вабить життя на цім світі. 

17. А потойбічне життя краще і довше! 

18. Воістину, це написано в сувоях перших пророків, 

19. В сувоях Ібрагіма і Муси! 

Сура вісімдесят восьма — «Те, що несподівано покриває» 

мекканська, і в ній 26 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аз-Зарійят» — «Ті, які розвіюють» 

Вім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Чи дійшла до тебе розповідь про те, що несподівано покриває?
1
 

                                                      
1
 Бідою, яка «покриє» всіх, пророк вважав Страшний Суд.  
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2. В той день обличчя будуть смиренні
1
, 

3. Змарнілі й зморені, 

4. Горітимуть вони в скаженому вогні, 

5. Поїтимуть їх з джерела, яке горить, 

6. І не буде в них жодної їжі, крім колючих трав. 

7. А ними не наситишся і не потамуєш голоду! 

8. В той день веселі обличчя, 

9. Задоволені винагородою, 

10. Побачиш у райських кущах. 

11. Там не почуєш суєслів’я, 

12. Там є джерело з протічною водою, 

13. Там на помостах стоять ложа 

14. І розставлені чаші, 

15. Розкладені рядами подушечки 

16. Й порозстелювані килими. 

17. Невже вони не бачать верблюдів, як вони створені, 

18. Не бачать неба, як воно підняте, 

19. Не бачать гір, як вони височать, 

20. І землі, як вона розпростерта? 

21. Тож нагадуй їм про це, адже ж твій обов’язок — нагадувати! 

22. Ти ж не повинен наглядати над ними! 

23. Тільки тих, що відвернулися від тебе і були невірні, 

24. Бог скарає найлютішою карою! 

25. Воістину, всі вони повернуться до Нас, 

26. І Нашим обов’язком буде розквитатися з ними. 

Сура вісімдесят дев’ята — «Зірниця» мекканська, і в ній 

30 айятів. Проголошена після сури «Аль-Лейл» — «Ніч» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся зірницею 

2. І десятьма ночами
2
, 

3. Клянуся парним і непарним
1
, 

                                                      
1
 Коментатори Корану тлумачать, що лиця людей в день Страшного Суду будуть покірні, очі 

скромно опущені, а голоси притишені. 
2
 Одні коментатори вважають, що мова йде про перші десять ночей місяця зу-ль-хідже. Інші, що 

йдеться про перші десять ночей місяця рамадану. 
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4. І ніччю, коли вонанастає! 

5. Чи не так має клястися той, хто дав обітницю Богові? 

6. Чи ти бачив, як вчинив твій Господь з племенем Ад?
2
 

7. І з мешканцями Ірема, міста, що пишалося колонадами, 

8. Подібних до яких ще не споруджували в цьому краю? 

9. Та з самудянами, які висікали свої житла в скелях? 

10. Та фараоном, який садив людей на палі? 

11. Які чинили беззаконня в своїх краях 

12. І множили в них несправедливість? 

13. Таж шмагнув їх Господь бичем своєї кари. 

14. Воістину, Господь твій вичікує, як у засідці. 

15. А коли Господь випробовує людину ласкою та благодіяннями, вона каже: «Мій 

Господь облагодіяв мене!» 

16. Коли ж Він випробовує її, урізуючи міру хліба насущного, вона каже: «Мій Господь 

не милосердий до мене!» 

17. Але ж ви самі не милосерді до сироти! 

18. І не охочі нагодувати убогого. 

19. Ви ж бо проїдаєте всю своюспадщину 

20. І любите тільки своє багатство. 

21. Та ба! Коли земля буде розрівняна, 

22. І прийде твій Господь та ангели ряд за рядом, 

23. І коли постане геєна, аж тоді згадає людина... Але що їй тоді це згадування?! 

24. Чоловік скаже: «Якби ж то я знав заздалегідь, як треба жити на цім світі.».. 

25. Та ніхто не покарає його так, як Господь, 

26. І ніхто не зв’яже його такими міцними путами... 

27. О ти, душе, що упокоїлася! 

28. Повернися ублаготвореною до свого Господа, щоб Він ублаготворився. 

29. Ввійди в число Моїх рабів! 

30. Ввійди в Мій рай! 

  

                                                                                                                                                                           
1
 Вважають, що тут мова йде про всі живі істоти, які живуть парами, і про Бога, який не має пари. 

2
 Нагадуємо: на південному узбережжі Аравійського півострова між Оманом та Хадрамаутом 

проживав стародавній народ (чи плем’я) Ад, який, згідно з легендою, Бог винищив бурею чи 
самумом за його гріхи. 
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Сура дев’яноста — «Місто (Мекка)» мекканська,  

і в ній 20 айятів. Провозвіщена після сури «Каф» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Не клянуся я цим містом! 

2. Бо ти, пророче, тут беззахисний. 

3. Ні, не клянуся прабатьком Адамом і тим, що він сотворив. 

4. Ми сотворили людину, щоб вона була в журбі. 

5. Чи вона вважає, що ніхто її не переможе? 

6. Чоловік каже: «Я розтринькав величезне багатство!»
1
 

7. Чи він вважає, що ніхто небачив, як було в дійсності? 

8. Чи ми не дали йому двоє очей, 

9. Язик і губи 

10. І повели його на Дві висоти?
2
 

11. Але він не пішов по цій крутій дорозі. 

12. А як розтлумачити тобі, що таке ця крутадорога? 

13. Це коли ти звільниш раба 

14. Або нагодуєш у голоднийрік 

15. Сироту-родича 

16. Чи убогого злидаря. 

17. А той, хто це зробить, потім приєднається до тих, які увірували в Бога й заповіли 

один одному терпіння, заповіли співчуття та милосердя. 

18. Такі стануть праворуч. 

19. Аті, котрі не вірять в наші знамення, такі стануть ліворуч. 

20. І над ними зведеться склепіння вогню. 

Сура дев’яносто перша — «Сонце» мекканська,  

і в ній 15 айятів. Провозвіщена після сури «Аль-Кадр» — 

«Призначення» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся сонцем та його ранішнім світлом, 

2. І місяцем, що йде слідом за ним, 

                                                      
1
 Одні коментатори вважають, що це стосується Абу-ль-Ашада, інші, що аль-Валіда ібн аль-Могіри.  

2 Коментатори вважають, що мова йде про дві висоти людської порядності — щедрість 
і гостинність або про висоти добра і зла.  
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3. І днем, що випромінює його блиск, 

4. І ніччю, коли вона закриваєйого, 

5. І небесами та Тим, хто сотворив їх, 

6. І землею та Тим, хто розпростер її, 

7. Й душею та Тим, хто сотворив її, 

8. І вселив у неї безчестя і благочестивість! 

9. Благоденствував той, хто очистив її. 

10. І потерпав той, хто затаїв її. 

11. Самудяни в своїй несправедливості оголосили (пророка Саліха) дурисвітом та 

брехуном
1
. 

12. І коли виступив (Кідар ібн Саліф) — найнечестивіший з них
2
, 

13. Тоді сказав їм посланець Бога: «Бережіть верблюдицю Бога, поїть її!» 

14. Але вони оголосили його дурисвітом та брехуном і підрізали їй сухожилки. 

15. Не злякавшися, що їх спостигне кара. 

Сура дев’яносто друга — «Ніч» мекканська,  

і в ній 21 айят. Провозвіщена після сури «Аль-Аля» — 

«Всевишній» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся ніччю, коли вона все покриває мороком, 

2. Клянуся днем, коли він осяває все світлом, 

3. І Тим, хто сотворив чоловіка і жінку,— 

4. Воістину, у вас різні клопоти та турботи. 

5. А щодо того, хто роздавав і дарував, то він і Бога боявся, 

6. І шанував істину, 

7. Ми поведемо йогодо щастя. 

8. А щодо того, хто був скупий і збагачувався 

9. І волів жити неправдою, 

10. То Ми поведемо його до мук і страждань. 

11. І не допоможе йому його багатство, коли він буде гибіти. 

12. Воістину, нам належить вести людей праведним шляхом. 

13. І нам належить життя майбутнє і теперішнє. 

                                                      
1
 Імені пророка Саліха в тексті немає, але воно згадується в сурах 7, айят 73; 11, айят 61 та в сурі 

27, айят 45. 
2
 Імені Кідара ібн Саліфа в тексті немає, воно нам відоме з коментарів. 
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14. Тому я перестерігаю вас від страшного вогню. 

15. В ньому горітиме тільки найбільший нечестивець, 

16. Який вважав оманою наші знамення і відвернувся від них. 

17. Але праведнику цей вогонь не загрожує — 

18. Тому, хто жертвує своїм майном, щоб очиститися. 

19. І ніхто ні за яку винагороду не відкупиться від Божої кари. 

20. Аби тільки побачити обличчя Всевишнього Господа. 

21. І він буде задоволений цим. 

Сура дев’яносто третя — «Ранок після сходу сонця»  

мекканська, і в ній 11 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Фаджр» — «Зірниця» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся ранком після сходу сонця, 

2. Клянуся ніччю, коли вона спадає на землю. 

3. Господь твій не покинув тебе і не возненавидів. 

4. І майбутнє життя для тебе буде краще, ніж теперішнє. 

5. Твій Господь обдарує тебе, і ти будеш задоволений. 

6. А чи Він не знайшов тебе сиротою і недав притулку? 

7. Чи не знайшов Він тебе заблуканим і не повів праведним шляхом? 

8. Чи не знайшов Він тебе бідним і чи не збагатив? 

9. А щодо сироти, то ти його не кривдь! 

10. Щодо жебрака, то не проганяй його! 

11. А щодо милості твого Господа, то сповіщай про неї! 

Сура дев’яносто четверта — «Розкриття» мекканська, 

і в ній 8 айятів. Провозвіщена після сури «Ад-Духа» — 

«Ранок після сходу сонця» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1.Чи не розкрили Ми тобі твою душу? 

2. І чи не зняли з тебетвій тягар, 

3. Який обтяжував твою спину? 

4. І чи не підтвердили Ми твою добру славу? 

5. Воістину, після труднощів буває полегшення. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 457 

 

6. Воістину, з труднощами буває полегшення. 

7. А коли ти закінчиш свою проповідь, трудися далі 

8. І моли твого Господа! 

Сура дев’яносто п’ята — «Смоква» мекканська,  

і в ній 8 айятів. Провозвіщена після сури  

«Аль-Бурудж» — «Сузір’я» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся смоквою та оливковим деревом!
1
 

2. І гороюСінай!
2
 

3. І цим безпечним містом Меккою! 

4. Ми сотворили людей, дали їм зграбне тіло, 

5. А потім знову перетворили їх на глину. 

6. Крім тих, які увірували та чинили добрі діла, а тому буде їм щедра винагорода. 

7. То чому ж люди й досі вважають, що Божий суд цетвоя вигадка? 

8. А хіба Бог не є найсправедливіший із судей?! 

Сура дев’яносто шоста — «Загусла кров» мекканська, 

і в ній 19 айятів, і вона є першою сурою з Корану,  

яка була провозвіщена 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Читай! Бо ім’я твого Господа, який сотворив, 

2. Сотворив людину із згустка крові. 

3. Читай! А твій Господь найщедріший 

4. Навчив людину тростиновим пером, 

5. Навчив людину того, чого вона не знала. 

6. Але ж ні! Воістину, людина бунтує
3
, 

7. Тому що хоче стати сама собі паном. 

8. Але ж, воістину, вона ще повернеться до твого Господа! 

9. Хіба ти не бачив того, який перешкоджав 

                                                      
1
 Коментатори бачать натяк на Гору Смоковиць та на відому Оливкову Гору, де проповідував своє 

вчення Ісус Христос. 
2
 Гора, на якій Мойсей бачив так звану неопалиму купину і де йому Бог дав таблиці з десятьма 

заповідями. 
3
 Коментатори вважають, що айяти 6—19 наледжать до Абу-льХакама Амра ібн Пшама ібн Аль-

Могіри, одного з найзапекліших ворогів пророка.  
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10. Нашому рабові молитися Нам? 

11. Чи ти бачив його на праведному шляху? 

12. Чи заохочував побожних? 

13. Хіба ти не бачив, як він звинувачував тебе в дурисвітстві та брехні і відвернувся від 

справжньої віри? 

14. Хіба він незнав, що Бог усе бачить? 

15. Але ж ні! Якщо він не стримається, то Ми намнемо йому чуба
1
, 

16. Його грішного чуба! 

17. І тоді нехай він скликає своїх поплічників. 

18. Але й я скличу небесне воїнство! 

19. Але ж ні! Ти не слухай його, а поклонися
2
 Богові й наближся до Нього. 

Сура дев’яносто сьома — «Призначення»  

мекканська, і в ній 5 айятів. Провозвіщена після сури 

«Абаса» — «Він насупився» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Воістину, Ми зіслали тобі його
3
 в Ніч Призначення

4
. 

2. А як розтлумачити тобі, що таке Ніч Призначення? 

3. Ніч Призначення краща за тисячу місяців! 

4. У цю ніч ангели та Святий Дух сходять по волі Господа твого зі всіма Його 

веліннями. 

5. Вона — це мир до ранішньої зорі! 

<…> 

Сура дев’яносто дев’ята — «Землетрус» мекканська, 

і в ній 8 айятів. Провозвіщена після сури «Ан-Ніса» — 

«Жінки» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли земля затрясеться своїм страшним струсом 

2. І викине свій вміст, 

                                                      
1
 Зазвичай вільні араби відпускали собі чуба, який був своєрідною ознакою вільної людини. 

2
 Коли Коран читають вголос, слухачі при цьому слові роблять поклон до землі. 

3
 Мусульмани вважають, що Бог через архангела Джабраїла почав зсилати Коран у «Ніч 

Призначення», тобто в ніч з 23 на 24 місяця рамадана.  
4
 Це слово має ще й значення «могутність», а тому інколи й назву ночі перекладають як «Ніч 

Могутності». 
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3. І скаже людина: «Що з нею?» 

4. В той день земля розповість усе, що знає, 

5. Тому що Господь твій повідомить її про все. 

6. В той день люди вийдуть з землі поодинці, і їм покажуть їхні діла. 

7. І хто вчинив добро вагою з порошинку, той побачить його, 

8. І хто вчинив зло вагою з порошинку, той теж побачить його! 

Сура сота — «Ті, що швидко мчать» мекканська,  

і в ній 11 айятів. Провозвіщена після сури «Аль-Асар» —  

«Надвечір’я перед заходом сонця» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся тими, що швидко мчать, захекані, 

2. Клянуся конями, що висікають іскри копитами, 

3. Клянуся тими, що нападають спозаранку
1
. 

4. Вони зняли хмару куряви 

5. І вдерлися гуртом. 

6. Воістину, людина невдячна до свого Господа, 

7. І вона сама свідок тому. 

8. Воістину, вона міцна в любові до благ цього світу. 

9. Хіба ж вона не знає, що коли земля викине те, що в могилах, 

10. Тоді виявиться все, що ховалося в душі. 

11. Воістину, в той день їхній Господьзнатиме все про них! 

Сура сто перша — «День Страшного Суду» мекканська, 

і в ній 11 айятів. Провозвіщена після сури «Корейш» — 

«Корейшити» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Страшний Суд. 

2. Що таке Страшний Суд? 

3. Як розтлумачити тобі, що таке Страшний Суд? 

4. У той день люди розлетяться, неначе міль, 

5. А гори будуть, неначе клоччя вовни... 

                                                      
1
 Бедуїни Аравійського півострова найчастіше робили свої наскоки вранці, коли їх найменше 

сподівалися. Деякі дослідники, наприклад К. Р. Расван, бачили в перших п’яти айятах цієї сури 
аналогію з апокаліптичними вершниками. 
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6. А в кого гирі будуть важкі, 

7. То його чекатиме райська втіха, 

8. А в кого гирі будуть легкі, 

9. Того прийме в обійми пекло. 

10. А як розтлумачити тобі, що таке пекло? 

11. Пекло це геєна вогненна. 

Сура сто друга — «Похвальба багатством» мекканська, 

і в ній 8 айятів. Провозвіщена після сури «Аль-Каусар» — 

«Достаток» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Вам приємно хвалитися багатством, 

2. Доки ви не ступили в могилу. 

3. Та ба! У вас ще відкриються очі! 

4. Та ба! У вас ще відкриються очі! 

5. Та ба! Якби ж то у вас широко відкрились очі... 

6. Ви неодмінно побачите палаючий вогонь! 

7. Неодмінно побачите його на власні очі! 

8. В той день вас неодмінно запитають, чи тішили ви своє тіло. 

Сура сто третя — «Надвечір’я перед заходом сонця»  

мекканська, і в ній 3 айяти. Провозвіщена після сури 

«Аш-Шарх» — «Розкриття»
1
 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Клянуся надвечір’ям перед заходом сонця! 

2. Воістину, людина гине в омані, 

3. Окрім тих, які увірували, творили добрі діла, заповідали одні одним істину 

й заповідали одні одним терпіння». 

  

                                                      
1
 Ця сура була провозвіщена пророком для моральної підтримки мусульманської громади, яку 

турбувало те, що вона дуже малочисленна. 
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Сура сто четверта — «Огудник» мекканська,  

і в ній 9 айятів. Провозвіщена після сури «Аль-Кійяма» —  

«Воскресіння (із мертвих)» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Горе кожному огудникові-наклепникові! 

2. Котрий нагріб собі добра і все порахував. 

3. Він гадає, що відкупиться ним від смерті. 

4. Та ба! Його пошпурять у пекельну піч! 

5. Як розтлумачити тобі, що таке пекельна піч? 

6. Це всеспопеляючий вогонь Бога, 

7. Який палить серця. 

8. Воістину, він схований під склепінням, закритим з усіх сторін, 

9. На високих колонах. 

Сура сто п’ята — «Слон»  

мекканська, і в ній 5 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Кафірун» — «Невірні» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Чи ти бачив, як вчинив твій Господь із супутниками слона?
1
 

2. Чи не прирік Він їхні хитрощі на невдачу? 

3. І послав Він проти них зграї птахів. 

4. Вони кидали в них шматки цегли. 

5. І Він потовк їх, і вони стали наче витоптана нива. 

Сура сто шоста — «Корейшити»  

мекканська, і в ній 4 айяти. Провозвіщена після сури 

«Ат-Тін» — «Смоква» 

1. За єднання корейшитів, 

2. За їх єднання в мандрах взимку та влітку! 

                                                      
1
 Це відголосок мекканської легенди про похід абіссінського намісника Абраги проти Мекки, який 

нібито намагався змусити арабів робити паломництво не до Кааби, а до нової церкви, яку той 
збудував у Сані. Згідно з легендою, в абіссінському війську був один слон.  
Джерела підтверджують, що похід Мекки дійсно відбувся, але його метою було не повернення 
паломництва в Сану замість Мекки, а усунення перешкод для Йєменської торгівлі в Хіджазі. 
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3. Нехай же вони поклоняються Господові цього дому
1
, 

4. Який давав їм їсти і врятував від голоду та охоронив їх від бедуїнів. 

Сура сто сьома — «Милостиня» (або «Чи думав ти?»)  

перші три айяти мекканські, решта — медінські, і всього 

в ній 7 айятів. Провозвіщена вона після сури «Ат-

Такасур» — «Похвальба багатством» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Чи думав ти про того, хто справжню віру вважає оманою? 

2. А це ж той, який проганяє сироту 

3. І не хоче нагодувати убогого
2
. 

4. І горе тим молільникам, 

5. Які недбалі в своїх молитвах, 

6. Тим, які прикидаються і лицемірять 

7. І не хочуть давати милостиню. 

Сура сто восьма — «Достаток»  

мекканська, і в ній 3 айяти, Провозвіщена після сури 

«Аль-Адійят» — «Ті, що швидко мчать» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Воістину, Ми подарували тобі достаток благ! 

2. Тож помолися своєму Господові і принеси йому жертву! 

3. Воістину, той, хто обмовляє тебе, сам залишиться без синів
3
. 

  

                                                      
1
 Мається на увазі храм Кааби. 

2
 Коментатори вважають, що мова йде про конкретних осіб, зокрема про Абу Джагля, який прогнав 

голого сироту, та про Абу Соф’яна, що відмовився почастувати сироту м’ясом щойно забитого 
верблюда.  
3
 Коментатори вважають, що мова йде про Аса ібн Ваіля, який насміхався з пророка і казав, що 

в нього немає потомства. Адже двоє синів пророка — Аль-Касем і Абдаллаг — померли в дитячому 
віці, рано померли й дочки пророка, і його рід продовжила тільки Фатима, яка вийшла заміж за 
Алі ібн Абі Таліба. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 463 

 

Сура сто дев’ята — «Невірні»  

мекканська, і в ній 6 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Маун» — «Милостиня» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Скажи їм: «О ви, невірні! 

2. Яне буду поклонятися тому, чому поклоняєтеся ви, 

3. І ви не поклоняйтесь тому, чому поклоняюся я, 

4. Бо й я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви: 

5. Адже ж ви не поклоняєтеся тому, чому поклоняюся я! 

6. У вас — своя віра, в мене — своя!» 

Сура сто десята — «Допомога». Провозвіщена під час 

прощальної мандрівки в Мекку, а тому вважається 

медінською. Вона є останньою із сур, які провозвіщалися. 

У ній 3 айяти. Провозвіщена після сури «Ат-Тауба» — 

«Каяття» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Коли прийде допомога Богаі перемога Його, 

2. І ти побачиш, як люди натовпами переходитимуть у істинну віру, 

3. Тоді восслав Господа свого і моли прощення в Нього! Воістину, Він завжди був 

усепрощаючий! 

Сура сто одинадцята — «Пальмові волокна» 

мекканська, і в ній 5 айятів. Провозвіщена після сури 

«Аль-Фатіха» — «Сури, що відкриває Книгу» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Нехай пропадуть обидві руки Абу Лягаба
1
, і нехай він сам пропаде! 

2. Не матиме він пожитку ні з успадкованого добра, ні з того, що сам придбав, 

3. Бо судилося йому горіти у пекельному вогні, 

4. А його жона підноситиме дрова, 

                                                      
1
 Дослівно «Батько Вогню». Так називали Абд-ель-Оззу ібн Абд-аль Мотталіба, одного 

з найзапекліших ворогів пророка.  
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5. І на її шиї буде мотуз із пальмових волокон. 

Сура сто дванадцята — «Щире визнання» мекканська, 

і в ній 4 айяти. Провозвіщена після сури «Ан-Нас» — 

«Люди» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Скажи їм: «Він Бог єдиний, 

2. Бог вічний. 

3. Він нікого ненародив і ніким не народжений
1
. 

4. І ніхто не є рівний Йому!» 

Сура сто тринадцята — «Світанок»
2
 мекканська, і в ній 

5 айятів. Провозвіщена після сури «Аль-Філь» — «Слон» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Скажи: «Я прошу захисту в Господа світанку 

2. Від зла того, що Він сотворив, 

3. Та від злапітьми, коли вона западає увечері. 

4. Від зла ворожбиток, що попльовуютьна вузли, 

5. І від зла завидющого, коли той завидує». 

                                                      
1 Коментатори вважають, що ці слова належать до мекканських ідолопоклонників, які вважали 
деяких ідолів дочками Бога, інші вбачають у цій сурі антихристиянське спрямування і заперечення 
того, що Ісус Христос є син Божий.  
2
 Сури 113 і 114 побожні мусульмани називають «Аль-Муаввізатан», тобто «Дві (сури-)охоронниці». 

Нерідко арабський текст цих двох сур пишеться на аркушику паперу, зашивається в шкіряний або 
бавовняний мішечок і носиться на шиї як талісман.  
Велика пошана мусульман до цих двох сур пояснюється такою легендою: на п’ятому році після 
гіджри, тобто переселення пророка з Мекки в Медіну, після підкорення племені бану Корейза, 
пророк довгий час мучився якоюсь тривалою й дуже виснажливою хворобою, причину якої ніхто не 
міг встановити.  
І ось одного дня архангел Джабраїл уві сні відкрив Мохаммедові таємницю його хвороби. 
Виявилося, що це єврей (правдоподібніше араб іудейського віросповідання) Льобейд та його 
дочки-чаклунки наслали на пророка хворобу свосго магією. Для цього вони виліпили з воску 
маленьку фігурку пророка, обв’язали її волоссям і в 11 місцях прокололи її голками, потім зав’язали 
11 вузлів на тятиві лука, роблячи при цьому магічні подмухування та попльовування на вузли 
тятиви й бурмочучи страшні закляття. Нарешті, коли вже все було готове, вони зав’язали решту 
тятиви навколо воскової фігурки і кинули її в криницю.  
Довідавшись, у чому справа, пророк послав Алі ібн Абі Таліба до криниці, щоб той витягнув звідтіля 
воскову фігурку і приніс її. Після цього пророк прочитав дві останні сури Корану, айят за айятом, 
і після читання кожного айяту з фігурки випадала одна голка і розв’язувався один вузол на тятиві 
лука. Коли було прочитано останній айят, випала остання голка і розв’язався останній вузол, 
пророкповністю видужав.  
Вочевидь, цю легенду видумано значно пізніше, щоб продемонструвати магічну силу двох останніх 
сур Корану. Деякі сходознавці припускають, що айяти цих двох сур — пізніша переробка 
доісламських шаманських заклинань. 
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Сура сто чотирнадцята — «Люди» мекканська, і в ній  

6 айятів. Провозвіщєна після сури «Аль-Фаляк» — 

«Світанок» 

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога. 

1. Скажи: «Я прошу захисту в Господа людей, 

2. Царя людей, 

3. Бога людей, 

4. Від зла спокусника, який відступає при згадці імені Бога
1
, 

5. Спокусника, який нашіптує злі помисли в cерця людей, 

6. Від злих джинів
2
 та лихих людей!» 

(Переклад Я. Полотнюка) 

 

  

                                                      
1
 Натяк на диявола, який спокушає людей і щезає при згадці імені Бога або одного із його 

99 епітетів. 
2
 Так мусульмани називають добрих і злих духів. Злих називають ще іфритами, або маридами. 
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АНТИЧНІСТЬ 

Міфи троянського циклу (скорочено) 

Троя 

Велика й могутня була Троя, проти якої зібралися виступити герої Греції. Заснував 

Трою Іл, правнук сина Зевса Дардана й плеяди (Плеяди — богині, їхнім ім’ям названо 

сузір’я Плеяд) Електри. Дардан прийшов з Аркадії до царя Тевкра. Тевкр віддав за 

Дардана дочку свою, а в придане дав йому частину своєї землі, на якій і засновано місто 

Дарданію. Внуком Дардана був Трос, а його сином був Іл. Він у Фрігії взяв раз участь 

у змаганні героїв і скоро переміг їх одного за одним. В нагороду за цю перемогу одержав 

він п’ятдесят дів і п’ятдесят юнаків. Дав йому цар Фрігії також перисту корову і сказав, 

щоб він ішов за коровою і там, де зупиниться вона, заснував місто. Велику славу обіцяв 

оракул, зі слів царя Фрігії, цьому місту. Іл зробив так, як сказав йому цар Фрігії. Пішов він 

за коровою, а вона зупинилася саме на горбі богині Ате. На цьому горбі й почав Іл 

будувати місто. Він зняв руки до неба і благав Зевса послати йому знамення того, що 

благословив громовержець його справу. Уранці, вийшовши зі свого шатра, Іл побачив 

перед собою вирізьблений з дерева образ Афіни Паллади; це й був той палладій, який мав 

охороняти нове місто. За царювання Іла тільки та частина Трої була обнесена муром, яка 

знаходилась на горбі, а підгірна частина міста була незахищена. Мур навколо цієї частини 

міста побудували Посейдон і Аполлон, які, за велінням богів, мали служити в царя Трої 

Лаомедонта, Ілового сина. Незламний мур вивели Посейдон і Аполлон навколо Трої. 

Тільки в одному місці можна було зруйнувати мур — там, де працював герой Еак, що 

допомагав богам у праці. 

У той час, коли герої Греції збиралися в похід на Трою, у ній правив Ілів онук Пріам; 

тільки він залишився живий з дітей царя Лаомедонта після того, як здобув Трою Зевсів 

син Геракл. Багатий був Пріам. Розкішний і величний був палац його, в якому жив він з 

дружиною своєю Гекабою. Разом з Пріамом жили й п’ятдесят його синів та дочок. Серед 

Пріамових синів особливо славився своєю хоробрістю й силою благородний Гектор. 

Могутня була Троя. Великі труднощі мали подолати грецькі герої в їх боротьбі з 

войовничими троянцями, але зате й велика слава та багатюща здобич чекала тих, хто 

переможе троянців і заволодіє Троєю. 

Паріс викрадає Єлену 

Минуло багато днів відтоді, як повернувся Паріс у дім отця свого Пріама. Здавалося, 

що та зміна, яка сталася в його житті, змусила його забути про дар, обіцяний йому 
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Афродітою за золоте яблуко. Тепер він був царевичем, а не звичайним, нікому не відомим 

пастухом. Але Афродіта сама нагадала йому про прекрасну Єлену й допомогла своєму 

улюбленцеві збудувати чудовий корабель, і він зібрався вже відпливти в Спарту, де жила 

Єлена. Даремно почав застерігати його віщий син Пріама Гелен. Він пророкував загибель 

Парісові. Нічого не хотів слухати Паріс. Він зійшов на корабель і вирушив у далеку путь 

безкраїм морським простором. Розпач охопив Кассандру, коли побачила вона, як 

швидкохідний корабель Паріса віддалявся від рідних берегів. Простягши до неба руки, 

вигукнула віща Кассандра: 

— О горе, горе великій Трої і всім нам! Бачу я: охоплений полум’ям священний Іліон, 

скривавлені лежать розбиті вщент його сини! Я бачу: ведуть у неволю чужинці плачучих 

троянських жон і дів! 

Так вигукувала Кассандра, але ніхто не зважив на її пророцтво. Ніхто не зупинив 

Паріса.  

А він плив усе далі й далі. Знялася на морі страшна буря. Не спинила й вона Паріса. 

Минув він багату Фтію, Саламін і Мікени, де жили майбутні вороги його, і прибув 

нарешті до берегів Лаконії. Причалив Паріс у гирлі Евроту і вийшов із своїм другом 

Енеєм на берег. З ним пішов він до царя як гість, що не замишляв нічого злого. 

Радо привітав Менелай Паріса і Енея. На честь гостей приготував він багату трапезу. 

Під час цієї трапези вперше побачив Паріс прекрасну Єлену. Сповнений захоплення, 

дивився він на неї, милуючись її неземною красою. 

Полонилася красою Паріса і Єлена, він був прекрасний у своєму багатому східному 

вбранні. Минуло кілька днів. Менелаєві треба було їхати на Кріт. Від’їжджаючи, просив 

він Єлену дбати про гостей, щоб нічого їм не бракувало. І гадки не мав Менелай, якої 

кривди завдадуть йому ці гості. 

Коли Менелай поїхав, Паріс зараз же вирішив скористатися з його від’їзду. 

З допомогою Афродіти він умовив ніжними речами прекрасну Єлену покинути дім 

чоловіка і втекти з ним у Трою. Дала згоду Єлена Парісові. Потай повів Паріс прекрасну 

Єлену на свій корабель; викрав він у Менелая дружину, а з нею і його скарби. Усе забула 

Єлена — чоловіка, рідну Спарту і дочку свою Герміону заради любові до Паріса. 

Покинув корабель Паріса гирло Евроту, повізши з собою багату здобич. Швидко нісся 

корабель по морських хвилях назад до троянських берегів. Радів Паріс — з ним була 

найвродливіша зі смертних жінок, Єлена. Аж ось, коли корабель плив далеко від берегів 

у відкритому морі, зупинив його могутній бог моря Нерей. Він виплив з морської глибіні 

і провістив загибель Парісові і всій Трої. Збентежилися Паріс і Єлена, але Афродіта 

заспокоїла їх і примусила забути це грізне провіщення. Три дні плив корабель під 
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охороною Афродіти спокійним морем. Швидко гнав його попутний вітер. Щасливо 

прибув він до троянських берегів. 

Облога Трої  

(Перші дев’ять років облоги Трої) 

Викладено за різними творами античних письменників. Епізод загибелі Паламеда 

викладено за поемою Овідія «Метаморфози». 

Зраділи греки, що скінчено їхнє довге плавання. Та коли наблизились вони до берегів, 

то побачили, що їх чекало вже сильне військо троянців під проводом Гектора, могутнього 

сина старого царя Трої Пріама. Як пристати грекам до берега? Як висадитися? Бачили всі 

герої, що загине той, хто перший ступить на троянський берег. Довго вагалися греки. 

Серед них був і герой Протесілай, він прагнув подвигів і готовий був перший зіскочити на 

берег і почати бій з троянцями. Але не зважувався він тому, що знав провіщення: загинути 

має той з греків, хто перший торкнеться ногою троянської землі. Знав це провіщення 

і Одіссей. І ось, щоб повести за собою героїв, але самому не загинути, Одіссей кинув на 

берег свій щит і спритно стрибнув на нього з корабля. Протесілай бачив, що Одіссей 

зіскочив на берег, але він не бачив, що скочив Одіссей не на троянську землю, а на свій 

щит. Протесілай вирішив, що один із греків уже ступив перший на троянську землю. 

Жадоба подвигів оволоділа Протесілаєм. Усе забув він: забув про батьківщину, забув і про 

прекрасну дружину свою, юну Лаодамію. Скочив з корабля на берег Протесілай і з 

оголеним мечем кинувся на ворогів. Потряс своїм важким списом великий Гектор і на 

смерть уразив він юного Протесілая. Мертвим упав той на берег. Він перший обагрив 

своєю кров’ю троянську землю. Греки дружно кинулися з кораблів на ворогів. Закипів 

кривавий бій, подалися троянці, кинулися тікати і заховалися за неприступними стінами 

Трої. На другий день було укладено між греками і троянцями перемир’я, щоб підібрати 

загиблих воїнів і поховати їх. 

Поховавши всіх убитих, греки почали влаштовувати укріплений табір. Повитягали 

вони свої кораблі на берег і розташувалися великим табором вздовж моря від гір Сігейону 

до гір Ройтейону. З боку Трої вони захистили свій табір високим валом і ровом. На двох 

протилежних кінцях табору розбили шатра Ахілл і Аякс Теламонід, щоб спостерігати за 

троянцями і не дати їм напасти несподівано на греків. Посередині табору підносилося 

розкішне шатро царя Агамемнона, обраного греками проводирем всього війська. Тут, коло 

шатра Агамемнона, був і майдан для народних зборів. Мудрий Одіссей поставив своє 

шатро коло майдану народних зборів, щоб повсякчас мати змогу вийти до зібраних і щоб 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 469 

 

завжди знати, що відбувається в таборі. Він, незважаючи на те, що раніше так не хотів 

брати участі в поході, тепер став лютим ворогом троянців і вимагав, щоб греки за будь-

яку ціну здобули і зруйнували Трою. 

Коли табір греків був упоряджений і укріплений, вони послали в Трою царя Менелая 

і хитромудрого Одіссея для переговорів з троянцями. Грецьких послів прийняв у своєму 

домі мудрий Антенор і влаштував для них розкішний бенкет. Всією душею бажав 

Антенор, щоб укладений був мир і задоволені були законні домагання Менелая. 

Довідавшись про прибуття послів, Пріам скликав народні збори, щоб обговорити 

домагання Менелая. Прийшли на збори всі троянці і Менелай з Одіссеєм. Менелай 

у короткій сильній промові зажадав, щоб повернули йому троянці дружину його Єлену 

і всі скарби, викрадені Парісом. Після Менелая говорив Одіссей. Заслухались троянці 

чудовою промовою мудрого царя Ітаки. Він переконував троянців задовольнити вимоги 

Менелая. Народ троянський ладен був уже погодитись на всі домагання Менелая. Адже ж 

і сама прекрасна Єлена розкаялася в своєму необачному вчинку і шкодувала, що покинула 

дім героя-чоловіка заради Паріса. І Антенор умовляв народ задовольнити вимоги 

Менелая. Він бачив, скільки лиха завдасть війна троянців і греків. Але не хотіли миру з 

греками сини Пріама і насамперед, звичайно, Паріс. Невже змусять його віддати Єлену? 

Невже віднімуть у нього всю його здобич? Він не хотів скоритися народному рішенню, а 

його підтримували в цьому брати. Підкуплений Парісом Антімах вимагав навіть, щоб 

троянці схопили царя Менелая і вбили його. Але цього не допустили Пріам і Гектор, вони 

не дозволили образити послів, що були під охороною громовержця Зевса. Вагалися 

народні збори, не знали, яке прийняти остаточне рішення. 

Тут устав троянський провісник Гелен, Пріамів син, і сказав, щоб не боялися троянці 

війни з греками,— боги обіцяють Трої свою допомогу. Повірили троянці Геленові. Вони 

відмовилися задовольнити домагання Менелая. Посли греків змушені були ні з чим 

покинути Трою. Тепер мала початись кровопролитна боротьба троянців з греками. 

Замкнулись троянці в неприступній Трої; навіть Гектор не насмілився покидати Трою. 

А греки почали облогу. Вони три рази намагалися здобути штурмом Трою, але це їм не 

вдалося. Тоді греки почали руйнувати околиці Трої і завойовувати всі міста, які були в 

союзі з Троєю. Греки ходили на них походами суходолом і морем. В усіх цих походах 

особливо відзначався великий Ахілл. Греки заволоділи островами Тенедосом, Лесбосом, 

містами Педасом, Лірнессом та іншими. Багато міст зруйнували вони всередині країни. 

Оволоділи й містом Фіви (Міфічне місто, одноіменне з Фівами, головним містом Беотії в 

Греції), де правив батько Гекторової дружини Андромахи Естіон. В один день убив Ахілл 

сімох братів Андромахи. Загинув і батько її. Але не дав труп Естіона на наругу Ахілл — 
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боячись гніву богів, він поховав його в землі (За віруванням греків душі померлих, які не 

були поховані, засуджувалися на вічне блукання і ніде не знаходили собі спокою. Тому 

непоховання вважалося найбільшою наругою над померлими). А мати Андромахи була 

відведена невільницею у табір греків. Багату здобич здобув Ахілл у Фівах. Він захопив 

у полон і прекрасну дочку Аполлонового жерця Хріса — Хрісеїду, і прекрасну Брісеїду. 

Хрісеїду віддали греки цареві Агамемнону. 

Усе навколо Трої спустошували греки. Троянці не сміли показуватись за мурами Трої, 

бо кожному загрожувала смерть або жорстокий полон і продаж у рабство. 

Багато горя довелося зазнати троянцям за дев’ять років облоги Трої. Багатьох героїв, 

що впали в бою, довелося їм оплакувати. Але найтяжчий, десятий рік, був попереду. 

Попереду було й найбільше горе — падіння Трої. 

Багато перетерпіли й греки за дев’ять років війни. Багато й у них було вбитих. Багато 

героїв загинуло від рук ворогів. Загинув і мудрий герой Паламед, але не від ворожої руки. 

З ненависті і заздрощів погубив його хитромудрий Одіссей. Багато розумних порад давав 

грекам Паламед, не раз робив він їм неоціненні послуги. Цілющим зіллям вигоював рани, 

лікував недуги; він збудував маяк для греків, щоб знали ті, що відплили з табору, куди 

пристати їм темної ночі. Шанували героя Паламеда греки і охоче слухались його порад. За 

це зненавидів його Одіссей. Він бачив, що Паламеда греки слухають охочіше, ніж його. 

Згадав Одіссей і те, як викрив Паламед його хитрощі, коли удав він із себе божевільного, 

щоб не йти під Трою; цей спогад ще дужче розпалив його ненависть до Паламеда. Довго 

розмірковував Одіссей, як згубити йому Паламеда. Нарешті скористався він тим, що 

Паламед почав радити грекам скінчити війну й повернутись на батьківщину. Одіссей 

придумав підступний план. Уночі він сховав у Паламедовім шатрі мішок із золотом 

і почав запевняти всіх, що недарма радить Паламед припинити облогу Трої, що ці поради 

дає він грекам тільки через те, що його підкупив Пріам. Чимало було незадоволених 

Паламедом і серед греків. Адже якби греки послухали порад Паламеда, то позбулися б 

вони багатої здобичі, якою б заволоділи, здобувши Трою. Всі ці незадоволені охоче 

повірили наклепам Одіссея. Бачачи, що вже багато греків починають вірити у зраду 

Паламеда, Одіссей, щоб переконати всіх у тому, що Паламед справді підкуплений 

Пріамом, сповістив Агамемнона, що Паламед підтримує зв’язок з Пріамом через 

полоненого фрігійця і що цього фрігійця, коли він намагався піти з грецького табору в 

Трою, схопили і вбили Одіссеєві слуги. Написав також Одіссей листа від імені Пріама до 

Паламеда. В цьому листі було сказано про золото, послане царем Пріамом Паламедові як 

плату за те, що він умовить греків зняти облогу і пливти на батьківщину. Цей лист 

Одіссей передав полоненому фрігійцеві і велів віднести його Пріамові. Тільки-но фрігієць 
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вийшов з табору греків, як напали на нього слуги Одіссея, вбили його, а листа принесли 

своєму цареві. З листом Одіссей поспішив до шатра Агамемнона. Діставши це 

повідомлення, Агамемнон зараз же скликав до свого шатра всіх грецьких вождів. 

Покликав він і Паламеда, який і гадки не мав про те, яка небезпека загрожує йому. Тут 

звинуватив Одіссей Паламеда в зраді. Даремно запевняв Паламед вождів, що і не думав 

він про зраду. А Одіссей, щоб викрити Паламеда, порадив потрусити в його шатрі. 

Послали до шатра, і справді знайшли там мішок із золотом. Тепер всі повірили, що 

Паламед — зрадник. Вчинили суд над Паламедом і засудили його до смертної кари. 

Паламеда вирішили забити камінням. Закували невинного в тяжкі кайдани і привели на 

берег моря. Даремно заклинав Паламед греків не вбивати його, не карати такою лютою 

смертю безвинного. Ніхто не хотів слухати, як вважали, зрадника. Приступили до страти. 

Жодного стогону, жодної скарги не вирвалося з грудей Паламеда. Перед смертю казав він 

тихо такі слова: 

— О істино, мені шкода тебе, ти вмерла раніше, ніж я!  

З цими словами вмер найблагородніший і наймудріший із грецьких героїв; не 

врятували його всі ті послуги, які зробив він грекам. Згодом жорстоко поплатилися греки 

за вбивство Паламеда. За смерть сина помстився їм Навплій, цар Евбеї, батько Паламеда. 

Не тільки на смерть засудив Агамемнон Паламеда, але й душу його прирік на вічне 

блукання. Не дозволив Агамемнон поховати тіло Паламеда в землі, його залишено було на 

березі моря дикому звірові й хижому птаству на поталу. Та не допустив цього могутній 

Аякс Теламонід. Він справив похоронний обряд над тілом Паламеда і з честю поховав 

його. Аякс не вірив, що Паламед зрадив греків. 

Смерть Ахілла 

Страшним гнівом палав Ахілл на троянців. Він вирішив жорстоко помститися їм за 

смерть друзів — Патрокла та Антілоха. Як розлютований лев, бився Ахілл, кладучи 

одного за одним героїв Трої. Кинулися поспішно втікати троянці, спішили заховатися 

вони за мурами Трої. Несамовитий Ахілл переслідував їх. Гнала його невблаганна доля на 

вірну загибель. Аж до Скейської брами переслідував Ахілл троянців. 

Він удерся б і в священну Трою, і вона загинула б, коли б не з’явився бог Аполлон. 

Грізно крикнувши, спинив він Ахілла. Але не послухав його Ахілл. Він сам гнівався на 

бога за те, що багато разів рятував бог-стріловержець від нього Гектора й троянців. Ахілл 

погрожував навіть богові, що вразить його списом. Невблаганна доля затьмарила розум 

Ахіллові. Він готовий був напасти навіть на бога. Розгнівався Аполлон, забув він і те, що 

обіцяв колись на весіллі Пелея і Фетіди охороняти Ахілла. Повившись темною хмарою, 
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для всіх незримий, скерував він Парісову стрілу, і вразила вона Ахілла в п’яту, куди 

тільки й можна було вразити великого героя (Фетіда опускала немовля Ахілла у підземну 

ріку царства Аїда — Стікс, тримаючи його за п’яту; від цього тіло його стало твердим, як 

криця, а п’яти вода Стіксу не торкнулася). Смертельною була для Ахілла ця рана. Відчув 

наближення смерті Ахілл. Вирвав він з рани стрілу і впав на землю. Гірко докоряв він 

богу Аполлонові за те, що він згубив його. Знав Ахілл, що без допомоги бога не міг вбити 

його ніхто із смертних. Ще раз зібрав свої сили Ахілл. Грізний, наче вмираючий лев, 

підвівся він із землі і вразив ще багатьох троянців. Та ось похололо його тіло. Все ближче 

смерть. Поточився Ахілл і сперся на спис. Грізно крикнув він троянцям: 

— Горе вам, погинете ви! І після смерті мститимусь вам! 

Від цього поклику кинулись тікати троянці. Але щодалі слабшав Ахілл. Залишили його 

останні сили, і впав він на землю. Загримів на ньому його золотий панцир, і здригнулася 

земля. Помер Ахілл. Але й до мертвого не насмілювалися наблизитись троянці. Вони 

боялися його й мертвого, такий жах навіяв він їм за життя. Потроху перебороли вони 

страх, і запеклий бій закипів навколо тіла найбільшого з героїв. Наймогутніші герої греків 

і троянців узяли участь у цьому бою. Горами нагромадилися трупи навколо Ахілла, а він 

лежав, нерухомий, величезний, не чуючи вже бою. Пил вихором кружляв, здіймаючись з-

під ніг бійців. Кров лилася рікою. Здавалося, ніколи не скінчиться бій. Коли це вдарив 

грім Зевса, знялася буря і зупинила троянців. Не хотів Зевс, щоб заволоділи троянці 

трупом Ахілла. Підняв могутній Аякс Теламонід труп Ахілла і поніс до кораблів, а його 

захищав Одіссей, відбиваючи троянців, що наступали. Хмара стріл і списів летіла з рядів 

троянців в Одіссея, але він все ж мужньо стримував їх натиск, відступаючи крок за 

кроком. 

Приніс Аякс труп Ахілла до кораблів. Обмили труп греки, умастили запашним маслами 

і поклали на пишно оздобленому ложі. Обступивши ложе, голосно оплакували греки свого 

найбільшого героя і рвали з горя волосся. Почула їхній плач богиня Фетіда. Піднялася 

вона з морської глибини зі своїми сестрами-нереїдами. Дізнавшись, що загинув її 

улюблений син, Фетіда так скорботно скрикнула, що здригнулися усі греки. Вони тікали 

б, перелякані, до кораблів, якби не зупинив їх старець Нестор. Сімнадцять днів оплакувала 

Фетіда, нереїди і греки Ахілла. З високого Олімпу спустилися музи. Вони співали на честь 

загиблого похоронний гімн. Оплакували героя і безсмертні боги на Олімпі. На 

вісімнадцятий день споруджено було похоронне багаття. На ньому спалено було тіло 

Ахілла. Багато жертв принесли на честь найбільшого з героїв греки. Всі вони брали участь 

у похованні, одягнувши розкішні панцири. Коли догоріло вогнище, зібрали кістки Ахілла 

і поклали їх у золоту урну, яку подарував Фетіді бог Діоніс. У цій саме урні лежали 
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і кістки Патрокла. В одному склепі поховані були Ахілл, Патрокл і Антілох, син Нестора. 

Високу могилу насипали над ними греки, далеко її видно було з моря, вона свідчила про 

славу похованих у ній героїв. А після похорону влаштовані були на честь загиблого 

грища. Дорогоцінні дарунки винесла з моря богиня Фетіда. Вони мали бути нагородою 

переможцям у грищах. Такі розкішні були ці дари, що самого Ахілла вони б захопили, 

коли живий був би великий герой. 

Троянський кінь (Падіння Трої) 

Викладено здебільшого за поемою Верґілія «Енеїда». 

Та все ж ніяк не могли греки оволодіти містом. Тоді Одіссей умовив їх діяти 

хитрощами. Він порадив спорудити такого величезного дерев’яного коня, щоб у ньому 

могли сховатися наймогутніші герої греків. Все ж інше військо мало відпливти від берега 

Троади і заховатися за островом Тенедосом (Острів в Егейському морі біля узбережжя 

Троади). Коли троянці ввезуть коня в місто, тоді вночі вийдуть герої, відкриють браму 

міста грекам, які таємно вернуться назад. Одіссей запевняв, що тільки таким способом 

можна здобути Трою. 

Віщий Калхас, якому послав знамення Зевс, також умовляв греків вдатися до хитрощів. 

Нарешті погодились греки на пропозицію Одіссея. Знаменитий митець Епей із своїм 

учнем за допомогою богині Афіни Паллади спорудив величезного дерев’яного коня. В 

нього увійшли Неоптолем, Філоктет, Менелай, Ідоменей, Діомед, молодший Аякс, 

Меріон, Одіссей і кілька інших героїв. Усе нутро коня наповнилось озброєними воїнами. 

Епей так щільно закрив отвір, яким увійшли герої, що не можна було навіть подумати, що 

в коневі є воїни. Потім греки спалили усі будівлі в своєму таборі, посідали на кораблі 

і відплили у відкрите море. 

З високих мурів Трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не 

могли вони зрозуміти, що там таке діється. Раптом, на велику свою радість, побачили 

вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Збагнули вони, що греки 

покинули Троаду. Радіючи, повиходили усі троянці з міста й пішли до табору. Табір 

справді був покинутий, тільки де-не-де догоряли ще будівлі. З цікавістю бродили троянці 

по тих місцях, де стояли недавно шатра Діомеда, Ахілла, Агамемнона, Менелая та інших 

героїв. Вони були певні, що скінчилася тепер облога, минули всі біди, і можна взятися до 

мирної праці. 

Раптом у здивуванні спинилися троянці: вони побачили дерев’яного коня. Дивились 

вони на нього і ніяк не могли здогадатися, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили 
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кинути коня в море, а інші — везти в місто й поставити на акрополі. Почалася суперечка. 

Тут перед сперечальниками з’явився жрець бога Аполлона Лаокоон. Він палко почав 

умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані 

грецькі герої, що це якась воєнна хитрість, вигадана Одіссеєм. Не вірив Лаокоон, що 

назавжди покинули греки Троаду. Благав Лаокоон троянців не довіряти коневі. Щоб там 

не було, а Лаокоон побоювався греків, навіть якби вони приносили дарунки Трої. Схопив 

величезний спис Лаокоон і кинув ним у коня. Здригнувся кінь від удару і глухо 

забряжчала всередині його зброя. Та затьмарили боги розум троянців — вони все-таки 

постановили везти коня в місто. Мало здійснитися веління долі. 

Коли троянці стояли навкруг коня, все тісніше обступаючи його, раптом почувся 

голосний крик. Це пастухи вели зв’язаного полоненого. Він добровільно віддався їм в 

руки. Цей полонений був грек Сінон. Обступили його троянці і почали знущатися над 

ним. Мовчки стояв Сінон, боязко поглядаючи на троянців, що його оточили. Нарешті 

заговорив він. Тяжко нарікав він, проливаючи сльози, на гірку долю свою. Зворушили 

Сінонові сльози Пріама і всіх троянців. Почали вони розпитувати його, хто він і чому 

зостався. 

Тоді розповів їм Сінон вигадану історію, яку придумав для нього Одіссей, щоб 

обдурити троянців. Сінон розповів, як задумав згубити його Одіссей, бо Сінон був родич 

того Паламеда, якого так ненавидів цар Ітаки. Тому, коли греки вирішили припинити 

облогу, Одіссей умовив Калхаса оповістити, що ніби боги за щасливе повернення на 

батьківщину вимагають людської жертви. Довго удавав Калхас, що вагається, на кого 

вказати як на жертву богам, і нарешті вказав на Сінона. Зв’язали греки Сінона і повели до 

жертовника. Але Сінон розірвав мотуззя і врятувався від неминучої смерті втечею. Довго 

переховувався в густих заростях очерету Сінон, вичікуючи відплиття греків на 

батьківщину. Коли ж вони відплили, вийшов він зі свого сховища і добровільно віддався в 

руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові. Пріам звелів звільнити його і запитав, 

що значить цей дерев’яний кінь, залишений греками у таборі. Тільки цього запитання й 

чекав Сінон. Прикликавши богів за свідків того, що говорить він правду, Сінон сказав, що 

коня залишили греки для того, щоб уласкавити грізну Афіну Палладу, розгнівану 

викраденням палладія з Трої. Кінь цей, за словами Сінона, буде могутнім захистом Трої, 

якщо троянці ввезуть його в місто. Повірили і в цьому троянці Сінонові. Спритно зіграв 

він ту роль, яку доручив йому Одіссей. 

Ще ж дужче переконало троянців у тому, що Сінон говорив правду, велике чудо, 

послане Афіною Палладою. На морі з’явилися два дивовижні змії. Швидко пливли вони 

до берега, звиваючись незчисленними кільцями свого тіла на хвилях моря. Високо 
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здіймались червоні, як кров, гребені на їхніх головах. Очі їхні блискали полум’ям. 

Виповзли змії на берег коло того місця, де Лаокоон приносив жертву богу моря 

Посейдонові. З жаху розбіглися усі троянці, а змії кинулись на двох синів Лаокоона 

і обвилися навколо них. Поспішив на допомогу синам Лаокоон, але й його обвили змії. 

Своїми гострими зубами терзали вони тіла Лаокоона і двох його синів. Силкується зірвати 

з себе зміїв нещасний і визволити від них дітей своїх, та марно. Отрута проникала все 

глибше. Усе тіло зводить корчами. Страждання Лаокоона і синів його жахливі. Голосно 

скрикнув Лаокоон, чуючи наближення смерті. Так загинув Лаокоон, бачачи жахливу 

смерть своїх ні в чому не винних синів, загинув тому, що хотів, усупереч волі богів, 

врятувати рідну землю. А змії, зробивши своє жахливе діло, поповзли геть і зникли під 

щитом статуї Афіни Паллади. 

Загибель Лаокоона ще дужче переконала троянців, що вони повинні ввезти дерев’яного 

коня в місто. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було 

провезти через браму, і з тріумфом, співами й музикою потягли коня канатами у місто. 

Чотири рази зупинявся, вдаряючись об мур, кінь, коли тягли його через пролом, і грізно 

гриміла в ньому від поштовхів зброя греків, але не чули цього троянці. Нарешті притягли 

вони коня в акрополь. Віща Кассандра вжахнулася, побачивши в акрополі коня. Вона 

віщувала загибель Трої, але сміхом відповіли їй троянці — адже її провіщенням ніколи не 

вірили. 

У глибокій мовчанці сиділи в коні герої, пильно прислухаючись до кожного звуку, який 

доносився ззовні. Чули вони, як кликала їх, називаючи на ймення, пишнокудра Єлена, 

наслідуючи голос їхніх дружин. Насилу втримав одного з героїв Одіссей, затиснувши 

йому рота, щоб він не відповів. Чули герої тріумфування троянців і шум веселих банкетів, 

що справлялися по всій Трої з нагоди закінчення облоги. 

Нарешті настала ніч. 

Усе змовкло. Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев’яного коня почувся голос 

Сінона — він дав знати героям, що тепер можуть вони вийти. 

Сінон встиг уже розпалити й велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які 

заховались за Тенедосом, щоб швидше спішили вони до Трої. Обережно, намагаючись не 

робити шуму зброєю, повиходили з коня герої; першими вийшли Одіссей з Епеєм. 

Розсипалися по заснулих вулицях Трої герої. Запалали будинки, кривавою загравою 

освітлюючи гинучу Трою. На допомогу героям з’явилися й інші греки. Через пролом 

вдерлися вони в Трою. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. Вони 

кидали в греків палаючі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили 

м’ясо для бенкету. Нікого не щадили греки. Із зойками бігали по вулицях Трої жінки й 
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діти. Нарешті підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з вежами. 

З мужністю відчаю захищалися троянці. Вони перекинули на греків цілу вежу. З іще 

більшою запеклістю пішли на штурм греки. Вибив сокирою браму палацу син Ахілла 

Неоптолем і перший вдерся в нього. За ним вдерлися до палацу й інші герої та воїни. 

Сповнився палац Пріама зойком жінок і дітей. Біля вівтарів богів зібрались дочки й 

невістки Пріама, вони думали знайти тут захист. Пріам, озброївшись, хотів оборонити їх 

або загинути й бою, але благала Гекаба старого царя шукати захисту біля вівтаря. Хіба міг 

він, немічний старець, боротися з могутніми героями! 

Раптом вдерся Неоптолем; він переслідував смертельно пораненого сина Пріама 

Політа. Ударом списа звалив Неоптолем Політа на землю до ніг батька. Кинув списа в 

Неоптолема Пріам, але він, як слабка тростинка, відскочив від панцира сина Ахілла. 

Схопив у гніві Неоптолем Пріама за сиве волосся і встромив йому в груди свій гострий 

меч. Загинув Пріам у тому палаці, де жив стільки років, правлячи великою Троєю. Не 

врятувався ніхто з синів Пріама. Навіть онук його, син Гектора Астіанакс був убитий: 

його скинули з високих мурів Трої, вирвавши з рук нещасної Андромахи. Убив Менелай 

у палаці сплячого Деїфоба, дружиною якого після смерті Паріса стала Єлена. В гніві убив 

би і прекрасну Єлену Менелай, але стримав його Агамемнон. А богиня Афродіта знову 

пробудила в грудях Менелая любов до Єлени. З тріумфом повів він її до свого корабля. 

Дочка Пріама, віща Кассандра, шукала порятунку в святилищі Афіни Паллади. Там 

знайшов її син Оїлея Аякс. Припала Кассандра до статуї Афіни, обнявши руками 

зображення богині. Грубо схопив її Аякс і з такою силою рвонув від статуї, що впала 

священна статуя на підлогу храму й розбилася. Розгнівались на Аякса греки, розгнівалася 

і велика богиня. Згодом жорстоко помстилась вона за це Аяксові. 

З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках з Трої свого старого 

батька Анхіза і маленького сина Асканія. Пощадили греки і троянського героя Антенора. 

Його пощадили греки за те, що він завжди радив троянцям віддати грекам пишноволосу 

Єлену і викрадені Парісом скарби Менелая. 

Довго палала ще Троя. Клуби диму здіймалися високо до неба. Оплакували боги 

загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої. По стовпах диму і величезній 

заграві вночі дізналися довколишні народи, що впала Троя, яка довго була наймогутнішим 

містом в Азії. 

(За М. Куном) 
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Троянський цикл 

Єлена, дочка Зевса і Леди 

Міфи троянського циклу викладено за поемою Гомера «Іліада», трагедіями Софокла 

«Аякс-бичоносець», «Ділоктет», Евріпіда «Іфігенія в Авлїді», «Андромаха», «Гекуба», 

поемами Верґілія «Енеїда», Овідія «Героїні» та за уривками деяких інших творів. 

Колись славетний герой Тіндарей був вигнаний із свого царства Гіппокоонтом. Після 

довгого блукання знайшов він притулок у царя Етолії, Фестія. Полюбив цар Фестій героя 

і віддав йому за дружину свою прекрасну, як богиня, дочку Леду. Коли великий Зевсів син 

Геракл переміг Гіппокоонта і вбив його та всіх його синів, повернувся Тіндарей 

з прекрасною дружиною своєю в Спарту і почав там правити. 

Четверо дітей мала Леда. Прекрасна Єлена і Полідевк були дітьми Леди і громовержця 

Зевса, а Клітемнестра і Кастор були дітьми Леди і Тіндарея. 

Прекрасна була Єлена. Жодна з смертних жінок не могла зрівнятися з нею красою. 

Навіть богині заздрили їй. По всій Греції гриміла слава Єлени. Знаючи про її божественну 

вроду, викрав її у Тіндарея великий герой Аттики Тесей, але Єленині брати, Полідонк 

і Кастор, визволили сестру і повернули її в батьківський дім. Одим за одним приходили до 

палацу Тіндарея женихи свататись за пре-красну Єлену, кожен хотів назвати її, 

найвродливішу з жінок, своєю дружиною. Не зважувався Тіндарей віддати Єлену за 

когось з героїв, що приходили до нього, він боявся, що інші герої із заздрощів до 

щасливця почнуть з ним боротьбу і виникнуть великі чвари. На решті, хитромудрий герой 

Одіссей дав таку пораду Тіндареєві: 

— Нехай прекрасна Єлена вирішить сама, чиєю дружиною хоче вона стати. А всі 

женихи нехай заприсягнуться в тім, що ніколи не здіймуть вони зброї на того, кого вибере 

Єлена чоловіком, а всіма силами допомагатимуть йому, якщо покличе він їх у біді собі на 

допомогу. 

Послухався Тіндарей Одіссейової поради. Усі женихи заприсяглись, а Єлена вибрала 

одного з них, і цим обранцем був прекрасний син Атрея, Менелай. 

Одружився з прекрасною Єленою Менелай. Після смерті Тін-дарея він став царем 

Спарти. Спокійно жив він у палаці Тіндарея. не підозрюючи, скільки лиха принесе йому 

шлюб з прекрасною Єленою. 

Пелей і Фетіда 
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Знаменитий герой Пелей був сином мудрого Еака, сина Зевса дочки річкового бога 

Асопа, Егіни. Братом Пелея був герой Теламон, друг найбільшого з героїв — Геракла. 

Довелось тікати з батьківщини Пелеєві і Теламонові, бо вони вбили із заздрощів свого 

зведеного брата. Пелей подався у багату Фтію. Там прийняв його герой Еврітіон і дав 

йому третю частину своїх володінь, а за дружину дав йому свою дочку Антігону. Та 

недовго залишався у Фтії Пелей. Під час Калідонського полювання він ненароком вбив 

Еврітіона. Засмучений цим нещастям, покинув Пелей Фтію і пішов в Іолк. І в Іолку чекало 

нещастя Пелея. В Іолку полонилась його красою дружина царя Акаста і схиляла його 

забути про дружбу до Акаста. Відштовхнув Пелей дружину свого друга, а вона, 

помщаючись на ньому, обмовила його перед чоловіком. Повірив дружині Акаст і вирішив 

згубити Пелея. Якось під час полювання на лісистих схилах Пелігону, коли стомлений 

полюванням Пелей заснув, Акаст сховав чудодійний меч Пелея, який подарували йому 

боги. Ніхто не міг устояти в бою з Пелеєм, коли він бився цим мечем. 

Акаст був певний, що, позбувшися свого чудодійного меча, загине Пелей, роздертий 

дикими кентаврами. Але на допомогу Пелеєві прийшов мудрий кентавр Хірон. Він 

допоміг героєві відшукати чудодійний меч. Кинулись на Пелея дикі кентаври, готові 

роздерти його,але він легко відбив їх своїм чудодійним мечем. Врятувався Пелей від 

неминучої загибелі. Відомстив Пелей і зрадникові Акастові. Він з допомогою Діоскурів, 

Кастора і Полідевка, здобув бага-тий Іолк і вбив Акаста та його дружину. 

Коли титан Прометей відкрив велику таємницю, що від шлюбу Зевса з богинею 

Фетідою має народитись син, який буде могутніший від батька і скине його з трону, він 

порадив богам віддати Фетіду в дружини Пелеєві, бо від цього шлюбу народиться великий 

герой. Так і вирішили зробити боги; одну тільки умову поставили боги: Пелей повинен 

був перемогти богиню в єдиноборстві, Коли бог Гефест повідомив Пелеєві про волю 

богів, Пелей пішов у той Грот, в якому часто відпочивала Фетіда, випливаючи з глибини 

моря. Сховався в гроті Пелей і став чекати. Ось піднялась з моря Фетіда і увійшла в Грот. 

Кинувся на неї Пелей і обхопив своїми могутніми руками. Намагалась вирватись Фетіда. 

Вона оберталася в левицю, змію, вона перетворювалася у воду, але не ви-пускав її Пелей. 

Переможена була Фетіда, тепер вона повинна була стати Пелейовою дружиною. 

У просторій печері кентавра Хірона відсвяткували боги весілля Пелея з Фетідою. 

Розкішний був весільний бенкет. Усі боги Олімпу брали в ньому участь. Гучно лунала 

золота кіфара Аполлона, під її звуки співали музи про велику славу, що судилась синові 

Пелея й богині Фетіди. Бенкетували боги. Ори і харити водили під спів муз і гру Аполлона 

танок, а серед них вирізнялися своєю величною красою богиня-войовниця Афіна і юна 

богиня Артеміда, але всіх богинь переважала красою вічно юна богиня Афродіта. Брали 
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участь у танку і бистрий, як мисль, вісник богів Гермес, і шалений бог війни Арес, що 

забув про криваві битви. Розкішно обдарували боги молодят. Пєлеєві подарував Хірон 

свій спис, ратище якого зроблено було з твердого, як залізо, ясена, що виріс на горі 

Пеліон; володар морів Посейдон подарував йому коней, а інші боги — чудодійну зброю. 

Веселилися боги. Одна тільки богиня розбрату Еріда не брала участі у весільному 

бенкеті. Самотньо блукала вона біля печери Хірона, глибоко затаївши в серці образу за те, 

що не покликали її на бінкет. Придумала, нарешті, богиня Еріда, як помститись богам, як 

розпалити між ними. Взяла вона золоте яблуко з далеких садів Гесперід; одне тільки слово 

було написано на цьому яблуці — «найвродливішій». Тихо підійшла Еріда до бенкетного 

столу і, для всіх незрима, кинула на стіл золоте яблуко. Побачили боги яблуко, підняли 

й прочитали на ньому напис. Але яка з богинь найвродливіша? Зараз виникла суперечка 

між трьома богинями: дружиною Зевса — Герою, войовницею Афіною і богинею кохання 

золотосяйною Афродітою. Кожна з них хотіла дістати це яблуко, жодна не хотіла 

уступити його іншій. Звернулися до царя богів і людей Зев-са богині і домагались 

розв’язати їх суперечку. 

Відмовився Зевс бути суддею. Він узяв яблуко, віддав його Гермесові і звелів йому 

вести богинь в околиці Трої, на схили високої Іди. Там мав вирішити прекрасний син царя 

Трої Пріама, Паріс, якій з богинь повинно належати яблуко, яка з усіх їх 

«найвродливіша». Так скінчився весільний бенкет Пелея суперечкою богинь. Багато лиха 

мав принести людям цей спір трьох богинь. 

Суд Паріса 

Швидко полинули Гермес і три богині на схили Іди до Паріса. Паріс, Пріамів син, пас 

у цей час стада. Перед народженням Паріса мати його Гекаба бачила страшний сон: вона 

бачила, як пожар загрожував знищити всю Трою. Злякалася Гекаба, розповіла вона свій 

сон чоловікові. Звернувся Пріам до провісника, а той сказав йому, що у Гекаби народиться 

син, який буде винуватцем загибелі Трої. Тому Пріам, коли народився у Гекаби син, звелів 

своєму слузі Аге-лаєві віднести його на високу Іду і кинути там, у лісових хащах. Але не 

загинув син Пріама — його вигодувала ведмедиця. Через рік знайшов його Агелай 

і виховав, як рідного сина, назвавши Парісом. Виріс серед пастухів Паріс і став 

надзвичайно вродливим юнаком. Він вирізнявся серед своїх однолітків силою. Часто 

рятував він не тільки стада, а й своїх товаришів від нападів диких звірів та розбійників 

і так прославився серед них своєю силою й хоробрістю, що вони назвали його 

Олександром (захисником мужів). Спокійно жив Паріс серед лісів Іди. Він був цілком 

задоволений своєю долею. 
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До цього саме Паріса і з’явилися богині з Гермесом. Злякався Паріс, побачивши богинь 

і Гермеса. Він хотів утекти від них, та хіба міг урятуватись він втечею від бистрого, як 

мисль, Гермеса? Зупинив Паріса Гермес і ласкаво заговорив з ним, простягаючи йому 

яблуко: 

— Візьми це яблуко, Парісе,— сказав Гермес,— ти бачиш, перед тобою стоять три 

богині. Віддай яблуко тій з них, яка найвродливіша. Зевс звелів тобі бути суддею 

в суперечці богинь. 

Зніяковів Паріс. Дивиться він на богинь і не може вирішити, яка з них найвродливіша. 

Тоді почала кожна з богинь умовляти юнака віддати яблуко їй. Вони обіцяли Парісові 

великі нагороди. Гера обіцяла йому владу над усією Азією, Афіна — воєнну славу 

й перемоги, а Афродіта обіцяла йому за дружину найвродливішу із смертних жінок, 

Єлену, дочку громовержця Зевса й Леди. Недовго думав Паріс, почувши обіцянку 

Афродіти: він віддав яблуко їй. Отже, най-вродливішою з богинь була визнана Парісом 

Афродіта. Із того часу Паріс став улюбленцем Афродіти, і вона в усьому почала йому 

допомагати, до чого б він не взявся. А Гера й Афіна зненавиділи Паріса, зненавиділи вони 

й Трою і всіх троянців і надумали погубити місто й увесь народ. 

Паріс повертається до Трої 

Після зустрічі з богинями Паріс недовго залишався в лісах Іди. Пріам, бачачи, що 

дружина його Гекаба не може втішитись і все сумує за втраченим сином, влаштував багаті 

ігри на честь загиблого, як думав він, сина. Як нагорода переможцеві призначений був 

найкращий бик із стада царя Пріама. Цей бик був саме в тій череді, яку пас Паріс. Шкода 

було Парісові розлучатися з биком, якого він дуже любив, і він сам повів його до міста. 

У Трої побачив Паріс змагання героїв. Розпалилося в нім серце жадобою перемоги. Він 

узяв участь і переміг усіх, навіть могутнього Гектора. 

Розгнівались Пріамові сини на те, що їх переміг якийсь пастух. Пріамів син Деїфоб 

вихопив меч і хотів убити Паріса. Зляканий Паріс кинувся до вівтаря Зевса і в нього шукав 

порятунку. Побачила його біля вівтаря віща дочка Пріамова, Кассандра. Відразу зрозуміла 

вона, хто цей пастух. Зраділи Пріам і Гекаба, що знайшли втраченого сина, і з великим 

торжеством повели його до палацу. Даремно Кассандра застерігала Пріама, даремно 

нагадувала вона йому, що доля призначила Парісові бути причиною загибелі Трої. Ніхто 

не звернув уваги на слова віщої Кассандри. Адже бог Апол-лон прирік Кассандру на 

сумну долю: ніхто не вірив її провіщенням, хоч здійснювалось усе, що вона провіщала. 

Паріс викрадає Єлену 
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Минуло багато днів, відтоді як повернувся Паріс у дім отця свого Пріама. Здавалось, 

що та зміна, яка сталася в його житті, змусила його забути про дар, обіцяний йому 

Афродітою за золоте яблуко. Тепер він був царевичем, а не звичайним, нікому невідомим 

пастухом. Але Афродіта сама нагадувала йому про прекрасну Єлену й допомогла своєму 

улюбленцеві збудувати чудовий корабель, і він зібрався вже відплисти в Спарту, де жила 

Єлена. Даремно почав застерігати його віщий син Пріама, Гелен. Він пророкував загибель 

Парісові. Нічого не хотів слухати Паріс. Він зійшов на корабель і вирушив у далеку путь 

безкраїм морським простором. Розпач охопив Кассандру, коли побачила вона, як 

віддалявся швидкохідний корабель Паріса від рідних берегів. Простерши до неба руки, 

вигукнула віща Кассандра: 

— О, горе, горе великій Трої і всім нам! Бачу я: охоплений полум’ям священний Іліон, 

скривавлені лежать повалені в прах його сини! Я бачу: ведуть у неволю чужинці плачучих 

троянських жон і дів! 

Так вигукувала Кассандра, але ніхто не зважив на її пророцтво. Ніхто не зупинив 

Паріса. 

А він плив усе далі й далі. Знялася на морі страшна буря. Не спинила й вона Паріса. 

Минув він багату Фтію, Саламін і Мікени, де жили майбутні вороги його, і прибув, 

нарешті, до берегів Лаконії. Причалив Паріс у гирлі Евроту і вийшов із своїм другом 

Енеєм на берег. Із ним пішов він до царя як гість, що не замишляв нічого злого. 

Радо привітав Менелай Паріса і Енея. На честь гостей приготував він багату трапезу. 

Під час цієї трапези вперше побачив Паріс прекрасну Єлену. Сповнений захоплення, 

дивився він на неї, милуючись її неземною красою. 

Полонилася красою Паріса і Єлена, він був прекрасний у своєму багатому східному 

вбранні. Минуло кілька днів. Менелаєві треба було їхати на Кріт. Від’їжджаючи, просив 

він Єлену дбати про гостей, щоб нічого їм не бракувало. І гадки не мав Менелай, якої 

кривди завдадуть йому ці гості. 

Коли Менелай поїхав, Паріс зараз же вирішив скористатися з його від’їзду. 

Із допомогою Афродіти він умовив ніжними речами прекрасну Єлену покинути дім 

чоловіка і втекти з ним у Трою. Дала згоду Єлена Парісу. Потай повів Паріс прекрасну 

Єлену на свій корабель; викрав він у Менелая дружину, а з нею і його скарби. Усе забула 

Єлена — чоловіка, рідну Спарту і дочку свою Герміону заради любові до Паріса. 

Покинув корабель Паріса гирло Евроту, повізши з собою багату здобич. Швидко нісся 

корабель по морських хвилях назад до троянських берегів. Радів Паріс, з ним була 

найвродливіша з смертних жінок, Єлена. Як ось, коли корабель плив далеко від берегів 

у відкритому морі, зупинив його могутній бог моря Нерей. Він виплив з морської глибини 
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і провістив загибель Парісові і всій Трої. Збентежились Паріс і Єлена, але Афродіта 

заспокоїла їх і примусила забути це грізне провіщення. Три дні плив корабель під 

охороною Афродіти спокійним морем. Швидко гнав його попутний вітер. Щасливо 

прибув він до троянських берегів. 

Менелай готується до війни проти Трої 

Як тільки прекрасна Єлена покинула з віроломним Парісом палац Менелая, боги зараз 

же послали вісницю богів Іріду до Менелая на Кріт. Швидко полинула на своїх 

райдужних крилах Іріда з Олімпу, вмить постала вона перед Менелаєм і сповістила про 

горе, що спіткало його. Зараз же вирушив Менелай додому. Хутко доплив він до Спарти. 

Страшенно розгнівався він, побачивши, що зрадила його Єлена і що викрадено його 

скарби. Зараз поїхав Менелай до свого брата Агамемнона, щоб порадитися з ним, як 

помститись Парісові за його віроломство. Агамемнон з повним співчуттям прийняв свого 

брата і порадив йому зараз же зібрати усіх тих героїв, які колись заприсяглися всіма 

силами допомагати йому в нещасті. 

З цими г ями та їх військами радив Агамемнон іти війною на Трою. Менелай прийняв 

пораду Агамемнона і разом з ним вирушив перш за все до старезного царя Нестора 

в Пілос. 

Одним з наймудріших греків був старець Нестор. Багато бачив він героїв на своєму 

довгому віку, у багатьох славетних подвигах брав він сам участь. Великий мав досвід 

Нестор у воєнній справі. Вже третє покоління героїв бачив Нестор. 

Радо привітав Нестор Менелая й Агамемнона. Страшенно обурився на Паріса старий 

Нестор. Він сам вирішив узяти участь у поході проти Трої і надумав узяти з собою синів 

своїх, Фразімеда та Антілоха. Погодився Нестор об’їхати разом з Атрідами й героїв 

Греції, щоб спонукати їх усіх взяти участь у поході. 

Багато героїв вирішили взяти участь у поході. Одні з них узяли участь через те, що 

зобов’язувала їх присяга, а інші пішли в похід тому, що велика була їх жадоба воєнних 

подвигів. Вирішили вирушити проти Трої: цар Аргоса Діомед, син великого Тідея, рівний 

силою богу Аресові; мудрий син царя Евбеї Паламед; могутній онук Міноса, цар Кріту 

Ідоменей; друг Геракла Філоктет; йому дав стріли свої перед смертю Геракл. Без цих 

стріл, як провістив оракул, не можна було здобути Трої. Взяли участь у поході і два 

Аякси: могутній син Гераклового друга, Теламона, Аякс, цар Саламіна — рівного йому 

силою не було нікого серед героїв; і син героя Оїлея, Аякс з Локріди. Багато й інших 

героїв взяло участь. Треба було примусити виступити в похід і царя Ітаки, хитромудрого 

Одіссея, Лаертового сина. Не хотілось кидати Ітаки Одіссеєві. Адже він тільки недавно 
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одружився з прекрасною Пе-нелопою, і в них тільки що народився перший син Телемах. 

Невже ж доведеться покинути йому мирне життя і палко люблених дружину й сина 

і плисти далеко під мури Трої, може, навіть для того, щоб ніколи не повернутися на 

батьківщину? Тому, коли Одіссей дізнався, що Менелай з Агамемноном, Нестором 

і Паламедом прибули в Ітаку, він надумав одурити їх. Удавши з себе збожеволілого, він 

почав орати свої лани, запрігши в плуг вола й осла, а засівав він поле сіллю. Першим 

збагнув хитрощі Одіссея Паламед і вирішив змусити Одіссея признатись у них. Він узяв 

сповитого в пелюшки Телемаха і поклав його в борозні, якою йшов Одіссей. Спинився 

Одіссей. Хоч яке велике було його бажання залишитись на Ітаці, все-таки не міг він 

заради цього згубити свого єдиного сина. Так Паламед виявив, що Одіссей тільки 

прикидався божевільним, і довелось Одіссеєві покинути рідну Ітаку, дружину й сина і йти 

на довгі роки аж під мури Трої. Із того часу зненавидів Одіссей Паламеда і задумав 

помститись на ньому за те, що він примусив його взяти участь у поході. 

Ахілл 

Ще одного героя повинні були заохотити герої до участі в поході. Це був юний Ахілл, 

син царя Пелея й богині Фетіди. Провісник Калхас провістив Атрідам, що тільки в тому 

разі здобудуть вони велику Трою, якщо участь у поході братиме Ахілл. Безсмертну славу 

судила доля Ахіллові. Він мав бути найбільшим з героїв, які битимуться під мурами Трої. 

Великі будуть подвиги Ахілла, але не повернеться він живим з-під Трої, загине він 

у розквіті сил, уражений стрілою. Знала богиня Фетіда, що судилося її синові. Всіма 

силами намагалась вона підвернути ту грізну долю. Коли був ще немовлям Ахілл, вона 

натирала тіло його амброзією і тримала його в огні, щоб зробити сина невразливим 

і таким чином дати йому безсмертя. Але одного разу віючі, коли Фетіда поклала немовля 

Ахілла в огонь, прокинувся Пелей. Вжахнувся він, побачивши, що його син в огні. 

Вихопивши меч, кинувся він до Фетіди. Злякалась богиня, втекла від страху з Пелейового 

палацу і заховалась у безодні моря в чертогах отця свого Нерея. А Ахілла Пелей віддав на 

виховання своєму другові, кентавру Хірону. Вигодував Хірон Ахілла мозком ведмедів 

і печінкою левів. Виріс могутнім героєм Ахілл. Мавши всього тільки шість років від роду, 

він убивав лютих левів і вепрів і без собак наздоганяв оленів, такий бистрий і легкий був 

у бігу Ахілл. Не було рівного Ахіллові в умінні володіти зброєю. Навчив його також 

Хірон грати на солодкозвучній кіфарі й співати. Не забувала і Фетіда свого сина, часто 

випливала вона з морської глибини, щоб побачитись із сином. Скрізь і завжди піклувалась 

Фетіда про свого сина. 
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Коли Ахілл виріс і став прекрасним юнаком, по всій Греції рознеслася звістка, що 

збирає героїв Менелай у похід на Трою. Фетіда, знавши, яка доля загрожує Ахіллові, 

сховала його на острові Скіросі, в палаці царя Лікомеда. Там жив серед царських дочок 

Ахілл, одягнений в жіноче вбрання. Ніхто не знав, де переховується Ахілл. Але провісник 

Калхас відкрив Менелаєві його схованку. Зараз же зібрались у путь Одіссей з Діомедом. 

Одіссей придумав гаку хитрість. Під виглядом купців прибули на Скірос Діомед та 

Одіссей і пішли до палацу Лікомеда. Вони розклали перед царівнами свій крам: розкішні 

тканини, золоті намиста, обручки, сережки, гаптовані золотом покривала, а між цим 

крамом поклали вони меч, шолом, щит, поножі і панцир. Царівни з захопленням 

розглядали золоті оздоби й багаті тканини, а Ахілл, що стояв серед них, дивився лише на 

зброю. Раптом біля палацу залунали воєнні поклики, засурмили сурми й забряжчала 

зброя. Це супутники Діомеда й Одіссея вдарили мечами у щити і подали воєнний клич. 

Вжахнувшись, розбіглися цареві дочки, а Ахілл, схопивши меч і щит, кинувся назустріч 

ворогам. Він думав, що вчинено напад на Лікомедів палац. Так упізнали Ахілла Одіссей 

і Діомед. Із великою радістю погодивсь Ахілл брати участь у поході проти Трої. Із ним 

вирушив і його вірний друг Патрокл, і мудрий старець Фенікс. Пелей же дав своєму 

синові ту зброю, яку дістав він колись як дарунок від богів на весіллі своєму з богинею 

Фетідою, дав йому і спис, подарований йому Хіроном, і коней, одержаних від Посейдона. 

Троя 

Велика й могутня була Троя, проти якої зібрались виступити герої Греції. Заснував 

Трою Іл, правнук героя сина Зевса Дардана й плеяди Електри. Дардан прийшов з Аркадії 

до царя Тевкра. Тевкр віддав за Дардана дочку свою, а в придане дав йому частину своєї 

землі, на якій і засновано місто Дарданію. Внуком Дардана був Трос, а його сином був Іл. 

Він у Фрігії взяв раз участь у змаганні героїв і скоро переміг їх одного за одним. В 

нагороду за цю перемогу одержав він п’ятдесят дів і п’ятдесят юнаків. Дав йому цар Фрігії 

також перісту корову і сказав, щоб він ішов за коровою і там, де зупиниться корова, 

заснував місто. Велику славу обіцяв оракул, зі слів царя Фрігії, цьому місту. Іл зробив так, 

як сказав йому цар Фрігії. Пішов він за коровою, а вона зупинилась саме на горбі богині 

Ате. На цьому горбі і почав Іл будувати місто. Він зняв руки до неба і благав Зевса 

послати йому знамення того, щоб благословив громовержець його справу. Уранці, 

вийшовши з свого шатра, Іл побачив перед собою вирізьблений з дерева образ Афіни 

Паллади; це й був той палладій, який мав охороняти нове місто. За царювання їла тільки 

та частина Трої була обнесена муром, яка знаходилась на горбі, а підгірна частина міста 

була незахищена. Мур навколо цієї частини міста побудували Посейдон і Аполлон, які, 
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з веління богів, мали служити в царя Трої Лаомедонта, Ілового сипа. Незламний мур 

вивели Посейдон і Аполлон навколо Трої. Тільки в одному місці можна було зруйнувати 

мур — там, де працював герой Еак, що допомагав богам у праці. 

У той час, коли герої Греції збиралися в похід на Трою, в ній правив Ілів онук Пріам; 

один тільки він залишився живий з дітей царя Лаомедонта, після того як здобув Трою 

Зевсів син Геракл. Багатий був Пріам. Розкішний і величний був палац його, в якому жив 

він з дружиною своєю Гекабою. Разом з Пріамом жили й п’ятдесят його синів та дочок. 

Серед Пріамових синів особливо славився своєю хоробрістю й силою благородний 

Гектор. 

Могутня була Троя. Великі труднощі мали подолати грецькі герої в їх боротьбі 

з войовничими троянцями, але зате й велика слава та багатюща здобич чекала тих, хто 

переможе троянців і заволодіє Троєю. 

Перші дев’ять років облоги Трої 

Викладено за різними творами античних письменників. 

Зраділи греки, що скінчено їх довге плавання. Та коли наблизились вони до берегів, то 

побачили, що їх чекало вже сильне військо троянців під проводом Гектора, могутнього 

сина старого царя Трої Пріама. Як пристати грекам до берега? Як висадитись? Бачили всі 

герої, що загине той, хто перший ступить на троянський берег. Довго вагалися греки. 

Серед них був і герой Протесілай, він прагнув подвигів і готовий був перший зіскочити на 

берег і почати бій з троянцями. Але не зважувався він тому, що знав провіщення: загинути 

має той з греків, хто перший торкнеться ногою троянської землі. Знав це провіщення 

і Одіссей. І ось, щоб повести за собою героїв, але самому не загинути, Одіссей кинув на 

берег свій щит і спритно стрибнув на нього з корабля. Протесілай бачив, що Одіссей 

зіскочив на берег, але він не бачив, що скочив Одіссей не на троянську землю, а на свій 

щит. Протесілай вирішив, що один з греків уже ступив перший на троянську землю. 

Жадоба подвигів оволоділа Протесілаєм. Все позабув він: забув про батьківщину і про 

прекрасну дружину свою, юну Лаодамію. Скочив з корабля на берег Протесілай 

і з оголеним мечем кинувся на ворогів. Потряс своїм важким списом великий Гектор і на 

смерть уразив він юного Протесілая. Мертвим упав гой на берег. Він перший обагрив 

своєю кров’ю троянську землю. Греки дружно кинулися з кораблів на ворогів. Закипів 

кривавий бій, подалися троянці, кинулися тікати і заховалися за неприступними стінами 

Трої. На другий день було укладено між греками і троянцями перемир’я, щоб підібрати 

загиблих воїнів і поховати їх. 
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Поховавши всіх убитих, греки почали влаштовувати укріплений табір. Повитягали 

вони свої кораблі на берег і розташувалися великим табором вздовж моря від гір Сігейону 

до гір Ройтейону. Із боку Трої вони захистили свій табір високим валом і ровом. На двох 

протилежних кінцях табору розбили свої шатри Ахілл і Аякс Тела-монід, щоб 

спостерігати за троянцями і не дати їм напасти несподівано на греків. У середині табору 

підносилось розкішне шатро царя Агамемнона, обраного греками проводирем всього 

війська. Тут, коло гаатра Агамемнона, був і майдан для народних зборів. Мудрий Одіссей 

поставив своє шатро коло майдану народних зборів, щоб у всякий час мати змогу вийти 

до зібраних і щоб завжди знати, що відбувається в таборі. Він, незважаючи на те, що 

раніше так не хотів брати участі в поході, тепер став лютим ворогом троянців і вимагав, 

щоб греки за всяку ціну здобули і зруйнували Трою. 

Коли табір греків був упоряджений і укріплений, греки послали в Трою царя Менелая 

і хитромудрого Одіссея для переговорів з троянцями. Грецьких послів прийняв у своєму 

домі мудрий Антенор і влаштував для них розкішний бенкет. Всією душею бажав 

Аитенор, щоб укладений був мир і задоволені були законні домагання Менелая. 

Довідавшись про прибуття послів, Пріам скликав народні збори, щоб обговорити 

домагання Менелая. Прийшли на збори всі троянці і Менелай з Одіссеєм. Менелай 

у короткій, сильній промові зажадав, щоб повернули йому троянці дружину його Єлену 

і всі скарби, викрадені Парісом. Після Менелая говорив Одіссей. Заслухались троянці 

чудової промови мудрого царя Ітаки. Він переконував троянців задовольнити вимоги 

Менелая. Народ троянський ладен був уже погодитись на всі домагання Менелая. Адже ж 

і сама прекрасна Єлена розкаялася в своєму необачному вчинку і шкодувала, що покинула 

дім героя-чоловіка заради Паріса. І Антенор умовляв народ задовольнити вимоги 

Менелая. Він бачив, скільки лиха завдасть війна троянців і греків. Але не хотіли миру 

з греками сини Пріама, і насамперед, звичайно, Паріс. Невже змусять його віддати Єлену? 

Невже віднімуть у нього всю його здобич? Він не хотів скоритися народному рішенню, 

а його підтримували в цьому брати. Підкуплений Парісом Антімах вимагав навіть, щоб 

троянці схопили царя Менелая і вбили його. Але цього не допустили Пріам і Гектор, вони 

не дозволили образити послів, що були під охороною громовержця Зевса. Вагалися 

народні збори, не знали, яке прийняти остаточне рішення. 

Тут устав троянський провісник Гелен, Пріамів син, і сказав, щоб не боялися троянці 

війни з греками,— боги обіцяють Трої свою допомогу. Повірили троянці Геленові. Вони 

відмовилися задовольнити домагання Менелая. Посли греків змушені були ні з чим 

покинути Трою. Тепер мала початись кровопролитна боротьба троянців з греками. 
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Замкнулись троянці в неприступній Трої; навіть Гектор не насмілився покидати Трою. 

А греки почали облогу. Вони три рази намагались здобути штурмом Трою, але це їм не 

вдавалось. Тоді греки почали руйнувати околиці Трої і завойовували всі міста, які були 

в союзі з Троєю. Греки ходили на них походами суходолом і морем. В усіх цих походах 

особливо відзначався великий Ахілл. Греки заволоділи островами Тенедосом, Лесбосом, 

містами Педасом, Лірнессом та іншими. Багато міст зруйнували вони всередині країни. 

Оволоділи вони й містом Фівами, де правив батько Гекторової дружини Андромахи, 

Естіон. В один день убив Ахілл сім братів Андромахи. Загинув і батько її. Але не дав труп 

Естіона в наругу Ахілл,— боячись гніву богів, він поховав його в землі. А мати 

Андромахи була відведена невільницею у табір греків. Багату здобич захопив Ахілл 

у Фівах. Він захопив у полон і прекрасну дочку Аполлонового жерця Хріса, Хрісеїду, 

і прекрасну Брісеїду. Хрісеїду віддали греки цареві Агамемнону. 

Усе навколо Трої спустошували греки. Троянці не сміли показуватись за мурами Трої, 

бо кожному загрожувала смерть або жорстокий полон і продаж у рабство. 

Багато горя довелося зазнати троянцям за дев’ять років облоги Трої. Багатьох героїв, 

що впали в бою, довелося їм оплакувати. Але найтяжчий, десятий рік, був попереду. 

Попереду було й найбільше горе — падіння Трої. 

Багато перетерпіли й греки за дев’ять років війни. Багато й у них було вбитих. Багато 

героїв загинуло від руки ворога. 

Смерть Ахілла 

Страшним гнівом палав Ахілл проти троянців. Він вирішив жорстоко помститися на 

них за смерть друзів, Патрокла і Антілоха. Як розлютований лев, бився Ахілл, кладучи 

одного за одним героїв Трої. Кинулись поспішно втікати троянці, спішили заховатися 

вони за мурами Трої. Несамовитий Ахілл переслідував їх. Гнала його невблаганна доля на 

вірну загибель. Аж до Скейської брами пересліду-вав Ахілл троянців. 

Він удерся б і в священну Трою, і вона загинула б, коли б не з’явився бог Аполлон. 

Грізно крикнувши, спинив він Ахілла. Але не послухав його Ахілл. Він сам гнівався на 

бога за те, що багато разів рятував бог-стріловержець від нього Гектора й троянців. Ахілл 

погрожував навіть богові, що вразить його списом. Невблаганна доля затьмарила Ахілла. 

Він готовий був напасти навіть на бога. Розгнівався Аполлон, забув він і те, що обіцяв 

колись, на весіллі Пелея і Фетіди, охороняти Ахілла. Повившись темною хмарою, для всіх 

незримий, скерував він Парісову стрілу, і вразила вона Ахілла в п’яту, куди тільки 

й можна було вразити великого героя. Смертельною була для Ахілла ця рана. Відчув 

наближення смерті Ахілл. Вирвав він з рани стрілу і впав на землю. Гірко докоряв він 
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богу Аполлонові за те, що він згубив його. Знав Ахілл, що без допомоги бога не міг вбити 

його ніхто із смертних. Ще раз зібрав свої сили Ахілл. Грізний, наче вмираючий лев, 

підвівся він із землі і вразив ще багатьох троянців. Та ось похололи його члени. Все 

ближче смерть. Поточився Ахілл і сперся на спис. Грізно крикнув він троянцям: 

— Горе вам, погинете ви! І після смерті мститимусь на вас! 

Від цього поклику кинулись тікати троянці. Але щодалі слабнув Ахілл. Залишили його 

останні сили, і впав він на землю. Загримів на ньому його золотий панцир, і здригнулася 

земля. Помер Ахілл. Але й до мертвого не насмілювались наблизитись троянці. Вони 

боялися його й мертвого, такий жах навіяв він їм за життя. Потроху перебороли вони 

страх, і запеклий бій закипів навколо тіла найбільшого з героїв. Наймогутніші герої греків 

і троянців узяли участь у цьому бою. Горами нагромадилися трупи навколо Ахілла, а він 

лежав, нерухомий, величезний, не чуючи вже бою. Пил вихором кружляв, здіймаючись з-

під ніг бійців. Кров лилася рікою. Здавалося, ніколи не скінчиться бій. Коли це вдарив 

грім Зевса, знялася буря і зупинила троянців. Не хотів Зєвс, щоб заволоділи троянці 

трупом Ахілла. Підняв могутній Аякс Теламонід труп Ахілла і поніс до кораблів, а його 

захищав Одіссей, відбиваючи троянців, що наступали. Хмара стріл і списів летіла з рядів 

троянців в Одіссея, але він все ж мужньо стримував їх натиск, відступаючи крок за 

кроком. Приніс Аякс труп Ахілла до кораблів. Обмили труп греки, умастили запашними 

маслами і поклали на пишно оздобленому ложі. Обступивши ложе, голосно оплакували 

греки свого найбільшого героя і рвали з горя волосся. Почула їх плач богиня Фетіда. 

Піднялася вона з морської глибини із своїми сестрами нереїдами. Дізнавшись, що загинув 

її улюблений син, Фетіда видала з вуст такий зойк скорботи, що здригнулися усі греки. 

Вони тікали б перелякані до кораблів, якби не зупинив їх старець Нестор. Сімнадцять днів 

оплакувала Фетіда, нереїди і греки Ахілла. Із високого Олімпу спустилися музи. Вони 

співали на честь померлого похоронний гімн. Оплакували героя і безсмертні боги на 

Олімпі. На вісімнадцятий день споруджено було похоронне багаття. На ньому спалено 

було тіло Ахілла. Багато жертв принесли на честь найбільшого з героїв греки. Всі вони 

брали участь у похованні, одягнувши розкішні панцири. Коли догоріло вогнище, зібрали 

кістки Ахілла і поклали їх у золоту урну, яку подарував Фетіді бог Діоніс. У цій саме урні 

лежали і кістки Патрокла. В одному склепі поховані були Ахілл, Патрокл і Антілох, син 

Нестора. Високу могилу насипали над ним греки, далеко її видно було з моря, вона 

свідчила про велику славу похованих під нею героїв. А після похорону влаштовані були 

на честь померлого грища. Дорогоцінні дарунки винесла з моря богиня Фетіда. Вони мали 

бути нагородою переможцям у грищах. Такі розкішні були ці дари, що самого Ахілла 

вони б захопили, коли б живий був великий герой.  
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Смерть Аякса Теламоніда 

Викладено за трагедією Софокла «Аякс-бичоносець». 

Після смерті Ахілла залишилось його золоте, викуване богом Гефестом, озброєння. 

Фетіда звеліла віддати його тому, хто най-більш відзначився, захищаючи тіло Ахілла. 

Отже, дістати його мав або Аякс, або Одіссей. Між ними і розгорілася суперечка за 

озброєння. Але як можна було розв’язати цю суперечку? Обидва герої були гідні 

нагороди. Нарешті, вирішили, що суддями в цій суперечці мають бути полонені троянці. І 

тут допомогла Афіна Паллада своєму улюбленцеві Одіссею. Із її допомогою підмінили 

Агамемнон і Менелай жереб Аякса та ще й невірно полічили голоси троянців, і одержав 

озброєння Одіссей. Засмутився могутній Лякс. Пішов він до свого шатра, задумавши 

помститись на синах Атрея й Одіссеєві. 

Уночі, коли весь табір греків спав глибоким сном, вийшов він з мечем у руках із свого 

шатра, маючи намір убити Агамемнона і Менелая. Але богиня Афіна Паллада вразила 

безумством Аякса. Уже давно гнівалась на нього богиня за те, що відкидав він, покла-

даючись на свою силу, допомогу богів. Безумний Аякс кинувся на череду биків, в пітьмі 

почав убивати їх, гадаючи, що вбиває греків. А биків, які залишилися, погнав він у своє 

шатро, уявляючи, ніби жене бранців. Страшенно катував биків Аякс у своєму шатрі. Він 

радів з їх мук і смерті. Адже для нього в його безумстві це були не бики, а сини Атрея. 

Нарешті, потроху став прояснятися розум Аякса. Страшенно вжахнувся він, коли побачив, 

що все його шатро наповнене вбитими тваринами. Із жахом просить Аякс пояснити йому, 

що сталося. Коли розповіли йому все, невимовне горе пройняло серце великого героя. Він 

вирішив своєю смертю заплатити за ту ганьбу, що спіткала його. Доручивши сина свого 

Еврісака захистові свого брата Тевкра й воїнів, які прийшли з ним із Саламіна, він подався 

на берег моря, взявши з собою меч, який дістав колись у дар від Гектора, сказавши, що 

йде благати богів зглянутись на нього, а меч свій він хоче присвятити Аїдові і богині Ночі. 

А в таборі греків розійшлась чутка про те, що вчинив Аякс. Знайшли вбитих ним биків 

і овець і трупи пастухів. Одіссей по кри-ваних слідах вияснив, що все це вчинив Аякс. 

Страшенно розгнівалися Агамемнон і Менелай і вирішили помститися на Аяксові. 

Тим часом від Тевкра прийшов вісник. Він переказав друзям Аякса, щоб вони оберігали 

великого героя, бо йому загрожує заги-бель, але що загибель загрожує йому тільки в цей 

день, коли ж минеться він щасливо, то вже ніщо не грозитиме Аяксові. Незабаром п рибув 

у табір і сам Тевкр. Дізнавшися, що брат його пішов на берег моря, побіг він його 

розшукувати. Боявся він, що сталося нещастя з Аяксом. І дійсно, не застав він уже живого 
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брата. На березі моря знайшов Тевкр лише труп Аякса: він кинувся на свій меч. Так 

загинув наймогутніший після Ахілла герой греків. 

Не хотіли Менелай і Агамемнон дозволити Тевкрові поховати груп брата. Могла б 

постати одверта ворожнеча між Тевкром і синами Атрея, в таборі греків почалася б 

міжусобиця, коли б у справу не втрутився Одіссей. Він умовив Агамемнона дозволити 

Тевкрові поховати великого Аякса, що вчинив стільки великих послуг грекам. Нова 

могила височіла поряд могили Ахілла; під цією могилою покоївся прах могутнього сина 

Теламона, Аякса. 

Філоктет. Останні дні Трої 

Викладено за трагедією Софокла «Філоктет». 

Після смерті Ахілла і Аякса греки уперто вели далі облогу Трої, але не могли силою 

оволодіти містом. Одного разу Одіссей підслухав із засідки слова провісника Гелена, сина 

Пріама, і хитрощами взяв його в полон. Таким чином, Одіссей вивідав, що Троя здобута 

буде лише в тому разі, якщо до війська греків прибуде Філоктет з отруєними стрілами 

Геракла і юний син Ахілла Неоптолем. Зараз же вирішив Одіссей вирушити в далеку путь 

по обох героїв. 

Зовсім неважко було Одіссеєві, коли він прибув на острів Скірос до царя Лікомеда, 

умовити юного сина Ахілла взяти участь в облозі Трої. Як і батько його, прекрасний 

Неоптолем палав жадобою великих подвигів. Негайно вирушив він у путь з Одіссеєм, хоч 

його слізно умовляла залишитись мати його Дідамія. 

Далеко важче було оволодіти Філоктетом. Він жив на пустинному острові Хрісі біля 

Лемносу, всіма покинутий у печері з двома виходами на схід і на захід. Крізь ці виходи 

сонце зимою зігрівало печеру, а літом вітер поменшував у ній спеку. Часто терпів голод 

Філоктет. Із трудом здобував він собі на прожиток, убиваючи своїми стрілами диких 

голубів. Рана на його нозі страшенно боліла, ледве міг рухатися нещасний, щоб принести 

собі води. Із великим трудом вдавалося йому розпалити вогонь, б’ючи каменем об камінь. 

Страшні нестатки й страждання терпів Філоктет на Хрісі цілих десять років. Зрідка 

приставали до берегів Хріси моряки, але ніхто з них не погоджувався взяти з собою 

в Грецію Філоктета. Причиною всіх цих страждань були сини Атрея і Одіссей. Страшною 

ненавистю палав до них Філоктет. Охоче убив би він їх стрілами свого лука. 

Знав Одіссей, що неминуча загибель загрожує йому, якщо побачить його Філоктет; 

тому вирішив він оволодіти ним хитрощами. Він умовив юного Неоптолема йти до 

Філоктета і розповісти йому, що йде він з-під Трої, покинувши облогу через те, що 
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образили його вожді греків. Коли ж Філоктет прохатиме взяти його в Грецію, то 

погодитись і таким способом оволодіти Філоктетом, його луком і стрілами і відвести його 

на корабель. Тоді легко буде привести під Трою Філоктета. Не хотілось Неоптолемові 

діяти обманом, але Одіссей переконав його, що тільки таким способом можна заманити 

Філоктета на корабель. Неоптолем погодився. 

Коли прибув корабель до Хріси, Неоптолем вийшов з кількома воїнами на берег і пішов 

до печери. Філоктета в ній не було. Незабаром показався і Філоктет. 

Голосно стогнучи, йшов він до печери. Страшенно мучила його рана. Зрадів Філоктет, 

побачивши мандрівників. Ще більша була радість його, коли дізнався він, що перед ним 

Неоптолем, син Ахілла. Неоптолем розповів нещасному страдникові всю ту вигадану 

історію, яку придумав Одіссей, розповів йому й про смерть Ахілла, Патрокла і Аякса. 

Засмутився Філоктет, дізнавшись про загибель тих, кого любив він над усіх героїв. 

Погодився Філоктет плисти з Неоптолемом у Грецію; він навіть передав сам юному 

синові Ахілла свої стріли й лук і благав захистити його від підступів лукавого Одіссея. 

Філоктет сам квапив Неоптолема швидше відплисти в Грецію. 

Несподівано приходить воїн і повідомляє, наче герой Фенікс і сини Тесея 

наближаються, щоб силою завезти Філоктета під Трою. Незважаючи на жахливі 

страждання, від яких він падає без пам’яті иа землю, поспішає Філоктет до берега. Бачить 

ці страждання Неоптолем. Несила йому більше продовжувати обман і відкриває всю 

правду Філоктетові. Неоптолем хотів уже повернути й стріли з луком Філоктетові, але 

Одіссей, вибігши із засідки, не дав йому цього зробити. Філоктет хотів тікати і кинутись 

з вершини скелі в море, тільки б не бути слухняним знаряддям у руках ненависного йому 

Одіссея і синів Атрея. Звелів слугам Одіссей схопити Філоктета і силою вести його на 

корабель. В розпачі був Філоктет. Не міг бачити цього Неоптолем і передав лук і стріли 

нещасному страдникові. Весь план Одіссея зійшов нанівець. Він навіть поспішив 

урятуватися втечею, бо знав, яка жахлива смерть від стріли Геракла. 

Зробив ще спробу Неоптолем умовити Філоктета їхати з ним в Троаду і допомогти 

грекам здобути Трою. Але рішуче відмовився Філоктет,— він не міг забути тих 

страждань, на які прирекли його Агамемнон, Менелай і Одіссей. Здавалось, що доведеться 

їм, не досягши мети, покинути Хрісу, або ж знову мав удатися до хитрощів Неоптолем. 

Раптом перед Філоктетом у сяйві безсмертного бога з’явився Геракл. Він звелів 

Філоктетові їхати до мурів Трої; там найбільший з героїв обіцяв Філоктетові зцілення від 

рани і велику славу при здобутті Трої. Скорився волі друга Філоктет. Добровільно зійшов 

він на корабель Одіссея і відплив у Троаду, туди, де чекали його великі подвиги. 
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Багато подвигів учинив Неоптолем, прибувши під мури Трої. Ніхто не міг зрівнятись 

силою й хоробрістю з сином Ахілла. Багато троянських героїв загинуло від руки 

Неоптолема в бою. Убив він у запеклому герці й могутнього нащадка Геракла, Евріпіла, 

сина Телефа. Його послала на допомогу Пріамові мати його, підкуплена дорогоцінним 

даром,— золотою виноградною лозою, яку виростив Зевс для прекрасного Ганімеда. Після 

Мемнона наймогутнішим оборонцем Трої був прекрасний, як бог, Евріпіл. Згубила його 

користо-любність матері. 

Незабаром після прибуття до мурів Трої поранив своєю стрілою Філоктет Гіаріса, 

винуватця всієї війни. Філоктет завдав йому отруєною стрілою Геракла невигойну рану, 

від якої в страшних муках мав сконати Паріс. Отрута стріли все глибше проходила в його 

тіло. 

Паріс пішов із Трої в ліс і помер там у страшних муках. Він помер там, де колись 

безпечно жив як звичайний пастух. Знайшли тіло Паріса пастухи. Гірко оплакали вони 

смерть свого колишнього товариша. Назносили високе вогнище, поклали на нього тіло 

Паріса і підпалили. Зібрали прах пастухи, поклали в урну і поставили в склеп. 

Що не день, то все важче ставало троянцям боронити місто. Все ж не могли відкритою 

силою оволодіти греки Троєю. Тоді зважився Одіссей на небезпечний подвиг. Він 

спотворив собі обличчя ударами бича і, одягшись у лахміття, ніби жебрак, пішов у Трою, 

щоб вивідати все, що замишляють троянці. Бачили всі троянці нещасного жебрака, що 

збирає по багатолюдних вулицях милостиню. Одна тільки Єлена впізнала Одіссея. 

Покликавши його в дім свій, обмила його тіло Єлена і заприсяглась не відкривати 

троянцям, хто він. Усе вивідав Одіссей і, повбивавши багатьох вартових, щасливо 

повернувся до табору греків. Ще небезпечніший подвиг виконали вдвох Одіссей і Діомед: 

вони потай проникли в Трою і прокрались у святилище Афіни Паллади; там стояло 

дерев’яне зображення богині, що впало колись з неба (палладій). Це зображення треба 

було здобути грекам, бо, поки воно було в Трої, не можна було оволодіти Троєю. 

Із великою небезпекою викрали його хоробрі герої. По дорозі назад перебили вони багато 

троянців і повернулися до табору. 

Падіння Трої 

Викладено за поемою Верґілія «Енеїда». 

Та все ж ніяк не могли греки оволодіти містом. Тоді Одіссей умовив греків діяти 

хитрощами. Він порадив спорудити такого величезного дерев’яного коня, щоб у ньому 

могли сховатись наймо-гутніші герої греків. Все ж інше військо мало відплисти від берега 
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Троади і заховатися за островом Тенедосом. Коли троянці ввезуть коня в місто, тоді вночі 

вийдуть герої, відкриють браму міста грекам, які таємно вернуться назад. Одіссей 

запевняв, що тільки таким способом можна здобути Трою. 

Віщий Калхас, якому послав знамення Зевс, також умовляв греків вдатися до хитрощів. 

Нарешті, погодились греки на пропозицію Одіссея. Знаменитий митець Епей із своїм 

учнем, за допомогою богині Афіни Паллади, спорудив величезного дерев’яного коня. В 

нього увійшли Неоптолем, Філоктет, Менелай, Ідоменей, Діомед, молодший Аякс, 

Меріон, Одіссей і кілька інших героїв. Усе нутро коня наповнилось озброєними воїнами. 

Епей так щільно закрив отвір, яким увійшли герої, що не можна було навіть подумати, що 

в коневі є воїни. Потім греки спалили усі будівлі у своєму таборі, посідали на кораблі 

і відплили у відкрите море. 

З високих мурів Трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не 

могли вони зрозуміти, що там таке діється. Раптом, на велику свою радість, побачили 

вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Збагнули вони, що греки 

покинули Троаду. Радіючи, повиходили усі троянці з міста й пішли до табору. 

Табір справді був покинутий, тільки де-не-де догоряли ще будівлі. Із цікавістю бродили 

троянці по тих місцях, де стояли недавно шатри Діомеда, Ахілла, Агамемнона, Менелая та 

інших героїв. Вони були певні, що скінчилася тепер облога, минули всі біди і можна 

взятися до мирної праці. 

Раптом у здивованні спинилися троянці: вони побачили дерев’яного коня. Дивились 

вони на нього і ніяк не могли догадатись, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили 

кинути коня в море, а інші — везти в місто й поставити на акрополі. Почалася суперечка. 

Тут перед суперечниками з’явився жрець бога Аполлона, Лаокоон. Він палко почав 

умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані 

грецькі герої, що це якась воєнна хитрість, вигадана Одіссеєм. Не вірив Лаокоон, що 

назавжди покинули греки Троаду. Благав Лаокоон троянців не довіряти коневі. Що б там 

не було, а Лаокоон побоювався греків, навіть якби вони приносили дарунки Трої. Схопив 

величезний спис Лаокоон і кинув ним у коня. Здригнувся кінь від удару, і глухо 

забряжчала всередині його зброя. Та затьмарили боги розум троянців,— вони все-таки 

постановили везти коня в місто. Мало здійснитись веління долі. 

Коли троянці стояли навкруги коня, все тісніше обступаючи його, раптом почувся 

голосний крик. Це пастухи вели зв’язаного полоненого. Він добровільно віддався їм 

у руки. Цей полонений був грек Сінон. Обступили його троянці і почали знущатися над 

ним. Мовчки стояв Сінон, боязко поглядаючи на троянців, що його оточили. Нарешті 

заговорив він. Гірко нарікав він, проливаючи сльози, на гірку долю свою. Зворушили 
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Сінонові сльози Пріама і всіх троянців. Почали вони розпитувати його, хто він і чому 

зостався. Тоді розповів їм Сінон вигадану історію, яку придумав для нього Одіссей, щоб 

обдурити троянців. Сінон розповів, як задумав згубити його Одіссей, бо Сінон був родич 

того Паламеда, якого так ненавидів цар Ітаки. Тому, коли греки вирішили припинити 

облогу, Одіссей умовив Калхаса оповістити, що ніби боги за щасливе повернення на 

батьківщину вимагають людської жертви. Довго удавав Калхас, що вагається, на кого 

вказати як на жертву богам, і, нарешті, вказав на Сінона. Зв’язали греки Сінона і повели 

до жертовника. Але Сінон розірвав мотузки і врятувався від неминучої смерті втечею. 

Довго переховувався в густих заростях очерету Сінон, вичікуючи відплиття греків на 

батьківщину. Коли ж вони відплили, вийшов він із свого сховища і добровільно віддався 

в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові. Пріам звелів звільнити його і запитав, 

що значить цей дерев’яний кінь, залишений греками у таборі. Тільки цього запитання 

й чекав Сінон. Прикликавши богів за свідків того, що говорить він правду, Сінон сказав, 

що коня залишили греки для того, щоб уласкавити грізну Афіну Палладу, розгнівану 

викраденням палладія з Трої. Кінь цей, за словами Сінона, буде могутнім захистом Трої, 

якщо троянці ввезуть його в місто. Повірили і в цьому троянці Сінонові. Спритно зіграв 

він ту роль, яку доручив йому Одіссей. 

Ще ж дужче переконало троянців у тому, що Сінон говорив правду, велике чудо, 

послане Афіною Палладою. На морі з’явились два дивовижні змії. Швидко пливли вони 

до берега, звиваючись незчисленними кільцями свого тіла на хвилях моря. Високо 

здіймались червоні, як кров, гребені на їх головах. Очі їх блискали полум’ям. Виповзли 

змії на берег коло того місця, де Лаокоон приносив жертву богу моря Посейдонові. 

Із жаху розбіглись усі троянці, а змії кинулись на двох синів Лаокоона і обвились навколо 

них. Поспішив на допомогу синам Лаокоон, але й його обвили змії. Своїми гострими 

зубами терзали вони тіла Лаокоона і його двох синів. Силкується зірвати з себе зміїв 

нещасний і визволити від них дітей своїх, та марно. Отрута проходить все глибше в тіло. 

Члени зводить корчами. Страждання Лаокоона і синів його жахливі. Голосно скрикнув 

Лаокоон, чуючи наближення смерті. Так загинув Лаокоон, бачачи жахливу смерть своїх ні 

в чому не винних синів, загинув тому, що хотів, всупереч волі богів, врятувати рідну 

землю. А змії, зробивши своє жахливе діло, поповзли геть і зникли під щитом статуї 

Афіни Паллади. 

Загибель Лаокоона ще дужче переконала троянців, що вони повинні ввезти дерев’яного 

коня в місто. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було 

провезти через браму, і з тріумфом, співами й музикою потягли коня канатами у місто. 

Чотири рази зупинявся, вдаряючись об мур, кінь, коли тягли його через пролом, і грізно 
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гриміла в ньому від поштовхів зброя греків, але не чули цього троянці. Нарешті, притягли 

вони коня в акрополь. Віща Кассандра вжахнулась, побачивши в акрополі коня. Вона 

віщувала загибель Трої, але сміхом відповідали їй троянці — адже її провіщенням ніколи 

не вірили. 

У глибокій мовчанці сиділи в коні герої, пильно прислухаючись до кожного звуку, який 

доносився ззовні. Чули вони, як кликала їх, називаючи на ймення, пишнокудра Єлена, 

наслідуючи голос їх дружин. Насилу вдержав одного з героїв Одіссей, затиснувши йому 

рота, щоб він не відповів. Чули герої тріумфування троянців і шум веселих бенкетів, що 

справлялися по всій Трої з нагоди закінчення облоги. Нарешті, настала ніч. Усе замовкло. 

Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев’яного коня почувся голос Сінона,— він дав 

знати героям, що тепер можуть вони вийти. 

Сінон встиг уже розпалити й велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які 

заховались за Тенедосом, щоб швидше спішили вони до Трої. Обережно, намагаючись не 

робити шуму зброєю, повиходили з коня герої; першими вийшли Одіссей з Епеєм. 

Розсипались по заснулих вулицях Трої герої. Запалали будинки, кривавою загравою 

освітлюючи гинучу Трою. На допомогу героям з’явилися й інші греки. Через пролом 

вдерлись вони в Трою. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. Вони 

кидали в греків горілі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили 

м’ясо для бенкету. Нікого не щадили греки. Із зойками бігали по вулицях Трої жінки 

й діти. Нарешті, підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з баштами. 

Із мужністю відчаю захищалися троянці. Вони перекинули на греків цілу башту. Із ще 

більшою запеклістю пішли на штурм греки. Вибив сокирою браму палацу син Ахілла 

Неоптолем і перший вдерся в нього. За ним вдерлися до палацу й інші герої та воїни. 

Сповнився палац Пріама зойками жінок і дітей. Біля вівтарів богів зібрались дочки 

й невістки Пріама, вони думали знайти тут захист. Пріам, озброївшись, хотів оборонити їх 

або загинути в бою, але благала Гекаба старого царя шукати захисту біля вівтаря. Хіба міг 

він, немічний старець, боротися з могутніми героями! 

Раптом вдерся Неоптолем; він переслідував смертельно пораненого сина Пріама, 

Політа. Ударом списа звалив Неоптолем Політа на землю до ніг батька. Кинув списа 

в Неоптолема Пріам, але він, як слабка тростинка, відскочив від панцира сина Ахілла. 

Схопив у гніві Неоптолем Пріама за сиве волосся і встромив йому в груди свій гострий 

меч. Загинув Пріам у тому палаці, де жив стільки років, правлячи великою Троєю. Не 

врятувався ніхто з синів Пріама. Навіть онук його, син Ректора — Астіанакс, був убитий: 

його скинули з високих мурів Трої, вирвавши з рук нещасної Андромахи. Убив Менелай 

у палаці сплячого Деїфоба, дружиною якого після смерті Паріса стала Єлена. В гніві убив 
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би і прекрасну Єлену Менелай, але стримав його Агамемнон. А богиня Афродіта знов 

пробудила в грудях Менелая любов до Єлени. Із тріумфом повів він її до свого корабля. 

Дочка Пріама, віща Кассандра, шукала порятунку в святилищі Афіни Паллади. Там 

знайшов її син Оїлея, Аякс. Припала Кассандра до статуї Афіни, обнявши руками 

зображення богині. Грубо схопив її Аякс і з такою силою рвонув від статуї, що впала 

священна статуя на підлогу храму й розбилась. Розгнівались на Аякса греки, розгнівалась 

і велика богиня. Згодом жорстоко помстилась вона за це на Аяксові. 

З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках з Трої свого старого 

батька Анхіза і маленького сина Асканія. Пощадили греки і троянського героя Антенора. 

Його пощадили греки за те, що він завжди радив троянцям віддати грекам пишнокудру 

Єлену і викрадені Парісом скарби Менелая. 

Довго палала ще Троя. Клуби диму здіймалися високо до неба. Оплакували боги 

загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої. По стовпах диму і величезній 

заграві вночі дізнались навколишні народи, що впала Троя, яка довго була наймогутнішим 

містом в Азії. 

(Переклад О. Івченко) 
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Гомер 

Іліада (уривки) 

<…> 

Двобій Ахілла і Гектора (пісня 22, рядки 140–411) 

<…> 

[140] Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику 

[141] Й мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим 

[142] Швидко її настигає, здобичі прагнучи серцем. 

[143] Рвавсь так Ахілл уперед, та вздовж іліонського муру 

[144] З трепетом Ректор тікаючи, дужими рухав коліньми. 

[145] Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяних вітром, 

[146] Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим. 

[147] До струменистих джерел вже добігли вони. Дві криниці 

[148] Витоки звідти дають течії вирового Скамандру. 

[149] Теплою перша струмує водою, і завжди парує 

[150] Хмара над нею густа, як дим лісового пожару. 

[151] Друга ж і влітку холодним як лід струменіє потоком, 

[152] Наче той град крижаний або снігу завія студена. 

[153] Поряд із ними — просторі, обкладені каменем гладко, 

[154] Гарні водойми, що в них блискуче вбрання своє мили 

[155] Жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі 

[156] В мирні часи, як сюди не приходили вої ахейські. 

[157] Мимо промчали вони, той — рятуючись, той — здоганявши. 

[158] Сильний попереду мчав, настигав же, як вихор, багато 

[159] Дужчий від нього,— не бик-бо жертовний, не шкура бичача 
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[160] Ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває,— 

[161] Тут же ішлося за Ректора душу, впокірника коней. 

[162] Як в бігових перегонах, змагання мету обминувши, 

[163] Однокопиті проносяться коні, й їх жде нагорода — 

 

[164] Мідний триніг або жінка — на шану померлого мужа,— 

[165] Так вони тричі оббігли навколо Пріамове місто 

[166] В дужім бігу, аж стали дивитись на них і богове. 

[167] Отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних: 

 

[168] «Горе! На власні очі я гнаного круг Іліона 

[169] Любого воїна бачу, журбою за Ректора тяжко 

[170] Серце моє засмутилося! Скільки биків круторогих 

[171] Він на ущелинах Іди в верхів’ях і в високоверхій 

[172] Трої мені попалив! Сьогодні ж Ахілл богосвітлий 

[173] Гониться швидко за ним круг священного міста Пріама. 

[174] Отже, богове, подумайте й пильно тепер обміркуйте, 

[175] Чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду 

[176] Все ж подолать його, хоч він великою доблестю славен». 

 

[177] В відповідь мовить богиня йому ясноока Афіна: 

 

[178] «Батечку наш темнохмарний, о що ти сказав, громовладче! 

[179] Смертного мужа, якому давно вже приречена доля, 

[180] Від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. 

[181] Дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні». 
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[182] Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний: 

 

[183] «Трітогенеє, дитя моє любе, не бійся! Хоч часом 

[184] І не ласкаво я мовлю, до тебе я завжди прихильний. 

[185] Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє». 

 

[186] Те, що він мовив Афіні, було і самій їй до серця,— 

[187] Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських. 

 

[188] А прудконогий Ахілл безустанно за Гектором гнався. 

[189] Наче на оленя юного пес по узгір’ях полює, 

[190] Вигнавши з лігва, й жене по ярах та ущелинах диких, 

[191] Той, хоч умкне на хвилину, у хащах густих затаївшись, 

[192] Пес по сліду його знайде й женеться за ним, поки схопить. 

[193] Так від Пеліда не міг прудконогого й Гектор умкнути. 

[194] Скільки не кидався він, щоб Дарданської брами добігти 

[195] 1 заховатись під захистом міцно збудованих мурів, 

[196] Де б і трояни його захистили, стріляючи зверху, 

[197] Стільки й Пелід забігав наперед і на голу рівнину 

[198] Знов одганяв його, сам же міської тримався твердині. 

[199] Як уві сні не впіймать чоловікові іншого мужа — 

[200] Ані цей утекти, ані той наздогнати не може,— 

[201] Так ні настигнуть Ахілл, ані Гектор не міг і умкнути. 

[202] Як пощастило б од Кер ухилитись йому і від смерті, 

[203] Коб Аполлон дальносяжний востаннє йому не з’явився 
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[204] На допомогу, надавши снаги й підбадьоривши ноги? 

 

[205] Воям ахейським кивав головою Ахілл богосвітлий 

[206] Ратищ на Гектора довгих і стріл гірких не метати, 

[207] Щоб не здобув би хто слави, а він тоді б другим лишився. 

[208] А як обидва вони до джерел учетверте добігли, 

 

[209] Батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши, 

[210] Кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті — 

[211] Гектора, коней баских упокірника, й другий — Ахілла, 

[212] І посередині взяв. Долі Гектора день похилився, 

[213] Вниз, до Аїду пішов,— Аполлон одвернувся од нього. 

[214] До Пелеона ж богиня прийшла, ясноока Афіна, 

[215] Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате: 

 

[216] «Зевсові любий Ахілле ясний! Сподіваюся, нині 

[217] До кораблів принесемо з тобою велику ми славу, 

[218] Гектора, хоч і який він неситий в бою, подолавши. 

[219] Не пощастить відтепер йому більше від нас ухилятись, 

[220] Не допоможе і Феб дальносяжний, хоч як би старався 

[221] Й повзав у Зевса в ногах, у егідодержавного батька. 

[222] Тож зупинись на часину й спочинь! А сама я подамся 

[223] До Пріаміда й схилю його вийти на бій із тобою». 

 

[224] Так говорила Афіна, і радо Ахілл їй скорився. 

[225] От зупинивсь він і сперся на ясен свій мідяногострий. 
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[226] І до божистого Гектора миттю вона поспішила, 

[227] Постать Дейфоба прибравши і голос його неослабний, 

[228] Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате: 

 

[229] «Любий, як тяжко Ахілл утісняє тебе прудконогий, 

[230] Гонячи швидко навкруг священного міста Пріама. 

[231] Отже, спинімось, заждім його й будемо вдвох боронитись!» 

 

[232] В відповідь Гектор великий промовив їй шоломосяйний: 

 

[233] «Тож і раніше мені, Дейфобе, ти був найлюбіший 

[234] З рідних братів моїх, котрих Гекуба й Пріам породили. 

[235] Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, 

[236] Що, мене в скруті на власні побачивши очі, ти зваживсь 

[237] Вийти з-за мурів, тоді як інші за ними сховались». 

 

[238] В відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна: 

 

[239] «Любий мій брате! Наш батько, й шановна матінка наша, 

[240] Й товариші всі один перед одним уклінно благали 

[241] В місті лишатись: таким-бо вони переповнені страхом! 

[242] Тільки ж за тебе тривогою там моє серце смутилось. 

[243] Ну-бо, сміливо ставаймо до бою й списів не щадімо 

[244] В січі завзятій,— побачимо ще, чи Ахілл прудконогий 

[245] Нас повбива й поволочить озброєння наше криваве 

[246] До кораблів глибодонних, чи ти його списом здолаєш!» 
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[247] Мовила так і підступно його повела за собою. 

[248] А як, один проти одного ставши, зійшлись вони близько, 

[249] Перший Ахіллові Гектор сказав тоді шоломосяйний: 

 

[250] «Більш я не буду, Пеліде, як досі, тебе уникати. 

[251] Тричі оббіг я Пріамове місто священне, не смівши 

[252] Стріти твій напад. А зараз — дух мій мене спонукає 

[253] Стати грудьми проти тебе — здолаю чи смертю загину. 

 

[254] Але звернімось до вічних богів: вони кращими будуть 

[255] Свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. 

[256] Не оскверню я тебе, коли над тобою звитягу 

[257] Дасть мені Зевс, і душу із тіла твого відберу я. 

[258] Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахілле, 

[259] Тіло ж ахеям верну. Так само й зі мною ти вчиниш». 

 

[260] Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[261] «Не говори мені, Гекторе клятий, про жодні угоди! 

[262] Як не бува між людьми і між левами клятв непорушних, 

[263] Як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, 

[264] А без кінця споконвік одне з одним вони ворогують,— 

[265] Так і між нами не бути любові, не бути ніяким 

[266] Клятвам нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже 

[267] Й крові його Арей не нап’ється, боєць войовничий. 
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[268] Всю спогадай свою доблесть. Слід нині тобі особливо 

[269] Списником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. 

[270] Більше тобі не втекти. Незабаром Паллада Афіна 

[271] Списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині 

[272] Сум мій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою!» 

 

[273] Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа 

[274] Кинув, та вгледів його й ухиливсь осяйливий Гектор, 

[275] Вчасно присів, і спис мідногострий, над ним пролетівши, 

[276] В землю уп’явся. Вирвавши спис той, Паллада Афіна 

[277] Потай від Гектора, люду вождя, повернула Ахіллу. 

[278] Гектор тоді бездоганному сину Пелея промовив: 

 

[279] «Схибив ти! Видно, усе ж таки, богоподібний Ахілле, 

[280] Ти не від Зевса дізнався про долю мою, як хвалився. 

[281] Був балакун ти, словами готовий мене ошукати, 

[282] Щоб з переляку я сили позбувся й снаги бойової! 

[283] Не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину! 

[284] Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки 

[285] Дасть тобі бог. А тим часом і сам ти мого стережися 

[286] Мідного списа. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло! 

[287] Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю 

[288] Смертю. Для них-бо усіх найбільше являєш ти лихо!» 

 

[289] Мовивши так, розмахнувсь, і свого довготінного списа 

[290] Кинув, і прямо у щит Ахіллові вцілив несхибно. 
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[291] Але далеко одскочив той спис од щита. І розсердивсь 

[292] Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. 

[293] Став він, збентежений: іншого-бо не було в нього списа. 

[294] Голосно він білощитного став Деїфоба гукати, 

[295] Щоб йому ратище дав, а того не було уже й близько. 

[296] Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив: 

 

[297] «Горе мені! Мабуть, справді до смерті боги мене кличуть! 

[298] Я-бо гадав, що герой Деїфоб недалеко від мене, 

[299] Він же за мурами, в місті, й мене обманула Афіна! 

[300] Ось вже зловісна наблизилась смерть, і нікуди від неї 

[301] Не утекти. Як видно, давно уже це до вподоби 

[302] Зевсу й його дальносяжному синові, котрі раніше 

[303] Допомагали мені. І от доля уже настигає. 

[304] Але нехай уже не без борні, не без слави загину, 

[305] Діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки!» 

 

[306] Мовивши так, він з піхов загострений вихопив меч свій, 

[307] Довгий, важенний, що при стегні його дужім був завжди, 

[308] Зщуливсь і кинувся, наче орел отой високолетний, 

[309] Що на рівнину раптово із темної падає хмари 

[310] Ніжне ягнятко вхопити або полохливого зайця,— 

[311] Кинувся так же і Гектор, підносячи гострений меч свій. 

[312] Так же й Ахілл тоді з серцем, сповненим буйної сили, 

[313] Кинувся, груди могутні щитом прикриваючи круглим 

[314] Гарного виробу, а на чолі красувався блискучий, 
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[315] Міддю окутий шолом, розвівалась над ним золотиста 

[316] Грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь. 

[317] Так же, як сяє між зір незліченних у темряві ночі 

[318] Геспер, що в небі немає від нього яснішої зірки, 

[319] Сяяло так і відточене вістря на списі Ахілла, 

[320] Що у правиці стрясав ним, готуючи Гектору лихо 

[321] І виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. 

[322] Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, 

[323] Славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу. 

[324] Там лиш, де кості-ключиці поєднують шию з плечима, 

[325] Горло біліло,— найшвидше душі там сягає загибель,— 

[326] Саме туди своїм списом ударив Ахілл богосвітлий, 

[327] І пройняло його вістря те ніжную шию навиліт. 

[328] Мідноважкий не пробив, проте, Гектору ясен горлянки, 

[329] Щоб у розмові з Пелідом мінятися міг він словами. 

[330] В куряву впав він, і крикнув, зрадівши, Ахілл богосвітлий: 

 

[331] «Гекторе, вбивши Патрокла,— невже врятуватись самому 

[332] Ти сподівався? Й мене не страшився, бо я був далеко? 

[333] Дурню ти! На допомогу йому набагато сильніший 

[334] Ззаду, поміж кораблів глибодонних, товариш лишався — 

[335] Я, що коліна розслабив твої! Тебе розтерзають 

[336] Птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї». 

 

[337] Весь знемагаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний: 

[338] «Задля твоєї душі, і колін, і батьків твоїх рідних, 
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[339] Псам, я благаю, не кидай мене під човнами ахеїв, 

[340] Матимеш золота й міді за це ти від мене багато: 

[341] Щедрі дарунки мій батечко дасть тобі й мати шановна, 

[342] Тільки верни моє тіло додому, щоб Трої синове 

[343] Й жони троянські, вогнем попаливши, його поховали». 

 

[344] Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[345] «Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних. 

[346] Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м’ясо 

[347] Рвав би із тебе й сирим пожирав би,— таке ти накоїв! 

[348] Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї, 

[349] Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший 

[350] Викуп, і, зваживши на терезах, обіцяли ще стільки, 

[351] Й золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити 

[352] Син Дарданів Пріам,— і тоді твоя мати шановна, 

[353] Що народивсь ти від неї, на ложі тебе не оплаче,— 

[354] Пси лиш та хижі птахи розірвуть на шматки твоє тіло!» 

 

[355] Смертю конаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний: 

 

[356] «Бачу, що добре я знаю тебе і дарма намагався 

[357] Переконати, бо серце у грудях у тебе залізне! 

[358] Та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене 

[359] В день, коли славний Паріс і Феб-Аполлон дальносяжний 

[360] Вб’ють біля Скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий». 
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[361] Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила, 

[362] Вийшла із тіла душа й подалась до оселі Аїда, 

[363] З плачем за долю свою, покидаючи юність і силу, 

[364] А до померлого все ж промовив Ахілл богосвітлий: 

 

[365] «Смертю умри! А я свою стріну загибель тоді, як 

[366] Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати!» 

 

[367] Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа 

[368] Й набік одкинув, а зброю його, закривавлену вельми, 

[369] Зняв із плечей. Звідусіль позбігались синове ахейські 

[370] І дивувались, красу споглядаючи й постать могутню 

[371] Гектора. Й жоден із них не минув його списом кольнути. 

[372] Дехто іще, на сусіда свого позираючи, мовив: 

 

[373] «Леле! А Гектор сьогодні на дотик неначебто м’якший, 

[374] Аніж коли на човни до нас полум’я кидав палюче!» 

 

[375] Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. 

[376] Зняв тоді зброю його прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[377] Серед ахеїв він став і слово промовив крилате: 

 

[378] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі! 

[379] Нині, коли мені вічні богове дали подолати 

[380] Мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, 
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[381] Спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати напевно, 

[382] Що у троян тих на думці і що вони мають робити — 

[383] Чи покидать по загибелі Гектора місто високе, 

[384] Чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає. 

[385] Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? 

[386] При кораблях-бо лежить неоплаканий, без поховання, 

[387] Мертвий Патрокл. Не забуду його, поки я між живими 

[388] Перебуваю і поки мене мої носять коліна. 

 

[389] Й хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати, 

[390] Свого товариша любого й там пам’ятатиму завжди! 

[391] Нині ж, пеан заспівавши, вернімось, юнацтво ахейське, 

[392] До кораблів глибодонних і трупа з собою візьмімо. 

[393] Слави сягли ми великої — Гектор поліг богосвітлий, 

[394] Той, що у Трої на нього усі, як на бога, молились!» 

 

[395] Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне: 

[396] Попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля 

[397] В п’ятах, де щиколоть; ремені в них протягнувши бичачі, 

[398] До колісниці припнув, голові ж дав в пилу волочитись. 

[399] На колісницю зійшов, славну зброю убитого взявши, 

[400] Коней стьобнув батогом, і охоче вони полетіли. 

[401] Куряви хмара знялась над волоченим тілом, звихрилось 

[402] Чорне волосся, і вся голова його, досі прекрасна, 

[403] В поросі билась густім. Ворогам-бо його на наругу 

[404] Зевс хмаровладний віддав у ріднім вітчизнянім краї. 
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[405] Пилом бруднилась його голова. А мати, на сина 

[406] Глянувши, стала ридати й, далеко від себе жбурнувши 

[407] Світлу намітку свою, виривать почала свої коси. 

[408] Жалібно й любий ридав його батько, й усюди навколо 

[409] Плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. 

[410] Схоже було це найбільше на те, ніби Троя висока 

[411] Полум’ям вся невгасимим од верху до низу палала. 

<…> 

(Переклад Бориса Тена) 

Пріам у Ахілла (пісня 24, рядки 468–670) 

<…> 

[468] Мовивши так, Гермес до Олімпу високого швидко 

[469] Злинув. На землю тоді Пріам з колісниці зіскочив 

[470] І, візника залишивши Ідея на місці, щоб бистрих 

[471] Коней і мулів стеріг, подався їздець староденний 

[472] Прямо до дому, де Зевсові любий Ахілл мав оселю. 

[473] Там він застав його й друзів, що одаль сиділи. Лиш двоє — 

[474] Автомедонт благородний і Алкім, Ареєва парость,— 

[475] Услугували йому. Вечеряти щойно скінчив він — 

[476] їжі спожив і пиття. Перед ним іще стіл залишався. 

[477] В дім непомітно ввійшов великий Пріам і, схилившись, 

[478] Став обнімати коліна Ахіллові, ще й цілувати 

[479] Руки страшні, що в нього численних синів повбивали. 

[480] Так, наче муж, що, в рідному краї убивши людину, 

[481] На чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши 

[482] В дім до мужа багатого, подив усіх викликає, 
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[483] Так здивувався Ахілл, боговидого старця впізнавши, 

[484] Враз здивувались і інші, й одні позирнули на одних. 

[485] Тільки Пріам, озвавшись, промовив до нього з благанням: 

 

[486] «Батька свого спогадай, до богів подібний Ахілле! 

[487] Так же, як я, стоїть він на старості скорбнім порозі. 

[488] Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють 

 

[489] Утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути. 

 

[490] Все ж він, принаймні почувши про те, що живий ти і цілий, 

[491] Серцем радіє своїм і щоденно плекає надію 

[492] Любого бачити сина, коли він повернеться з Трої. 

[493] Я ж, нещасний без краю, найкращих синів породив я 

[494] В Трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. 

[495] Аж п’ятдесят їх у мене було до приходу ахеїв, 

[496] З них дев’ятнадцять від лона були однієї дружини, 

[497] Решту — інші жінки у моїх породили покоях, 

[498] Та багатьом із них лютий Арей вже знесилив коліна. 

[499] Хто ж був єдиний у мене, що й Трою, й самих захищав нас, 

[500] Той в обороні вітчизни недавно тобою убитий — 

[501] Гектор. Тож задля нього й до цих кораблів я ахейських 

[502] Нині з благанням прийшов і викуп приніс незліченний. 

[503] Бійся, Ахілле, богів і зглянься ласкаво на мене, 

[504] Батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний, 

[505] Те-бо терплю, чого інший ніхто не зазнав земнородний,— 
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[506] Рук убивці синів своїх я доторкаюсь губами!» 

 

[507] Мовив це, й пам’ять про батька збудив, і викликав сльози. 

[508] Взявши за руку, лагідно все ж одхилив той старого. 

[509] Так спогадавши обидва,— той Гектора-мужезвитяжця, 

[510] Плакав невтішно, до ніг Ахіллових тужно припавши, 

[511] Сам же Ахілл свого батька оплакував, ще й за Патроклом 

[512] Тяжко журився,— і стогін їх сумно лунав по покоях. 

[513] А після того, як слізьми наситивсь Ахілл богосвітлий, 

[514] З серця ж його і грудей одлягло скорботне бажання, 

[515] З крісла він швидко підвівся й за руку підводить старого, 

[516] Сиве чоло пожалівши й на бороду зглянувшись сиву, 

[517] І, промовляючи, з словом до нього звернувся крилатим: 

 

[518] «О бідолашний, багато печалі душею зазнав ти! 

[519] Як же наблизитись до кораблів ти наваживсь ахейських 

[520] Сам, перед очі того, хто стільки синів твоїх славних 

[521] Зброї позбавив? Мабуть, і серце у тебе залізне. 

[522] Та заспокойся і в крісло сідай. Хоч як боляче нам, 

[523] Глибоко в серці сховаймо свою ми журбу і скорботу. 

[524] Не допоможуть нічого найревніші сльози й ридання. 

[525] Долю таку вже богове нам, смертним, напряли, нещасним,— 

[526] Жити весь вік у журбі, самі лиш вони безпечальні. 

[527] Глиняні глеки подвійні у Зевса стоять при порозі, 

[528] Повні дарів: нещастя — в одному, а в другому — блага. 

[529] Той, кому їх у суміші Зевс подає громовладний, 
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[530] Інколи горя, а інколи й радості має зазнати. 

[531] Той же, кому тільки лихо пошле, здобуває ганьбу лиш, 

[532] Голод нужденний скрізь гонить його по землі богосвітлій, 

[533] От і блукає він скрізь, і в богів, і в людей у зневазі. 

[534] Так і Пелея боги дарами блискучими зроду 

 

[535] Обдарували; поміж людей він усіх виділявся 

[536] Щастям, багатством, ще й був владарем у мужів мірмідонських, 

[537] Смертний, дружиною мав од богів він богиню безсмертну. 

[538] Та недолю й йому приділили богове — не мав він 

[539] В домі своєму дітей, владущого роду нащадків. 

[540] Син у Пелея один лише, коротковічний; я й нині 

[541] Старості не доглядаю його й од вітчизни далеко 

[542] В Трої сиджу — і тобі, і дітям твоїм лиш на горе. 

[543] Чули ми, старче, раніше колись і ти був щасливий: 

[544] Скільки обмежує Лесбос, оселя Макарова, з моря, 

[545] З півночі ж — гори Фрігійські та хлань Геллеспонту безкрая — 

[546] Скрізь визначався ти, старче, як кажуть, синами й багатством. 

[547] Та як наслали на тебе це лихо богове небесні, 

[548] Вічно під містом твоїм лиш січі та людоубивства. 

[549] Мусиш терпіти, журби не тримай безнастанної в серці, 

[550] Не допоможе нічого печаль за сином убитим,— 

[551] Не воскресиш його, тільки ще більшого горя зазнаєш!» 

[552] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

[553] «Ні, я не сяду, годованцю Зевсів, допоки мій Гектор 

[554] Десь у наметі лежить непохований. Дай його швидше, 
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[555] Хай я на власні очі побачу. А сам ти від мене 

[556] Викуп багатий прийми, що-привіз я. Нехай він на радість 

[557] Буде тобі, щоб вернувсь ти до рідного краю щасливо, 

[558] Ти-бо дав жити мені і сонячне бачити світло». 

 

[559] Глянув на нього спідлоба і мовив Ахілл прудконогий: 

[560] «Не досаждай мені, старче, бо вирішив серцем і сам я 

[561] Гектора тіло вернути,— від Зевса приходила з вістю 

[562] Мати до мене моя, від морського народжена старця. 

[563] Знаю-бо й те я, Пріаме, цього не сховаєш від мене,— 

[564] Хтось із богів тебе до кораблів супроводив ахейських. 

[565] З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний, 

[566] В стан наш вступити — ні від сторожі б не міг він сховатись, 

[567] Ані так легко затвори на брамах відсунути наших. 

[568] Тож не хвилюй уже більше моє ти печалями серце, 

[569] Щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш, 

[570] Я не відмовив тобі і Зевсову б волю порушив». 

 

[571] Мовив він так, і, злякавшись, послухав старий тої мови, 

[572] Син же Пелеїв, як лев, за двері з намету подався, 

[573] Та не один, за ним поспішили соратників двоє — 

[574] Автомедонт благородний і Алкім, що їх поміж друзів 

[575] Більше від інших Ахілл шанував по Патроклі убитім. 

[576] Випрягли коней і мулів вони, від ярма одв’язавши, 

[577] І, до намету з окличником старця Пріама ввійшовши, 

[578] В крісло його посадили, і з міцноколісного воза 
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[579] Викуп за голову Гектора зносити стали безцінний. 

 

[580] Два лиш плащі залишили вони і хітон добротканий, 

[581] Щоб, загорнувши в них тіло, додому його виряджати. 

[582] Сам же покликав служниць помити його й намастити, 

[583] Тільки десь далі поклавши, щоб сина Пріам не побачив. 

[584] Міг-бо не стримати гніву старий у засмученім серці, 

[585] Сина побачивши, сам же Ахілл, умить спалахнувши, 

[586] Зопалу вбить його міг би й порушити Зевсову волю. 

[587] Тіло помили служниці, і, маслом його намастивши, 

[588] В чистий вгорнули хітон, і плащем його зверху накрили. 

[589] Потім Ахілл підняв його сам і, на мари поклавши, 

[590] З товаришами поставив на добре гембльованім возі. 

[591] Заголосивши тоді, до друга взивав він і мовив: 

 

[592] «О, не гнівися, Патрокле, як навіть в Аїді почуєш, 

[593] Що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому 

[594] Батькові я,— не нікчемний він дав мені викуп за нього. 

[595] Гідну й для тебе я долю із нього вділю, як належить». 

 

[596] Мовив це, й знов до намету вернувся Ахілл богосвітлий. 

[597] Сів у крісло, оздоблене гарно, що встав був із нього, 

[598] При протилежній стіні, і так до Пріама промовив: 

 

[599] «Син твій, старче, померлий до тебе вернувсь, як велів ти,— 

[600] Вже він на марах лежить. На світанку його ти побачиш 
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[601] І повезеш. А зараз пора про вечерю згадати. 

[602] Не забувала про їжу й сама пишнокоса Ніоба, 

[603] Що аж дванадцять дітей у неї загинуло в домі — 

[604] Шестеро дочок і шість синів у квітучому віці. 

[605] Стрілами тих юнаків Аполлон повбивав срібнолукий 

[606] В гніві на матір Ніобу, дівчат — Артеміда мислива, 

[607] Саме за те, що з Лето ясноликою хтіла рівнятись: 

[608] Двох-бо дітей породила Лето, а у неї — багато. 

[609] Хоч їх лиш двоє було, а тих багатьох повбивали. 

[610] Дев’ять днів у крові ті валялися трупи, й ховати 

[611] їх не було кому: всіх обертав у каміння Кроніон. 

[612] Тільки десятого дня їх небесні боги поховали. 

[613] Слізьми знеможена вкрай, про їжу згадала Ніоба. 

[614] Нині у скелях далеких, у горах безлюдних Сіпілу, 

[615] Де, як розказують, захисток мають для себе божисті 

[616] Німфи, що вздовж берегів Ахелою ведуть хороводи,— 

[617] В камінь богами обернена, там вона вічно сумує, 

[618] Отже, про їжу пора нам подумати, мій богосвітлий 

[619] Старче, встигнеш і потім оплакати милого сина, 

[620] В Трою привізши, і там многослізний він буде для тебе!» 

 

[621] Мовив і, скочивши, білу вівцю Ахілл прудконогий 

[622] Сам заколов; білували ж, як личить, і справили друзі, 

[623] М’ясо усе на шматки порубали й, рожнами проткнувши, 

[624] Смажити стали старанно й готове з рожнів познімали. 
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[625] Автомедонт заходився ще й хліб по столі розставляти 

[626] В кошиках гарних, а м’ясо ділив сам Ахілл богосвітлий. 

[627] Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. 

[628] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[629] Довго Пріам Дарданід дивувався тоді із Ахілла, 

[630] Зросту його і красі, до богів-бо усім був подібний. 

[631] Так же й Ахілл з Дарданіда Пріама собі дивувався, 

[632] Спостерігавши вигляд поважний і слухавши мову. 

[633] Як навтішались вони, один одного так споглядавши, 

[634] Перший промовив тоді староденний Пріам боговидий: 

 

[635] «Спати пусти мене швидше, годованцю Зевсів, щоб, лігши, 

[636] Сном утішатись солодким могли ми на ложах спокійних. 

[637] Ні на хвилину повік не заплющував я над очима 

[638] З дня, коли духу позбувся мій син під руками твоїми, 

[639] Тільки стогнав я весь час і муки терпів незліченні, 

[640] В куряві й бруді з одчаю валяючись серед подвір’я. 

[641] Тільки ось нині я їжі спожив і вином іскрометним 

[642] Горло своє покропив, а то зовсім не їв я нічого». 

 

[643] Так він сказав. Ахілл тоді друзям звелів і служницям 

[644] Ліжка стелить в передсінку, пурпурними їх подушками 

[645] Викласти, ще й килимами чудовими постіль заслати, 

[646] І покривала вовняні подать їм укритися зверху. 

[647] Вийшли із світлом ясним у руках із покоїв служниці 

[648] Й два для них ложа небавом старанно вони постелили. 
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[649] З жартом звернувся тоді до Пріама Ахілл прудконогий: 

 

[650] «Ляжеш ти, старче мій любий, знадвору, щоб часом з ахеїв 

[651] Хтось не ввійшов сюди радитись,— часто до мене заходять 

[652] Радити раду мужі, як звичай того вимагає. 

[653] Тож, як у пітьмі нічній хто-небудь тебе тут побачить 

[654] І Агамемнону зразу ж розкаже, людей вожаєві, 

[655] Може, напевно, затриматись видача мертвого сина, 

[656] Ти ж мені нині усе розкажи і повідай одверто: 

[657] Скільки ти днів богосвітлого Гектора маєш ховати, 

[658] Щоб не виходив на битву я сам і воїнів стримав». 

 

[659] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

 

[660] «Якщо даси нам ховать богосвітлого Гектора тіло, 

[661] Ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахілле: 

[662] Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, а дерево треба 

[663] Здалеку, з гір нам возить, та й трояни залякані дуже. 

[664] Дев’ять би днів нам хотілось оплакувать Гектора в домі 

[665] І поховать на десятий та справити тризну для люду. 

[666] На одинадцятий — пагорб насипати зверху могильний, 

[667] А на дванадцятий — бій відновити, якщо вже так треба». 

 

[668] Знову йому відповів прудконогий Ахілл богосвітлий: 
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[669] «Хай так і буде, старче Пріаме, як ти того хочеш. 

[670] Я припиняю війну на час, що його зажадав ти». 

<…> 

(Переклад Бориса Тена) 
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Пісня перша. Моровиця. Гнів 

[1] Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея, 

[2] Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв: 

[3] Душі славетних героїв навіки послав до Аїду 
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[4] Темного, їх же самих він хижим лишив на поталу 

[5] Псам і птахам. Так Зевсова воля над ними чинилась 

[6] Ще відтоді, як у зваді лихій розійшлись ворогами 

[7] Син Атреїв, володар мужів, і Ахілл богосвітлий. 

 

[8] Хто ж із безсмертних богів призвів їх до лютої сварки? 

[9] Син то Зевса й Лето. Владарем тим резгніваний тяжко, 

[10] Пошесть лиху він на військо наслав, і гинули люди 

[11] Через те, що жерця його, Хріса, зневажив зухвало 

[12] Син Атреїв. Той до ахейських човнів бистрохідних 

[13] Доньку прийшов визволять, незліченний підносячи викуп. 

[14] Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполлона 

[15] Далекострільного, й всіх почав він благати ахеїв, 

[16] А щонайбільше — Атрея синів, начальників війська: 

 

[17] «О Атрея сини й в наголінниках мідних ахеї! 

[18] Хай вам боги, що живуть на Олімпі, дадуть зруйнувати 

[19] Місто Пріама й щасливо додому усім повернутись. 

[20] Любу ж дочку відпустіть мені, викуп багатий прийнявши, 

[21] Далекострільному синові Зевса на честь — Аполлону». 

 

[22] Криком загальним дали на те свою згоду ахеї,— 

[23] Зважить на просьбу жерця і викуп од нього прийняти. 

[24] Тільки Атрід Агамемнон душею цього не вподобав,— 

[25] Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив: 

 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 520 

 

[26] «Діду, щоб більш я тебе між глибоких човнів цих не бачив! 

[27] Тож не барися тут нині і вдруге сюди не вертайся — 

[28] Не допоможуть ні жезл золотий, ні вінок божественний. 

[29] Доньки не дам я тобі,— аж поки й постаріє зовсім, 

[30] В Аргосі, в нашій оселі, від отчого краю далеко, 

[31] Ходячи кросен довкола і ділячи ложе зі мною. 

[32] Йди ж відціля і не гнівай мене, щоб цілим вернутись!» 

 

[33] Так він сказав, і старець злякався й, послухавши слова, 

[34] Мовчки побрів по піску уздовж велешумного моря. 

[35] А, відійшовши далеко, почав владаря Аполлона, 

[36] Сина Лето пишнокосої, старець в молитві благати: 

 

[37] «Вчуй мене, о срібнолукий, що Хрісу і Кіллу священну 

[38] Обороняєш, обходячи, та й над Тенедом пануєш. 

[39] Якщо, Смінтею, на втіху тобі колись храм я поставив 

[40] Чи для священної жертви гладкії спалював стегна 

[41] Кіз і биків, то тепер мені сповни єдине благання: 

[42] Хай за сльози мої відомстять твої стріли данаям!» 

 

[43] Так він молився, і вчув його Феб-Аполлон срібнолукий: 

[44] Із верховин олімпійських зійшов, розгніваний серцем, 

[45] Маючи лук за плечима й тугий сагайдак, геть закритий. 

[46] Стріли у гнівного бога за спиною враз задзвеніли, 

[47] Щойно він рушив, а йшов од темної ночі хмурніший. 

[48] Сівши оподаль швидких кораблів, тятиву натягнув він — 
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[49] Дзенькіт страшний від срібного лука луною розлігся. 

[50] Спершу-бо мулів почав та бистрих собак улучати, 

[51] Потім уже й на людей він кидати став гіркосмольні 

[52] Стріли. Скрізь похоронні вогні безустанно палали. 

 

[53] Дев’ять носилися днів над табором стріли божисті. 

[54] А на десятий людей Ахілл став на раду скликати — 

[55] Білораменна йому це Гера поклала на мислі, 

[56] Надто-бо важко було їй дивитись, як гинуть данаї. 

[57] Сходитись всі почали, і, коли вже на площу зібрались, 

[58] Раптом з’явивсь перед ними і мовив Ахілл прудконогий: 

 

[59] «Видно, таки доведеться, Атріде, по довгих блуканнях 

[60] Нам повертатись додому, якщо ми уникнемо смерті: 

[61] Тяжко-бо нищить ахеїв війна і страшна моровиця. 

[62] Все ж запитаймо жерця якогось або ворожбита, 

[63] Чи хоч би сновіщуна — і сни-бо нам Зевс посилає — 

[64] Хай би сказав нам, за віщо так Феб-Аполлон прогнівився — 

[65] Чи за забуту обітницю гнівний, чи за гекатомбу? 

[66] Може, лиш диму від здору з козлиць та овечок добірних 

[67] Він дожида, щоб лиху моровицю від нас одвернути?» 

 

[68] Так він промовив і сів; тоді з-поміж зборів народних 

[69] Встав Калхас Фесторід, цей птаховіщун найславніший. 

[70] Відав усе прозорливий — що є, що було і що буде, 

[71] Та й кораблі супроводив ахейські він до Іліона 
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[72] В віщій силі, що Феб-Аполлон дарував йому світлий. 

[73] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 

 

[74] «О Ахілле! Велиш мені, Зевсові любий, віщати 

[75] Гнів Аполлона-володаря, далекострільного бога. 

[76] Що ж, возвіщу. Та й мене зрозумій і раніш поклянися, 

[77] Що заступитись за мене ти словом готов і руками. 

[78] Думаю, вельми розгнівати мужа мені доведеться, 

[79] Що в аргів’ян владарює, кому всі коряться ахеї. 

[80] Все ж бо сильніший державець, на мужа підвладного гнівний. 

[81] Хай тої днини своє невдоволення він погамує, 

[82] Але приховану злість буде в грудях у себе таїти, 

[83] Доки не виявить. Отже, скажи, чи мене порятуєш?» 

 

[84] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

[85] «Сміло, яка б не була, нам волю кажи божестве’нну. 

[86] Зевсові любим клянусь Аполлоном, якому, Калхасе, 

[87] Молишся й сам, поки волю божисту данаям являєш, 

[88] Поки я житиму й поки ще землю цю бачити буду 

[89] Тут, при містких кораблях, ніхто із данаїв не здійме 

[90] Рук на тебе важких, хоч би був то і сам Агамемнон, 

[91] Що між ахеїв найвищою владою хвалиться нині». 

 

[92] Зважився врешті і мовив тоді ворожбит бездоганний: 

[93] «Не за обітницю, раптом забуту, не за гекатомбу 

[94] Феб, а за Хріса-жерця, що зневажив його Агамемнон,— 
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[95] Ані дочки не звільнив, ані зволив він викуп узяти; 

[96] От за що бог дальносяжний скарав нас, та й ще покарає, 

[97] І не раніш од данаїв він пошесть одверне ганебну, 

[98] Аніж повернете батькові доньку його бистрооку 

[99] Даром, без викупу, ще й привезете свту гекатомбу 

[100] В Хрісу,— тоді лиш до ласки ми зможемо бога схилити». 

 

[101] Так він промовив і сів; і тоді з громади підвівся 

[102] Син Атреїв, герой, Агамемнон широкодержавний, 

[103] Гнівом охоплений; серце у грудях чорної люті 

[104] Сповнилось; полум’ям грізним очі його заіскрились. 

[105] Поглядом злобним пройняв він Калхаса першого й мовив: 

 

[106] «Лиха віщуне! Втіхи мені не віщав ти ніколи! 

[107] Видно, приємно тобі лише лихо пророчити людям. 

[108] Доброго слова ніколи не вимовив ти і не справдив. 

[109] От і тепер ти данаям як волю божисту віщуєш, 

[110] Ніби їм злигодні бог дальносяжний за те посилає, 

[111] Що не схотів я за Хрісову доню коштовного взяти 

[112] Викупу, дуже-бо хочу й надалі ту дівчину в себе 

[113] Дома тримати. Я й над Клітемнестру, шлюбну дружину, 

[114] Краще волію її, вона-бо від тої не згірша 

[115] Постаттю, вродою, вдачею й ревним до всього умінням. 

[116] Згоден, проте, я вернути її, якщо так буде краще: 

[117] Хочу-бо, щоб врятувалися, а не загинули люди. 

[118] Ви ж нагороду мені приготуйте, щоб я із ахеїв 
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[119] Безнагородним один не лишився, було б і негоже. 

[120] Бачите всі ви — умкнула від мене моя нагорода». 

 

[121] В відповідь мовив йому богосвітлий Ахілл прудконогий: 

[122] «Сину Атрея славетний, з усіх найвідоміший мужу! 

[123] Де ж тобі цю нагороду відважні здобудуть ахеї? 

[124] Скарбів-бо спільних у нас ніде уже більше немає — 

[125] Те, що взяли у містах ми зруйнованих, все поділили, 

[126] А відбирати в людей, що роздано, вже ж не годиться. 

[127] Краще віддай її богові, ми ж усі, люди ахейські, 

[128] Втроє та вчетверо сплатим тобі, якщо Зевс коли-небудь 

[129] Міцно муровану Трою дозволить ущент зруйнувати». 

 

[130] Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон: 

[131] «Богоподібний Ахілле, хоч доблесний ти, а лукаво 

[132] Так не мудруй, бо й не ошукаєш мене, й не запевниш. 

[133] Хтів би ти тільки собі нагороди, а я щоб без неї 

[134] Мовчки сидів? І дівчину батькові радиш вернути? 

[135] Хай нагороду дадуть мені іншу відважні азсї, 

[136] Щоб до вподоби була і з тією цілком рівноцінна. 

[137] А не дадуть, то сам я піду й відберу нагороду 

[138] Як не твою, то Байтову чи й в Одіссея самого 

[139] Вихоплю, скрутно ж тому доведеться, до кого прийду я. 

[140] Тільки ми зможемо це і згодом обдумати разом. 

[141] Нині ж спустім корабель чорнобокий на море священне, 

[142] Швидше гребців наберімо годящих, складім гекатомбу 
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[143] Щедру, й тоді Хрісеїду посадимо ми гарнолицю 

[144] На корабель. На чолі його муж стоятиме радний — 

[145] Ідоменей, чи Еант, а чи Одіссей богосвітлий, 

[146] Або ж і сам ти, сину Пелеїв, з мужів найгрізніший, 

[147] Тільки б у жертві священній вблагать дальносяжного бога». 

 

[148] Глянув на нього спідлоба і мовив Ахілл прудконогий: 

[149] «О, в безсоромність одягнений, здирнику користолюбний! 

[150] Хто із ахеїв тепер тебе слухати схоче й з тобою 

[151] Чи у похід вирушать, чи з ворогом битись завзято? 

[152] Я ж не заради троянських прийшов списоборців хоробрих 

[153] Тут воювати,— нічим-бо мені вони не завинили. 

[154] Ані биків не займали у мене вони, ані коней, 

[155] В широкоскибій Фтії моїй плодородній ніколи 

[156] Нив не топтали,— високі-бо гори лежать поміж нами, 

[157] Тінявим лісом укриті, і моря шумливого хвилі. 

[158] Ми задля тебе прийшли, безсоромний, тобі на догоду, 

[159] Честь Менелая й твою захищати, песька личино, 

[160] Перед троянами. Ти ж усім нехтуєш, все зневажаєш, 

[161] Навіть погрожуєш здобич у мене мою відібрати, 

[162] Ту, що за подвиги ратні дали в нагороду ачеї. 

[163] Врівні з тобою не мав нагород я, відколи ахеї 

[164] Місто якесь руйнували троянське, заселене густо. 

[165] Хоч на війні більш за все працюють у січі жорстокій 

[166] Руки мої, та коли до розподілу справа доходить, 

[167] Здобич найбільша — тобі; й задоволений я із малого, 
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[168] До кораблів повертаюсь, знеможений січею тяжко, 

[169] їду сьогодні ж у Фтію, мені приємніш додому 

[170] На кораблях криводзьобих вернутися,— я не збираюсь, 

[171] Так зневажений, множить для тебе скарби та багатства». 

 

[172] В відповідь мовив йому мужів володар Агамемнон: 

[173] «Швидше тікай, коли серце так прагне; просити не буду 

[174] Тут задля мене лишатися; знайдуться й інші, напевно, 

[175] Що пошанують мене, а найбільше — Зевс велемудрий. 

[176] Найненависніший з-між владарів єси, паростків Зевса. 

[177] Тільки тобі й до вподоби, що звади, та війни, та розбрат. 

[178] Ти сміливіший за інших, та це ж дарували богове. 

[179] Тож з кораблями й супутцями краще вертайся додому, 

[180] Над мірмідонами знов владарюй — кого те обходить? 

[181] Гнів твій мене не страшить, а тобі я грозитиму ось як: 

[182] Феб-Аполлон нехай відбирає мою Хрісеїду, 

[183] Ще й на своїм кораблі, із своїми супутцями разом 

[184] Я відішлю її та Брісеїду твою гарнолицю 

[185] Сам заберу, нагороду твою, із намету, щоб знав ти, 

[186] Що я сильніший за тебе, та й інший щоб кожен стерігся 

[187] Рівним зі мною вважати себе і зі мною змагатись». 

 

[188] Так він промовив. І гірко Пелідові стало, і серце 

[189] В грудях його волохатих між двох рішенЦів завагалось: 

[190] Вихопить зразу із піхов при боці свій меч гостролезий 

[191] І, проклавши дорогу крізь натовп, Атріда убити 
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[192] Чи побороть в собі гнів і палке заспокоїти серце? 

[193] Поки отак міркував він розумом світлим і серцем, 

[194] Меч витягаючи з піхов, злетіла до нього Афіна 

[195] З неба — Гера послала сюди її білораменна, 

[196] Що полюбила їх серцем обох і піклується ними. 

[197] Ставши вона за Пелідом, до кучерів русих торкнулась, 

[198] Видима тільки йому, а з інших нікому незрима. 

[199] Дуже Ахілл здивувавсь — озирнувся й Палладу Афіну 

[200] Зразу впізнав, а в неї лиш очі страшливо блищали. 

[201] От він озвався до неї і слово промовив крилате: 

 

[202] «Що ти прийшла сюди, Зевса егідодержавного доню? 

[203] Глянуть на буйну пиху Агамемнона, сина Атрея? 

[204] Тільки кажу я тобі, і це, певен я, сповнитись має: 

[205] Через гординю свою він скоро і душу погубить». 

 

[206] В відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна: 

[207] «Гнів, якщо будеш слухняний, тобі вгамувати прийшла я 

[208] З неба — Гера послала сюди мене білораменна, 

[209] Що полюбила вас серцем обох і піклується вами. 

[210] Ну-бо, сваритись покинь і рукою за меч не хапайся,— 

[211] Досить, що лаявся ти якими завгодно словами. 

[212] От що скажу я тобі, й неодмінно це сповнитись має: 

[213] Скоро утроє такими ж дарами прекрасними сплатять 

[214] Всю цю наругу тобі, лиш слухайся нас і вгамуйся». 
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[215] Відповідаючи, так їй промовив Ахілл прудконогий: 

[216] «Треба, богине, мені обох вас послухати щиро, 

[217] Хоч я і дуже розгніваний серцем, а так воно краще. 

[218] Хто кориться богам, і вони того слухать готові». 

[219] Мовив і, срібний держак важкою вхопивши рукою, 

[220] Меч величезний у піхви засунув Ахілл, покорившись 

[221] Слову Афіни. Вона ж до егідодержавного Зевса 

[222] Й інших богів на Олімп у їх світлі оселі вернулась. 

 

[223] Син же Пелея з словами жорсткими ту ж мить до Атріда 

[224] Знову звернувся й в серці нітрохи не стримував гніву: 

 

[225] «Ах ти, п’янюго з очима собаки й оленячим серцем! 

[226] Ні у воєнні походи озброїтись разом з народом, 

[227] Ні у засаду піти з хоробрим військом ахейським 

[228] Серцем ти не дерзав — це для тебе здавалося смертю. 

[229] Легше багато ходить по широкому стану ахеїв 

[230] І грабувати того, хто тобі суперечить посміє. 

[231] Ти владар-людожер, над нікчемами ти владарюєш, 

[232] Бо інакше, Атріде, востаннє б ти нині зухвалив. 

[233] От що скажу я тобі й великою клятвою стверджу: 

[234] Берлом клянуся оцим, що ні пагілля вже, ані листя 

[235] Більш не зростить, давно колись з кореня зрубане в горах, 

[236] Не розцвіте вже ніколи, бо міддю обстругано з нього 

[237] Листя і кору; тепер же це берло синове ахеїв 

[238] Носять в долонях, як судді, що вірно пильнують законів 
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[239] Зевсових,— це ж бо й буде моя тобі клятва велика. 

[240] Прийде час, і журба за Ахіллом огорне ахеїв 

[241] Всіх до одного; та ти, і сумуючи, їм не здолаєш 

[242] Допомогти, як їх юрми від Гектора-мужоубивці 

[243] Падати будуть: тоді своє марно терзатимеш серце 

[244] В гніві на себе, що кращого ти із ахеїв зневажив». 

 

[245] Так промовив Пелід і, ударивши гучно об землю 

[246] Злотноцвяхованим берлом, в знемозі сів, а навпроти 

[247] Люто Атрід бушував. Схопивсь тоді солодкомовний 

[248] Нестор, із голосом звучним славетний промовець пілоський. 

[249] З уст його мова текла, бджолиного меду солодша. 

[250] 1 Два покоління людей, нещадною забраних смертю, 

[251] Зникло, з якими родивсь він і зріс в береженім богами 

[252] Пілосі,— третім уже поколінням він там володарив,— 

[253] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 

 

[254] «Горе! Велика скорбота на землю ахейську приходить! 

[255] Як би зраділи тепер Пріам і Пріамові діти, 

[256] Радість велика і іншим троянам серця б охопила, 

[257] Тільки б почули вони, як у сварці отут завелися 

[258] Ви, між данайських мужів і в раді, і в битвах найперші. 

[259] Тільки послухайтесь, ви-бо обидва від мене молодші. 

[260] Тож на своєму віку людей, і від вас видатніших, 

[261] Я зустрічав, і вони порад моїх не відкидали. 

[262] Ні, таких я не бачив мужів і більш не побачу, 
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[263] Як Пірітой вікопомний, Дріант, поводатар народу, 

[264] Чи Ексадій, Кеней, або ще Поліфем богорівний, 

[265] Або Тесей, син Егея, цілком на безсмертного схожий. 

[266] Люди були то могутні, окраса мужів земнородних, 

[267] Вельми могутні самі і з могутніми бились завзято, 

[268] Диких страховиськ гірських у битвах нещадних разили. 

[269] Був я у дружбі із ними, із Пілоса сам до них їздив 

[270] З краю далекого в гості, самі-бо мене запросили. 

[271] Перемагав сам на сам тих страховиськ, а з ними змагатись 

[272] Жоден з людей, що нині живуть на землі, не посмів би. 

[273] Всі вони слухали слова мого і поради приймали. 

[274] Отже, послухайте й ви, воно-бо послухати краще. 

[275] Не відбирай, Агамемноне, дівчини, хоч ти й могутній, 

[276] Він-бо раніш в нагороду одержав її від ахеїв; 

[277] Та припини, Пеліде, і ти оці прикрі змагання 

[278] Із владарем,— не знав-бо ніхто ще такої пошани 

[279] Із владарів берлоносних, що Зевс їх у славі звеличив. 

[280] Ти хоч і сильний, бо мати богиня тебе породила, 

[281] Все ж він могутніший: більше люду під владою має. 

[282] Гнів свій, Атріде, і ти погамуй, тебе я благаю, 

[283] Злобу свою на Ахілла вгамуй, адже він для ахеїв — 

[284] Вірна опора і захист великий в війні оцій згубній». 

 

[285] Відповідаючи, мовив йому Агамемнон владущий: 

[286] «Так, справедливо усе й до ладу ти, старче, говориш. 

[287] Та над всіма чоловік оцей хоче тут бути найвищим, 
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[288] Над усіма панувати, указувать кожному хоче, 

[289] Всім володарити. Я ж коритись йому не збираюсь. 

[290] Хай списоборцем його вічносущі богове створили, 

[291] Та чи на те, щоб усіх він поганими лаяв словами?» 

 

[292] Мову його перебивши, Ахілл відповів богосвітлий: 

[293] «Був би я боягузом, пустим би нікчемою звався, 

[294] Якби у всьому я, що ти скажеш, тобі поступився. 

[295] В іншого ти кого-небудь цього вимагай, а мені вже 

[296] Ти не указуй, я-бо коритись тобі не збираюсь. 

[297] Інше скажу я, а ти збережи це у серці своєму. 

[298] Не підніму я руки через дівчину, щоб із тобою 

[299] Чи з кимось іншим змагатися: те, що дали, відбирайте. 

[300] З іншого всього, що в чорному є кораблі бистрохіднім, 

[301] Ти проти волі моєї нічого уже не захопиш. 

[302] А коли хочеш, то спробуй,— хай всі вони знають і бачать, 

[303] Як по спису моїм чорна із жил твоїх кров заструмує». 

 

[304] Прикрими так позмагавшись словами, вони повставали 

[305] З місць, і збори ахеїв із-під кораблів розпустили. 

[306] Сам Пелід до наметів, що на кораблях рівнобоких, 

[307] З сином Менойта пішов і хоробрим його товариством. 

[308] В той час Атрід на море спустив корабель бистрохідний, 

[309] Вибрав двадцять гребців, навантажив святу гекатомбу 

[310] Богові в дар, а сам Хрісеїду повів гарнолицю 

[311] На корабель. Вожаєм його став Одіссей велемудрий. 
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[312] І посідали вони, і в путь подалися вологу. 

[313] Син же Атрея усім загадав очищатися людям. 

[314] Тілом очистившись, бруд вони той у море зливали 

[315] І найдобірніші в честь Аполлона несли гекатомби 

[316] З кіз та биків і палили на березі шумного моря. 

[317] З димом до неба сягав і жиру підсмаглого запах. 

 

[318] Так вони в стані військовім трудились. Але Агамемнон 

[319] Звади не кидав, що й перше Ахіллові нею грозився; 

[320] До Еврібата й Талфібія слово таке він промовив — 

[321] Це-бо окличники в нього були і прислужники спритні: 

 

[322] «Зараз же йдіть до намету Ахілла, сина Пелея, 

[323] Взявши за руки, ведіть Брісеїду сюди гарнолицю; 

[324] А не даватиме, з більшим загоном прийду я до нього 

[325] І відберу її сам,— ще гірше тоді йому буде». 

 

[326] Мовивши так, із суворими вирядив він їх словами. 

[327] Знехотя в путь подались вони берегом шумного моря 

[328] Й до кораблів і шатрів мірмідонських дійшли незабаром. 

[329] Перед своїм кораблем чорнобоким сидів під наметом 

[330] Сам Ахілл, та не дуже зрадів він, прибулих уздрівши. 

[331] З острахом, повним шаноби, стояли вони, застилавшись, 

[332] Ані спитать, ні сказати нічого йому не посміли. 

[333] Швидко всю справу збагнув своїм розумом він і промовив: 
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[334] «Щасні будьте, окличники, Зевсові вісники й людські! 

[335] Ближче підходьте. Нічим ви не винні, лише Агамемнон, 

[336] Що посилає вас дівчину в мене забрать, Брісеїду. 

[337] Що ж, богорідний Патрокле, іди приведи її швидше, 

[338] Хай забирають та хай же і свідками будуть обидва 

[339] Перед богами блаженними, перед громадою смертних, 

[340] Перед упертим оцим владарем, коли я йому стану 

[341] Знову потрібен у скруті, щоб від ахеїв безславну 

[342] Смерть одвернути. Від згубних бажань розпалившись, не може 

[343] Розумом кволим прийдешнє з минулим зв’язать, не зміркує, 

[344] Як поблизу кораблів безпечно з троянами битись». 

 

[345] Так він сказав, і Патрокл послухав товариша й друга, 

[346] Дівчину юну з намету його привів гарнолицю 

[347] Й до кораблів ахейських окличникам дав допровадить. 

[348] Йшла проти волі та жінка. Ахілл же, роняючи сльози, 

[349] Друзів покинув своїх і на березі сивого моря 

[350] Сів від усіх віддаля і, дивлячись в далеч безкраю, 

[351] Матір кохану благав, простягаючи руки до неї: 

 

[352] «Матінко люба, ти коротковічним мене породила, 

[353] Чи не повинен був честю із неба мене вшанувати 

[354] Зевс громовладний? Та нині не дав він її анітрохи. 

[355] Тяжко зневажив мене Агамемнон широкодержавний, 

[356] Син Атрея,— забрав і привласнив мою нагороду». 
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[357] Так він, ридаючи, мовив, і вчула те мати поважна, 

[358] Що біля батька старого в морській глибочіні сиділа. 

[359] Вийшла із сивого моря богиня, мов легка хмарина, 

[360] Сіла, і сина, що слізьми вмивався, голубила ніжно, 

[361] І, на ім’я називаючи, так промовляла до нього: 

 

[362] «Сину, чого ти плачеш? Яка тобі туга на серце 

[363] Впала? Розказуй усе, не таїсь, щоб ми знали обоє». 

[364] Тяжко зітхнувши, у відповідь мовив Ахілл прудконогий: 

 

[365] «Знаєш сама ти. Що ж говорить тобі те, що відомо? 

[366] Ми на Фіви, священне Гетіона місто, ходили 

[367] І, зруйнувавши його, всю здобич сюди перевезли. 

[368] Все до ладу між собою сини поділили ахейські, 

[369] Сину ж Атрея вони Хрісещу дали гарнвлицю; 

[370] А незабаром і Хріс, дальносяжного жрець Аполлона, 

[371] До кораблів бистрохідних від мідянозбройних ахеїв 

[372] Доньку прийшов визволять, незліченний принісши їм викуп. 

[373] Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполлона 

[374] Далекострільного, й всіх почав він благати ахеїв, 

[375] А Атрея синів — щонайбільше, начальників війська. 

[376] Схвальними криками всі дали тоді згоду ахеї 

[377] Волю вволити жерцеві, коштовний приймаючи викуп. 

[378] Тільки Атрід Агамемнон душею цього не вподобав — 

[379] Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив. 

[380] В гніві старець вернувся назад; Аполлон же прихильно 
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[381] Слухав його молитов, був-бо завжди цей жрець йому любий. 

[382] Кинув він з лука смертельну стрілу на аргеїв, і люди 

[383] Падали густо рядами, а божії стріли літали 

[384] Скрізь по широкому стану ахеїв. Тоді-то премудрий, 

[385] Знаючи все, ворожбит нам волю звістив божественну. 

[386] Перший тоді я пораду подав уласкавити бога. 

[387] Гнівом скипів Агамемнон і, раптом схопившись із місця, 

[388] Словом грозити почав, і здійснилась та нині погроза: 

[389] Он на швидкім кораблі повезли вже у Хрісу ахеї 

[390] Дівчину ту бистрооку і щедрі дари владареві. 

[391] В мене ж вождеві окличники щойно взяли із намету 

[392] Бранку мою Брісеїду, яку дарували ахеї. 

[393] Тож за свого відважного сина вступись, коли можеш. 

[394] Йди на Олімп і Зевса благай, якщо ти коли-небудь 

[395] Словом чи ділом яким вдовольнила Кроніона серце. 

[396] Ще-бо дитиною часто в отцевій чував я оселі, 

[397] Як ти хвалилася, що від чола темнохмарного Зевса 

[398] Ти лиш одна із безсмертних ганебну біду відвернула 

[399] В час, як хотіли його закувати боги олімпійські — 

[400] Гера, дружина його, Посейдон та Паллада Афіна. 

[401] Але прийшла ти, богине, і Зевса від пут врятувала, 

[402] В поміч на високоверхий Олімп сторукого взявши, 

[403] Що Бріареєм блаженні боги його кличуть, а люди 

[404] Звуть Егеоном, бо силою він перевершує й батька. 

[405] Біля Кроніона сів він, своєю могутністю гордий. 

[406] Пойняті жахом боги вже Зевса скувать не посміли. 
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[407] Тож нагадай про це Зевсу й благай, за коліна обнявши, 

[408] Чи не погодився б він допомогу троянам подати 

[409] І під корми корабельні, вбиваючи поспіль, ахеїв 

[410] В море зіпхнути, щоб краще свого розпізнали державця 

[411] Та щоб дізнавсь і ширбкодержавний Атрід Агамемнон, 

[412] Як погрішив він, зневаживши кращого з-поміж ахеїв». 

 

[413] В відповідь мовить Фетіда, рясні проливаючи сльози: 

[414] «Сину мій, нащо тебе я, на горе родивши, ростила? 

[415] Хоч би тепер біля цих кораблів без сліз, у безпеці 

[416] Ти міг побути, короткий-бо вік твій, вже мало лишилось. 

[417] Нині ж і недовговічен єси й найнещасніший разом 

[418] Над усіма. В злий час я в покоях тебе породила. 

[419] Та громовладному Зевсові аж на Олімп многосніжний 

[420] Все я піду розказать,— може, зважить-таки він на мене. 

[421] Ти ж тим часом лишайсь поблизу кораблів бистрохідних, 

[422] Гнів на ахеїв тримай, але од війни ухиляйся. 

[423] На береги Океанові Зевс учора на учту 

[424] До ефіопів пішов бездоганних, а з ним всі богове. 

[425] Аж на дванадцятий день до Олімпу назад він прибуде. 

[426] Отже, до Зевса у дім я піду тоді міднопорогий, 

[427] І до колін припаду, і вблагати його постараюсь». 

 

[428] Мовивши так, відійшла вона й сина свого залишила 

[429] З гнівом у серці за дівчину, ту, підперезану гарно, 

[430] Піп відібрали її силоміць. Одіссей же тим часом 
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[431] В Хрісу прибув і священну з собою привіз гекатомбу. 

[432] Щойно у глибоководну ввійшли вони гавань, вітрила 

[433] Зразу згорнули й на чорному їх кораблі поскладали, 

[434] Щоглу в гніздо притягнули, на линвах її опустивши 

[435] Спритно, до пристані свій корабель підігнали на веслах, 

[436] Кинули котви Камінні, причали як слід закріпили, 

[437] Вийшли на берег морський через хвилі прибою шумливі 

[438] Й далекосяжцеві Фебу святу привели гекатомбу. 

[439] Із корабля мореплавного юна зійшла й Хрісеїда. 

[440] До олтаря підводить її Одіссей велемудрий, 

[441] Батькові в руки здає і так промовляє до нього: 

 

[442] «Хрісе, до тебе послав мене владар мужів Агамемнон 

[443] Доньку вернути тобі й за данаїв святу гекатомбу 

[444] Фебові скласти, щоб виявив їм свою ласку володар 

[445] Той, що силу нещасть велетужних наслав на аргеїв». 

[446] Мовив і в руки віддав її батькові, й радо прийняв той 

[447] Любу дочку. Тим часом багату вони гекатомбу 

[448] Богові круг олтаря мармурового в лад розмістили, 

[449] Руки умили й взяли ячменю зернистого з сіллю. 

[450] Голосно Хріс поміж ними, здіймаючи руки, молився: 

 

[451] «Вчуй мене, о срібнолукий, що Хрісу і Кіллу священну 

[452] Обороняєш, обходячи, та й над Тенедом пануєш! 

[453] До молитов моїх ти і раніш прихилявся уважно 

[454] І, вшанувавши мене, покарав єси тяжко ахеїв. 
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[455] Тим-то і нині прошу — вволи моє щире благання 

[456] Та одверни і тепер від данаїв загибель ганебну». 

 

[457] Так він молився, й почув його Феб-Аполлон срібнолукий. 

[458] А по молитві ячменем і сіллю посипали жертви, 

[459] Шиями вверх підтягли, закололи і шкіру з них здерли; 

[460] Стегна усім позрізали, у два їх шари обгорнули 

[461] Жиром білованим, зверху ще й м’яса наклали сирого. 

[462] Старець усе це на дровах спалив, іскристим поливши 

[463] Жертву вином; юнаки з п’ятизубцями поруч юрмились. 

[464] Стегна усі попаливши й жертовних утроб скоштувавши, 

[465] М’яса покраяли решту, на гострі рожни настромили, 

[466] Все обережно спекли й познімали з вогню своєчасно. 

[467] А як упорались з цим і до спільної учти взялися, 

[468] Всі учтували, й ні в чім не було на тій учті нестатку. 

[469] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[470] Юні слуги, вина у кратери наливши по вінця, 

[471] Кожному в келих черпали, богам узливання вчинивши. 

[472] Співами цілий день юнаки ублажали ахейські 

[473] Гнівом пойнятого бога, пеани співаючи звучні 

[474] Далекосяжцю в пошану, і він з задоволенням слухав. 

 

[475] Сонце тим часом зайшло і темрява землю окрила, 

[476] Спать полягали усі поблизу корабельних причалів. 

[477] Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, 

[478] В путь подалися вони до просторого стану ахеїв. 
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[479] Вітру попутного дав Аполлон їм, стрілець дальносяжний. 

[480] От вони вправили щоглу і білі вітрила напнули, 

[481] Зразу ж середнє надулось вітрило, і хвиля пурпурна 

[482] Із-під корми корабля швидкоплинного вмить зашуміла. 

[483] Легко по хвилях він біг, верстаючи путь морехідну. 

[484] А як уже допливли до просторого стану ахеїв, 

[485] На суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий 

[486] І над піском на високих підпорах його укріпили 

[487] Та й по своїх кораблях і наметах усі розійшлися. 

 

[488] В гніві тим часом сидів при своїх кораблях швидкоплинних 

[489] Богонароджений син Пелеїв, Ахілл прудконогий; 

[490] Ані ходив він на раду, де слави мужі набувають, 

[491] Ані на подвиги ратні, лиш миле ятрив своє серце, 

[492] Нудячи світом, душею ж борні він жадав бойової. 

 

[493] От удванадцяте вже світанкова зоря народилась, 

[494] І до Олімпу боги повернулися вічноживущі 

[495] Разом усі, йшов попереду Зевс. Не забула Фетіда 

[496] Ревних благань свого сина й, морські залишаючи хвилі, 

[497] З раннім туманом зійшла на Олімп і на небо велике. 

[498] Там громозвучного бачить Кроніда вона, що самотньо 

[499] На височіні Олімпу сидів многоверхого в хмарі. 

[500] Сіла вона біля нього й, коліна обнявши рукою 

[501] Лівою, до підборіддя правицею злегка торкнулась 

[502] І почала владаря Кроніона Зевса благати: 
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[503] «Зевсе, наш батьку! Якщо з-між безсмертних словом чи ділом 

[504] Я коли-небудь тобі догодила, вволи мою волю — 

[505] Сина мого пошануй, бо коротковічніший всіх він 

[506] Інших. Скривдив його володар мужів Агамемнон 

[507] Тяжко — узяв нагороду його й нею сам володіє. 

[508] Ти ж, олімпійцю, за нього пометись, промислителю Зевсе. 

[509] Війську троянському дай перемогу, аж поки ахеї 

[510] Сина вшанують мого і пошаною знову звеличать». 

 

[511] Мовила так. Не сказав ані слова їй Зевс хмаровладний, 

[512] Довго він мовчки сидів. Вона ж, охопивши коліна, 

[513] Так їх, припавши, й тримала, і знову благала удруге: 

 

[514] «Дай обіцянку несхибну, на згоду кивни головою 

[515] Чи запереч, ти ж до страху байдужий, щоб знала напевно, 

[516] Як я, богиня, найменш пошанована поміж богами». 

 

[517] З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний: 

[518] «Справи погані, коли приневолиш мене посваритись 

[519] З Герою — лаять почне вона й тяжко мені докоряти. 

[520] Серед безсмертних богів вона й так уже вічно зі мною 

[521] Свариться й каже, що я троянам в боях помагаю. 

[522] Тож повертайся мерщій, щоб тебе не помітила часом 

[523] Гера. На мене цілком покладись, про все я подбаю. 

[524] Навіть, як хочеш, кивну головою, щоб знала напевно. 
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[525] Це для безсмертних богів запорука від мене найбільша 

[526] Слова мого: бо безповоротне, повік нерушиме 

[527] І невідхильне воно, якщо я кивну головою». 

 

[528] Мовив Кротон, чорногустими здвигнувши бровами. 

[529] І з голови владаревої кучерів пасма нетлінні 

[530] Впали на плечі безсмертні, й великий Олімп похитнувся. 

 

[531] Поміркувавши отак, вони розійшлися. Богиня 

[532] Кинулась в море глибоке з вершин світлосяйних Олімпу. 

[533] Зевс повернувся до дому свого. Всі боги повставали 

[534] З крісел своїх назустріч отцеві; ніхто не насміливсь 

[535] Сидячи стріти його, і разом усі підвелися. 

[536] Сів він у крісло своє. А Гера усе вже збагнула, 

[537] Щойно побачивши, як до нього прийшла на пораду 

[538] Старця морського Нерея дочка, сріблонога Фетіда. 

[539] Тим-то до Зевса Кроніона в’їдливо мовити стала: 

 

[540] «Хто це, лукавче, з богів до тебе ходив на пораду? 

[541] Завжди приємно самому тобі, від мене окремо, 

[542] Потай вирішувать справи. Ніколи від щирого серця 

[543] Не потрудивсь ти, що маєш на мислі, мені розказати». 

 

[544] Відповідаючи, мовив їй батько людей і безсмертних: 

[545] «Геро, із рішень моїх ти не завжди й не всі сподівайся 

[546] Знати. Важко це буде тобі, хоч моя ти й дружина. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 542 

 

[547] Що ж довірити слухові можна, раніше від тебе 

[548] Ані з богів, ні зі смертного люду ніхто не почує. 

[549] А як один, без богів, я обдумати рішенйя схочу, 

[550] То ні про що не розпитуй мене і сама не розвідуй». 

 

[551] В відповідь мовить йому велеока володарка Гера: 

[552] «О найгрізніший Кроніде, які це слова ти промовив! 

[553] Ані питати тебе, ні розвідувать я не збиралась, 

[554] Можеш спокійно собі вирішувать, що побажаєш. 

[555] Тільки я страшно боюсь, щоб тебе не ввела ув оману 

[556] Старця морського Нерея дочка, сріблонога Фетіда. 

[557] Вранці сиділа з тобою й коліна твої обіймала. 

[558] Мабуть, ти їй головою кивнув, що вшануєш Ахілла 

[559] Славою й знищиш навкруг кораблів ще багато ахеїв». 

 

[560] Відповідаючи, Зевс хмаровладний до неї промовив: 

[561] «Дивна ти, все дозираєш, ніяк не сховатись од тебе. 

[562] Тільки нічого не зможеш ти цим досягнуть, лише станеш 

[563] Далі від серця мого, й тобі ж воно вийде на гірше. 

[564] Вже коли сталося так, це значить — мені до вподоби. 

[565] Краще мовчки сиди, покоряючись слову моєму. 

[566] Не допоможуть тобі всі боги, скільки їх на Олімпі, 

[567] Тільки-но встану і руки на тебе здійму нездоланні». 

 

[568] Мовив, і острах обняв велеоку володарку Геру, 

[569] Мовчки сиділа вона, своє любе гамуючи серце. 
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[570] Сумно зітхали у Зевсовім домі й боги наднебесні. 

[571] Врешті майстер славетний Гефест їм почав говорити, 

[572] Щоб свою матінку білораменну потішити, Геру. 

 

[573] «Справа то буде аж надто погана і зовсім нестерпна, 

[574] В разі почнете за смертних сваритися ви між собою, 

[575] Розбрат вчиняючи перед богами! Якої нам ждати 

[576] Радості з учти ясної, якщо ворожнеча панує? 

[577] Матінко, раджу тобі, хоч сама ти усе розумієш, 

[578] Зевсові-батьку приємне вчини, щоб знов не розгнівавсь 

[579] Батечко любий і учти б розкішної нам не потьмарив. 

[580] Тільки-но Зевс-олімпієць, владар блискавиць, того схоче, 

[581] З крісел нас викине всіх — набагато за нас він сильніший. 

[582] Ти ж до нього, проте, із м’якими звернися словами, 

[583] Й стане відразу тоді ласкавішим до нас олімпієць». 

 

[584] Так він сказав і, з сидіння підвівшись, келих дводонний 

[585] Матері любій у руки подав і промовив до неї: 

 

[586] «Перетерпи, моя матінко, все це, хоч як воно гірко, 

[587] Щоб не побачив на власні я очі тебе, моя люба, 

[588] Битою нині. Хоч сумно мені, а тобі я не зможу 

[589] Стати на поміч, адже олімпійцеві важко перечить. 

[590] Він-бо мене вже колись, як насмілився я боронити, 

[591] Міцно за ногу вхопив і з божистого скинув порога. 

[592] Вниз я летів цілий день і, коли вже заходило сонце, 
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[593] Впав аж на Лемнос, ледве живий, ледь-ледь уже дихав. 

[594] І гостинно, проте, прийняли мене люди сінтійські». 

[595] Так говорив він, і білораменна всміхнулася Гера, 

[596] А, усміхнувшись, од сина взяла вона келих у руки. 

[597] Він же й іншим безсмертним, із правого боку почавши, 

[598] Став із кратери в їх чаші солодкий нектар наливати. 

[599] Сміхом лунким почали всеблаженні боги реготати, 

[600] Дивлячись, як по покоях Гефест метушився кульгавий. 

 

[601] Так цілий день вони там, аж до самого заходу сонця, 

[602] Все учтували, й ні в чім не було на тій учті нестатку, 

[603] Ні у звучанні дзвінкої формінги в руках Аполлона, 

[604] Ні у мелодіях муз, що по черзі чудово співали. 

 

[605] А як погасло вже зовсім сонячне сяйво яскраве, 

[606] Всі по домівках своїх спочивати вони розійшлися, 

[607] Сам-бо кульгавий Гефест, на всі руки митець незрівнянний, 

[608] Кожному дім збудував із хистом великим та вмінням. 

[609] Спати пішов володар блискавиць тоді, Зевс-олімпієць, 

[610] Де й раніше лягав, коли сон приходив солодкий. 

[611] Там опочив він, і золотошатна спочила з ним Гера. 

Пісня друга. Сон. Беотія, або Перелік кораблів 

[1] Інші богове безсмертні й мужі усі збройнокомонні 

[2] Спали всю ніч, тільки Зевс не покоївся сном безтурботним. 

[3] Він у своєму роздумував серці, як краще Ахілла 

[4] Ушанувати та близ кораблів більш понищить ахеїв. 
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[5] От що душею своєю він визнав, проте, за найкраще: 

[6] Пагубний Сон навести Агамемнону, сину Атрея; 

[7] Отже, покликав його він і слово промовив крилате: 

 

[8] «Пагубний Сне, полинь до швидких кораблів ахеянських 

[9] Та до намету ввійди Агамемнона, сина Атрея, 

[10] І передай неодмінно все те, що тобі доручу я. 

[11] Якнайретельніш до бою, скажи, хай готує ахеїв 

[12] Довговолосих, бо візьме він нині широкодорожнє 

[13] Місто троян — про це між богів, що живуть на Олімпі, 

[14] Іншої думки немає, усіх-бо до цього схилила 

[15] Гера проханням своїм; на троян вже нещастя чигає». 

 

[16] Так він промовив, і Сон полетів, повелінню покірний; 

[17] От незабаром досяг він швидких кораблів ахеянських 

[18] Й до Агамемнона, сина Атрея, ввійшов. У наметі 

[19] Спав собі той, і спокій навколо стеливсь божественний. 

[20] Став він йому в головах, подібний до сина Нелея, 

[21] Нестора-старця, якого над всіх шанував Агамемнон. 

[22] Так уподібнений старцеві, Сон тоді мовив божистий: 

 

[23] «Спиш ти, Атрея, відважного коней впокірника, сину! 

[24] Не подобає так мужеві радному ніч спочивати, 

[25] Судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи! 

[26] Слухай уважно мене: від Зевса я вісник до тебе, 

[27] Він і здаля-бо тобою піклується й ласку являє. 
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[28] Якнайретельніш велів готувати до бою ахеїв 

[29] Довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє 

[30] Місто троян — про це між богів, що живуть на Олімпі, 

[31] Іншої думки немає, усіх-бо до цього схилила 

[32] Гера проханням своїм; на троян вже нещастя чигає 

[33] Волею Зевса. В серці затримай це, щоб не віддати 

[34] Щось забуттю, коли сон покине тебе найсолодший». 

[35] Мовив це й відійшов, Атріда самого лишивши 

[36] Повним ясних сподівань, яким не судилося збутись. 

[37] Думав, що в той же день завоює Пріамове місто, 

[38] Муж нерозумний, не знав він подій, що Зевс їх намислив. 

[39] Вирішив-бо у жахливих побоїщах знову багато 

[40] Зойків наслати нових і страждань на троян і ахеїв. 

[41] Встав він од сну, а навколо ще голос лунав божественний. 

[42] З ложа підвівся і сів, у м’який хітон одягнувшись, 

[43] Гарний, недавно пошитий, і плащ накинув широкий, 

[44] Пару красивих сандалій до ніг підв’язав він могутніх, 

[45] А через плечі срібноцвяхований меч перевісив, 

[46] Батьківське берло у руки узяв, повік незотлінне, 

[47] І до швидких подавсь кораблів міднозбройних ахеїв. 

 

[48] В час той богиня Еос над високий Олімп уже вийшла, 

[49] Денне світло являючи Зевсові й іншим безсмертним. 

[50] Отже, звелів Агамемнон окличникам дзвінкоголосим 

[51] Всіх на збори народні скликать пишнокосих ахеїв. 

[52] З кличем пішли вони, й от незабаром усі позбирались. 
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[53] Під кораблем державця пілоського Нестора спершу 

[54] Раду старійшин, душею могутніх, у ряд посадив він. 

[55] Скликавши їх, він мудру почав з ними радити раду. 

 

[56] «Слухайте, друзі! Сон божестве’нний сьогодні з’явився 

[57] Серед священної ночі. На зріст-бо, на вигляд і вроду 

[58] Схожий на Нестора він богосвітлого був якнайбільше. 

[59] В головах став і з такими до мене звернувся словами: 

 

[60] «Спиш ти, Атрея, відважного коней впокірника, сину! 

[61] Не подобає так мужеві радному ніч спочивати, 

[62] Судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи! 

[63] Слухай уважно мене: від Зевса я вісник до тебе, 

[64] Він і здаля-бо тобою піклується й ласку являє. 

[65] Якнайретельніш велів готувати до бою ахеїв 

[66] Довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє 

[67] Місто троян — про це між богів, що живуть на Олімпі, 

[68] Іншої думки немає, усіх-бо до цього схилила 

[69] Гера проханням своїм; на троян вже нещастя чигає 

[70] Волею Зевса. В серці ти це збережи». Так промовив 

[71] І відлетів,— і солодкий сон мене зразу покинув. 

[72] «Як же, порадьте, до бою синів нам озброїть ахейських? 

[73] Спершу словами їм випробу я учиню, як годиться, 

[74] Й на кораблях многовеслих закличу їх звідси тікати, 

[75] Ви ж їх, кожного кожен, од цього відмовить старайтесь». 

[76] Так він промовив і сів. Тоді-то із місця свойого 
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[77] Нестор підвівся, піщаного Пілоса сивий володар. 

[78] Намірів добрих він повен озвався й почав говорити: 

 

[79] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі! 

[80] Хай би хто інший з ахеїв про сон нам такий розповів би, 

[81] Ми б неправду йому завдали й відвернулись від нього. 

[82] Сон же цей бачив хто кращим вважається серед ахеїв; 

[83] Як же, порадьте, до бою синів нам озброїть ахейських?» 

 

[84] Так він промовив і перший вийшов із ради старійшин. 

[85] Всі повставали за ним берлоносні володарі, згодні 

[86] З мудрим людей вожаєм. Тим часом племена збирались. 

[87] Так, наче бджоли тривожні з ущелин між скель кам’янистих 

[88] Хмарка по хмарці роями густими весь час вилітають, 

[89] То виноградними гронами виснуть над квітом весняним, 

[90] То без упину в веснянім повітрі дзижчать і кружляють — 

[91] Так без числа від своїх кораблів і наметів племена 

[92] Вздовж узбережжя високого густо юрба за юрбою 

[93] Йшли на збори народні; вогнем між них Чутка шугала, 

[94] Вісниця Зевсова, йти підбиваючи, поки й зібрались. 

[95] Буйно вся площа гула, аж земля застогнала від люду, 

[96] Що розміщавсь по сидіннях; скрізь гомін стояв, його стримать 

[97] Дев’ять окличників, аж надриваючись криком нестямним, 

[98] Довго змагались, щоб чуть було паростків Зевса, державців. 

[99] Порозсідався насилу народ, всі місця прзаймали, 

[100] Й гамір утих. Підвівся володар тоді Агамемнон 
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[101] З берлом в руках, що Гефест над ним потрудився майстерно. 

[102] Дав те берло Гефест владареві Кроніону Зевсу, 

[103] Потім його світлосяйному Зевс передав посланцеві. 

[104] А від Гермеса Пелопс дістав його, коней погонич, 

[105] Він же Атрею його передав, вожаєві народів. 

[106] Цей, умиравши, Тіесту, на вівці багатому, кинув, 

[107] Врешті Тіест залишив Агамемнону берло носити, 

[108] Щоб керував багатьма островами і Аргосом цілим. 

[109] Отже, на берло те спершись, він так до аргеїв промовив: 

 

[110] «Друзі мої! О герої данайські та слуги Арея! 

[111] Зевс, великий Кронід, у тяжку мене згубу заплутав, 

[112] Спершу, підступний, мені обіцяв, ще й кивнув головою, 

[113] Що повернусь, Іліон зруйнувавши, мурований міцно, 

[114] Нині ж на злу він наваживсь облуду й велить утікати 

[115] В Аргос безславним, тоді як згубив я вже стільки народу,— 

[116] Так всемогутньому Зевсові раптом тепер захотілось: 

[117] Міст-бо уже багатьох зруйнував він високі твердині 

[118] Й ще поруйнує немало — безмежна-бо Зевса могутність. 

[119] Соромно буде за нас і потомкам далеким дізнатись, 

[120] Що велелюдний такий і хоробрий народ, як ахеї, 

[121] Марно в цій бився війні, що даремно вони воювали 

[122] З меншим числом ворогів і не бачили наслідків жданих! 

[123] Бо якби справді схотіли з троянами разом ахеї, 

[124] Клятвенну склавши угоду, ряди полічить обопільно 

[125] І, скільки їх є, осельники Трої усі б позбирались, 
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[126] Ми ж, ахейський народ, на десятки себе розділивши, 

[127] В кожен взяли б по троянину в чаші вино розливати,— 

[128] Без виночерпія в нас багато б лишилось десятків. 

[129] От наскільки, кажу, ахеїв чисельністю більше, 

[130] Аніж троян, що живуть у цім городі. Спільники ж їхні 

[131] Із багатьох городів хоробрі мужі списоборці — 

[132] От хто мене від мети відкидає, й хоч як я бажав би, 

[133] А Іліон многолюдний, проте, не дає зруйнувати. 

[134] Дев’ять-бо років великого Зевса уже проминуло, 

[135] Вже й кораблів деревина гниє і линви потліли. 

[136] Десь по домівках наші дружини і діти маленькі 

[137] Нас дожидають даремно, а діло, що ми задля нього 

[138] Раптом сюди прибули, зосталось не зроблене нами. 

[139] Отже, послухайте всі, і виконуймо те, що скажу я: 

[140] Швидше до рідного краю тікаймо відціль з кораблями,— 

[141] Широковуличну Трою ніколи-бо нам не узяти!» 

 

[142] Так він сказав, і серця у грудях всієї громади 

[143] Захвилювались, і в тих, хто рішень не знав попередніх. 

[144] Рух по зборах пішов, немов в Ікарійському морі 

[145] Хвиля могутня, коли, із Зевсових хмар налетівши, 

[146] Східний Евр і Нот полуденний її піднімають, 

[147] Чи як Зефір, що на ниви злотисті із заходу віє 

[148] Буйним поривом і хвилею клонить колосся високе,— 

[149] Так хвилювалися збори народні. З криком страшенним 

[150] Кинулись всі до своїх кораблів; мов хмара, з-під ніг їх 
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[151] Курява вгору пливла; один одного-бо закликали 

[152] Швидше займать кораблі і спихати їх в море священне; 

[153] Чистили спішно рови; до неба здіймалися крики 

[154] Спраглих по дому; підпори із-під кораблів вибивали. 

 

[155] Так би, всупереч долі, ахеї додому вернулись, 

[156] Коб до Афіни із словом тоді не звернулася Гера: 

 

[157] «Горе нам, Зевса-егідодержавця незборена доню! 

[158] Що це, невже всі аргеї до милого отчого краю 

[159] Будуть тікать, відціля по хребтові широкого моря, 

[160] На похвальбу і Пріамові, й іншим троянам лишивши 

[161] Тут аргів’янку Єлену, що стільки за неї ахеїв 

[162] В Трої загинуло цій, далеко від отчого краю? 

[163] Швидше-бо йди до громади ахеїв мідянозбройних, 

[164] Кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, 

[165] Щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких». 

 

[166] Чуючи це, не перечила їй ясноока Афіна, 

[167] Кинулась миттю з високих вершин олімпійських на землю 

[168] І опустилася близ кораблів бистрохідних ахейських. 

[169] Там Одіссея знайшла, що дорівнює мудрістю Зевсу,— 

[170] Перед своїм кораблем добропалубним мовчки стояв він,— 

[171] Туга тяжка-бо душу і серце йому охопила. 

[172] Близько спинилась і мовить йому ясноока Афіна: 
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[173] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! 

[174] Що це, невже втечете ви до милого отчого краю, 

[175] Кинувшись разом усі до своїх кораблів многовеслих, 

[176] На похвальбу і Пріамові, й іншим троянам лишивши 

[177] Тут аргів’янку Єлену, що стільки ахеїв за неї 

[178] В Трої загинуло цій, далеко від отчого краю? 

[179] Швидше-бо йди до громади ахеїв мідянозбройних, 

[180] Кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, 

[181] Щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких». 

 

[182] Мовила так, і голос богині впізнав він одразу, 

[183] Й кинувся бігти, свій плащ уронивши. Та, слідом ішовши, 

[184] Плащ той підняв Еврібат, його ітакійський окличник, 

[185] Сам же, в путі Агамемнона, сина Атрея, зустрівши, 

[186] Батьківське берло від нього узяв він, повік незотлінне, 

[187] І до швидких подавсь кораблів міднозбройних ахеїв. 

 

[188] Там, владаря по дорозі чи знатного мужа зустрівши, 

[189] Кожного він зупиняв і стримував слово*м ласкавим: 

 

[190] «От божевільний! Не личить тобі полохливо тремтіти! 

[191] Краще спокійно сиди та й інших людей заспокоюй. 

[192] Сам-бо із певністю ти не відаєш думки Атріда,— 

[193] Вас випробовує він, а скоро й скарає ахеїв. 

[194] Що говорив він у раді — те чути не всім довелося. 

[195] Чи не впаде його гнів, як кара тяжка на ахеїв? 
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[196] В гніві своєму страшні богорідні бувають державці,— 

[197] їх-бо достойність од Зевса, і любить їх Зевс-промислитель». 

 

[198] А як з народу натрапив кого, хто голос підносить, 

[199] Берлом його уперіщить і гострим нагримає словом: 

 

[200] «От божевільний! Ти б тихо сидів та інших би слухав, 

[201] Кращих за тебе,— ти ж — боягуз, воювать незугарний, 

[202] Ні на війні, ані в раді на тебе й не числять ніколи. 

[203] Адже не кожному тут поміж нас панувать, між ахеїв. 

[204] Блага нема в многовладді,— один хай буде державець. 

[205] Владар один, що йому хитромудрого Кроноса сином 

[206] Берло дано і закон, щоб над людом своїм володарив». 

 

[207] Владно так правував він у стані. І люд до майдану 

[208] Від кораблів і наметів знову лавиною ринув 

[209] З криком таким, наче бурний прибій многошумного моря 

[210] В скелі над берегом б’є, і хвиля рокоче невпинно. 

 

[211] От розмістились нарешті усі й по місцях посідали. 

[212] Тільки Терсіт горлав ще один, язикатий без міри,— 

[213] В грудях багато у себе словес він беріг легковажних, 

[214] Щоб по-пустому і не до пуття нападать на державців, 

[215] Тільки б своїми нападками викликать серед аргеїв 

[216] Сміх. Найпотворніший був він між тих, хто під Трою приходив: 

[217] Був клишоногий, коліно одне мав кульгаве; горбаті 
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[218] Сходились плечі на грудях вузьких; голова.гостроверха 

[219] Вгору здіймалась, волоссям ріденьким заледве укрита. 

[220] Тяжко Ахілла ненавидів він і ще більш Одіссея 

[221] Й лаяв їх завжди. Тепер же нещадно ганьбить на весь голос 

[222] Став Агамемнона він богосвітлого. Правда, й ахеї, 

[223] Вкрай ним обурені, ремствувать серцем уже завзялися, 

[224] Цей же в словах ще прикріших почав Агамемнона лаять: 

 

[225] «Чим невдоволений знову, Атріде, чого ти ще хочеш? 

[226] Міді вже повно в наметах твоїх, і жінок уже повно, 

[227] Бранок добірних, що їх тобі першому, вої ахейські, 

[228] Ми вибирать даємо, захопивши подолане місто. 

[229] Золота знов тобі треба, щоб хтось із троянців комонних 

[230] Дав його в викуп за сина, що я чи хто інший з ахеїв 

[231] Із Іліона привів сюди, путами міцно зв’язавши? 

[232] Чи полонянки нової, щоб в любощах з нею єднатись, 

[233] Потай від нас захотів ти? Не личить тобі задля неї, 

[234] Бувши вождем, біду на синів накликати ахейських! 

[235] О боягузи нікчемні, ахеянки ви, не ахеї! 

[236] Тож з кораблями додому вертаймо, його ж залишімо 

[237] Здобиччю тут, біля Трої, втішатись. Нехай він побачить, 

[238] Є йому поміч від нас яка-небудь чи, може, немає. 

[239] От він сьогодні Ахілла, багато чим кращого мужа, 

[240] Тяжко зневажив, забрав нагороду його самовільно. 

[241] Жовчі замало в Ахіллових грудях: він надто терплячий. 

[242] Ти-бо інакше, Атріде, зухвалив би нині востаннє». 
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[243] До Агамемнона так, поводатаря люду, лайливо 

[244] Мовив Терсіт. Та враз Одіссей підійшов богосвітлий, 

[245] Гнівно глянув спідлоба і мовив до нього суворо: 

 

[246] «Мелеш, Терсіте, пусте, хоч ти й балакун голосистий! 

[247] Змовкни й один мені тут не смій нападать на державців. 

[248] Більшої-бо, як кажу я, потвори нема серед смертних, 

[249] Скільки з Атрідами їх не прийшло сюди, до Іліона. 

[250] Отже, облиш язиком про владущих плескать привселюдно, 

[251] Лайкою їх обкидать, стерегти від них день повороту! 

[252] Справді ж не знає ніхто, як надалі обернеться діло, 

[253] В щасті вертатись чи ні синам доведеться ахейським. 

 

[254] Ти ж тут сидиш і ганьбиш Агамемнона, сина Атрея, 

[255] Тим, що герої данайські йому, вожаєві народів, 

[256] Надто багато дають, і прилюдно знущаєшся з нього. 

[257] Отже, кажу я тобі, і слова мої збудуться справді: 

[258] Тільки-но ще я тебе очманілим, як нині, побачу, 

[259] Хай того дня голови в Одіссея на плечах не стане, 

[260] Хай Телемаховим я вже більше не зватимусь батьком, 

[261] Як не схоплю я тебе, не зірву з тебе шат оцих любих, 

[262] Плащ, і хітон твій, і те, що сором тобі прикриває, 

[263] А самого з плачем до швидких кораблів не відправлю, 

[264] З зборів прогнавши з ганьбою й побоями тяжко побивши!» 

[265] Мовлячи так, він берлом по плечах його і по спині 
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[266] Бив, аж той ізігнувсь і рясними умився сльозами. 

[267] Зразу ж рубцями кривавими спина взялась від ударів 

[268] Берла того золотого. Увесь він аж сів з переляку, 

[269] Скорчивсь од болю і, дивлячись тупо, втирав собі сльози. 

[270] Хоч і обурені ним, всі щиро сміялися з нього, 

[271] І не один говорив, поглядаючи в бік на сусіда: 

 

[272] «Гей, хоч безліку доблесних дій Одіссей учиняє, 

[273] Перший у добрій пораді і в подвигах збройних відважний, 

[274] Та між аргеїв сьогодні він виявив доблесть найвищу — 

[275] Тож горлаєві й наклепнику збив він усю велемовність. 

[276] Серце зухвале вже більше, напевно, його не підбурить 

[277] Так зневажати державців безличними лайки словами!» 

 

[278] Так говорили в юрбі. Одіссей тоді городоборець 

[279] Встав із берлом в руках. Ясноока з ни» поряд Афіна, 

[280] Вигляд прибравши окличника, людям звеліла мовчати, 

[281] Щоб у перших рядах і в останніх синове ахеїв 

[282] Слово розчути могли і слушну пораду збагнути. 

[283] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 

 

[284] «Сину Атрея, владарю наш, нині готують ахеї 

[285] Вічну ганьбу тобі перед всіма поколіннями смертних, 

[286] Слова дотримать не хочуть свого, що дали ще у день той, 

[287] Як із Аргоса, кіньми багатого, в путь вирушали,— 

[288] Лиш Іліон подолавши, мурований міцно, вернутись. 
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[289] Нині ж, мов діти малі чи вдовиці жінки, між собою 

[290] Журяться тільки за тим, щоб швидше додому вернутись. 

[291] Справді-бо, важко здолати бажання — додому вернутись: 

[292] Всяк, хто й на місяць лише зостається один без дружини, 

[293] Тужно на свій корабель поглядає багатояремний, 

[294] Бурями гнаний зимою по хвилях бурхливого моря, 

[295] От нам дев’ятий вже рік сповняється коловоротний, 

[296] Як пробуваємо тут. Отож не корю, що ахеї 

[297] Тужно сидять при своїх кораблях крутобоких. Та сором 

[298] Марно тут гаяти час та й додому ні з чим повернутись. 

[299] Друзі, терпіння, зостаньтесь до часу ще тут, щоб дізнатись, 

[300] Правда, що нам про майбутнє Калхас віщував, чи неправда. 

[301] В пам’яті нашій ми це бережемо, і ви тому свідки — 

[302] Всі, кого Кери іще не взяли, які смерть нам приносять. 

[303] Вчора, здається, чи то позавчора, в Авліді ахейські 

[304] Разом зійшлись кораблі на загибель Пріамові й Трої, 

[305] Ми ж навкруги джерела на жертовниках наших священних 

[306] В жертву добірні складали безсмертним богам гекатомби 

[307] Серед платанів гіллястих, де била вода кришталева. 

[308] Там нам знамення з’явилось велике — з хребтом збагровілим 

[309] Змій страхітливий, на світ нам явленими самим олімпійцем, 

[310] Виповз із-під олтаря і злетів на платанове віття. 

[311] Горобенята сиділи, малі нетямущії дітки, 

[312] Високо там, на гіллі, заховані в листі густому, 

[313] Восьмеро й мати дев’ята, що тих породила дитяток,— 

[314] Змій їх поглинув усіх, хоч і жалібно так цвіріньчали, 
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[315] Мати ж металась навколо, за рідними квилячи дітьми. 

[316] Вгору злетівши, вхопив за крило він і матінку тужну. 

[317] А як діток горобиних і матір він з ними поглинув, 

[318] Скрив із очей його бог, що раніше показував зримо,— 

[319] Кроноса мудролукавого син обернув його в камінь. 

[320] Мовчки всі ми стояли, дивуючись з того, що сталось, 

[321] В час-бо священної жертви це дивне страхіття з’явилось. 

[322] Зразу ж Калхас боговіщий озвався тоді і промовив: 

[323] «Що ж це немов оніміли ви, довговолосі ахеї? 

[324] Нині знамення нам Зевс показав, промислитель великий, 

[325] Пізнє, із здійсненням пізнім, та слава його не загине. 

[326] Так же, як цей і діток горобиних поїв, і їх матір, 

[327] Восьмеро й матір дев’яту, що тих породила дитяток, 

[328] Стільки ж під Троєю років ми будемо тут воювати, 

[329] А на десятім зруйнуємо широковуличне місто». 

[330] Так говорив він тоді, і все це збувається нині. 

[331] Тож залишаймося тут, в наголінниках мідних ахеї, 

[332] Поки аж візьмем-таки Пріамове місто велике». 

 

[333] Так він сказав, і всі зашуміли аргеї, й навколо 

[334] Гул кораблів страхітливий відлунював крики ахеїв, 

[335] Що Одіссея божистого слово так гучно схвалили. 

[336] Встав і озвався до них тоді Нестор, їздець староденний: 

 

[337] «Горе нам, галас ви тут підняли, як малі нетямущі 

[338] Діти, що їх аніяк воєнні діла не тривожать. 
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[339] Як же із клятвами, як з договорами нашими буде? 

[340] Чи не в огонь полетять і задуми наші, і ради, 

[341] Й чистим вином узливання, і рукостискання на вірність? 

[342] Ми-бо змагаємось лиш на словах, а засобів інших 

[343] Винайти все неспроможні, хоч часу чимало вже тут ми. 

 

[344] Ги ж, Атріде, у рішеннях, як і раніш, непохитний, 

[345] Воєначальником будь над аргеями в січах жорстоких. 

[346] Гі лиш загинуть нехай — один або двоє — з ахеїв, 

[347] Хто замишлятиме потай — удачі їм в цьому не буде — 

[348] В Аргос вернутись раніше, ніж будемо знати напевно, 

[349] Ложна чи ні обітниця егідодержавного Зевса. 

[350] Цав-бо, кажу вам, підтвердження знак всемогутній Кроніон 

[351] Саме в той день, коли в кораблях бистрохідних рушали 

[352] Раті аргейські, троянам готуючи вбивство й загибель: 

[353] Блиснув перуном праворуч, знамення являючи віще. 

[354] Тим-то до дому свого хай ніхто не спішить повернутись, 

[355] Не перебувши раніше з жоною троянця в постелі 

[356] І за Єлени печаль, і сльози гіркі не помстившись. 

[357] А як страшенно вже хтось захоче додому вернутись — 

[358] Чорного хай корабля многовеслого тільки торкнеться — 

[359] Й перед очима у всіх він смерть і загин собі знайде. 

[360] Ти ж, володарю, і сам розважай, і іншого слухай: 

[361] Мабуть, не буде тобою відкинуто те, що скажу я: 

[362] По племенах і родах поділи, Агамемноне, воїв, 

[363] Родові рід, а племені плем’я нехай помагає. 
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[364] Тільки-но зробиш ти так, і тобі покоряться ахеї. 

[365] Знатимеш зразу тоді, хто мужній з вождів і народів, 

[366] Хто полохливий, адже за своїх воюватиме кожен. 

[367] Знатимеш також, чи з волі богів не здолав ти ще міста, 

[368] Чи з недолугості воїв, у ділі військовім невмілих». 

 

[369] Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон: 

[370] «Знову, старче, у раді синів ти долаєш ахейських! 

[371] Тільки б, о Зевсе, наш батьку, і ви, Аполлоне й Афіно, 

[372] Радників десять таких у мене було між ахеїв, 

[373] Скоро упало б тоді владареве Пріамове місто, 

[374] Нашими взяте руками й зруйноване нами дощенту. 

[375] Та лиш нещастя мені шле Кроніон егідодержавний, 

[376] Кинувши в марні звади мене і в пусті суперечки. 

[377] Ми-бо за дівчину юну з Ахіллом змагались завзято 

[378] В гнівних словах, і та сварка з моєї вини почалася. 

[379] А як помиримось ми із ним коли-небудь, тоді вже 

[380] Лиха ніщо від троян і на мить не відхилить найменшу. 

[381] Та пообідайте перше, ніж бій розпочнемо Ареїв. 

[382] Кожен хай списа нагострить і щит свій хай добре насадить, 

[383] Кожен вдосталь оброку хай коням завдасть прудконогим, 

[384] Кожен хай повіз огляне свій з думкою про боєздатність, 

[385] Цілий-бо день змагатися будемо в справі Арея, 

[386] І відпочинку не буде нам, хоч би й на мить щонайменшу, 

[387] Поки аж ніч, надійшовши, мужів роз’ярілих розніме. 

[388] Потом ремінь щита просякнеться, який захищає 
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[389] Воєві груди, й рука від важкості списа зомліє; 

[390] Потом укриється кінь, гембльований повіз тягнувши. 

[391] А як угледжу кого, шо осторонь бою захоче 

[392] При кораблях крутобоких лишитись, ніде після того 

[393] Не заховатись йому від псів і птахів ненаситних». 

 

[394] Мову скінчив він, і скрикнули гучно аргеї. Так хвиля, 

[395] До узбережжя поривами Нота південного гнана, 

[396] Б’є об скелі стрімчасті. Й нема їм од хвилі спокою 

[397] В зваді зустрічних вітрів, що відсіль і відтіль налітають. 

[398] Вставши, усі розійшлись і зникли поміж кораблями,— 

[399] Дим закуривсь по наметах, невдовзі й обід споживали. 

[400] Іншому з вічних богів свою кожен тут жертву приносив, 

[401] Урятувати від смерті благаючи й праці Арея. 

[402] А надмогутньому Зевсові владар мужів Агамемнон 

[403] В жертву гладкого бика заколов, п’ятирічного віком, 

[404] Скликав до себе тоді всеахейських старійшин найкращих — 

[405] Нестора першим та Ідоменея, володаря Кріту, 

[406] Разом із ними Еантів обох та сина Тідея, 

[407] Шостим по них — Одіссея, що розумом Зевсові рівний. 

[408] А Менелай, войовник гучномовний, прийшов без запросин, 

[409] Знав-бо він в серці своєму, чим його брат турбувався. 

[410] Стали вони круг бика, ячмінного зерна узявши, 

[411] Й так молитись тоді владущий почав Агамемнон: 
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[412] «Зевсе великий, що в сяйві ефіру живеш, темнохмарний, 

[413] Сонце хай не заходить, хай темрява землю не криє, 

[414] Поки я вщент не зруйную Пріамові пишних чертогів, 

[415] Чорних від диму, і брам не спалю їх вогнем нещадимим, 

[416] Поки на грудях у Гектора не розірву я хітона 

[417] Гострою міддю й навкруг не поляжуть у пил головою 

[418] Товариші його всі й зубами не гризтимуть землю». 

 

[419] Так він благав, та молитви його не послухав Кроніон. 

[420] Жертву священну прийняв і ще збільшив труди неминучі. 

[421] А як усі помолились і зерном посипали жертву, 

[422] Шию зігнули, вмить зарубали і шкуру обдерли. 

[423] Потім, відрізавши стегна, з боків їх жиром обклали, 

[424] Згорнутим вдвоє, а зверху сирим іще м’ясом накрили 

[425] І на багатті спалили з сухого, безлистого хмизу, 

[426] Збій же увесь тримали на гострих рожнах над Гефестом. 

[427] Потім, як стегна спалили й жертовної з’їли утроби, 

[428] Інше все на шматки порубали й, рожнами проткнувши, 

[429] Смажили вміло й потім з вогню познімали старанно. 

[430] Всю закінчивши роботу, порозкладали наїдки 

[431] Й сіли вечеряти, й кожен в вечері тій рівну мав долю. 

[432] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[433] Нестор, їздець староденний, з таким до них словом звернувся: 

 

[434] «Славний сину Атреїв, владарю мужів Агамемнон, 

[435] Більше не гаймо часу на розмови і справи надалі 
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[436] Не зволікаймо тієї, що бог на нас покладає. 

[437] Отже, звели, щоб ахеїв окличники мідянозбройних 

[438] До кораблів чорнобоких скликали негайно збиратись, 

[439] Ми ж усі разом тоді по широкому стану ахеїв 

[440] Пройдемо, щоб розбудить у них швидше палкого Арея». 

 

[441] Так він сказав. Тим не знехтував владар мужів Агамемнон. 

[442] Дзвінкоголосих гукнувши окличників, він ізвелів їм 

[443] Довговолосих до бою негайно скликати ахеїв. 

[444] Ці їх скликали, а ті — звідусюди збиралися швидко. 

[445] Кинулись разом з Атрідом паростки Зевса, державці, 

[446] Воїв ряди шикувать. Серед них ясноока Афіна 

[447] Дорогоцінну егіду несла нестаріючу й вічну, 

[448] Китиць із щирого золота сотня із неї звисала, 

[449] Сплетених гарно, і кожна із них — в гекатомбу ціною. 

[450] Сяючи блиском егіди, пройшла вона поміж ахеїв, 

[451] В бій закликаючи їх. І в кожного в серці з’явилась 

[452] Сила змагатися з ворогом, битися з ним безустанно. 

[453] Навіть милішим здалося їм раптом усім воювати, 

[454] Ніж в кораблях глибодонних до рідного краю вертатись. 

 

[455] Наче вогонь нищівний, що в безкраїх лісах розгорівся 

[456] На верховині гірській і далеко та заграва сяє, 

[457] Так же із лав, що проходили, від світлосяйної міді 

[458] Сяйво блискуче в повітрі аж неба самого сягало. 
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[459] Мов перелітні зграї крилатих птахів Незліченні, 

[460] Диких гусей, журавлів чи лебедів ключ довгошиїх 

[461] В небі асійськім, обабіч Каїстрових течій струмистих, 

[462] Гоняться взад і вперед, на крилах красуючись легких, 

[463] З криком сідають на землю, і гомоном повняться луки,— 

[464] Від кораблів і наметів своїх племена незліченні 

[465] Ринули так у долину Скамандру. Аж стугоніла 

[466] Страшно земля під ногами людей і під кінським копитом. 

[467] На скамандрійських нарешті спинилося луках квітучих 

[468] Безліч їх, мов листя і квіти, як час їм надійде. 

[469] Наче докучливих мух дзиготливих рої незліченні 

[470] Понад кошарою вперто кружляють в пастушім обійсті 

[471] В пору весняну, коли молоко напливає в дійниці, 

[472] Довговолосії так на рівнині роїлись ахеї 

[473] Проти троян, палаючи прагненням геть їх понищить. 

 

[474] Як чабани, що кіз розпорошені всюди отари 

[475] Легко, проте, розрізняють, хоч би й перемішані в полі, 

[476] Так ахеїв вожді ряд у ряд їх і лаву до лави 

[477] Розподіляли до бою, й владущий між них Агамемнон. 

[478] Схожий очима й чолом із Зевсом він був, громовержцем, 

 

[479] Станом — з Ареєм, грудьми — з державцем морським Посейдоном. 

 

[480] Наче бугай вирізняється в череді з решти худоби, 

[481] Дужий бугай, між корів на вигоні зразу помітний,— 
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[482] Саме таким того дня Атріда зробив олімпієць, 

[483] Вирізнив між багатьох, серед інших героїв одмітив. 

 

[484] Нині скажіть мені, Музи, жилиці осель на Олімпі, 

[485] Ви-бо, богині, буваєте скрізь, і все вам відомо, 

[486] Ми ж лиш чуток дослухаєм, нічого не знаєм напевно — 

[487] Хто у данаїв вожді і хто у них був владарями? 

[488] Воїв же ані назвати, ані полічить я не зможу, 

[489] Хоч би і десять я мав язиків і десять горлянок, 

[490] Голос би мав неослабний і мідяне серце у грудях. 

[491] Тільки хіба що ви, Музи, егідодержавного Зевса 

[492] Доньки, назвали б самі мені всіх, хто діставсь Іліона. 

[493] Отже, лише корабельних вождів я назву з кораблями. 

 

[494] П’ятеро мужніх вождів очолили рать беотійську — 

[495] Аркесілай, Пенелей, Протоенор і Клоній з Леїтом, 

[496] Йшли з ними ті, що в Гірії жили та Авліді скелястій, 

[497] В Схені та Сколі, в багатім на пагорби й ліс Етеоні, 

[498] В Граї, Теспеї, також в Мікалессі широкорівниннім. 

[499] Ті, що навколо Ілесія й Гарми жили та Ерітри, 

[500] Що Елеон, Окалею й також Петеон заселяли, 

[501] Гілу, а ще й Медеон, це гарно збудоване місто, 

[502] Копи, Евтресу і голубами уславлену Тісбу, 

[503] Що в Коронеї жили й Аліарті, травою багатім, 

[504] Ті, що Глісант заселяли, і ті, що прийшли із Платеї, 

[505] Й що в Гіпофівах жили, у гарно збудованім місті, 
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[506] Та у священнім Онхесті, де вславлений гай Посейдона, 

[507] Й ті, що з Мідеї прийшли й виноградом багатої Арни, 

[508] Й ті, що в Нісі божистій жили й Антедоні далекім. 

[509] З ними прийшло п’ятдесят кораблів мореплавних, і в кожнім 

[510] Юних, дужих бійців беотійських сто двадцять сиділо. 

 

[511] Тих, що жили в Аспледоні, в Мінейськім жили Орхомені, 

[512] Вів Аскалаф за собою й Іалмен, синове Арея, 

[513] В батьківськім Актора домі їх Астіоха родила. 

[514] Дівчина та соромлива наверх, до своєї світлиці, 

[515] Вийшла, й могутній Арей перебув там із нею таємно. 

[516] Тридцять за ними тоді кораблів припливло крутобоких. 

 

[517] Схедій з Епістрофом, діти високого духом Іфіта, 

[518] Сина Навбола, ішли на чолі фокеїв численних, 

[519] Що Кіпаріс населяють і край Пітона скелястий, 

[520] Крісу божисту й Давліду, і тих, що живуть в Панопеї, 

[521] В Анемореї, і тих, що оселі їх круг Гіамполя, 

[522] Тих, що уздовж святої Кефісу-ріки проживають, 

 

[523] Тих, що в Лілеї живуть, при світлих Кефісу джерелах. 

[524] Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких. 

[525] Двоє вождів цих у лави стрункі шикували фокеїв 

[526] З лівого боку беотян, готуючи військо до бою. 

 

[527] Локри мали вождем Ойле’ща, швидкого Еанта, 
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[528] Менший на зріст видававсь він од Телемоніда Еанта, 

[529] Менший багато, такий невеличкий, в броні полотняній. 

[530] А на списах перевищив панеллінів він і ахеїв. 

[531] Вів племена він, що Кінос, Опунт, Калліар заселяли, 

[532] Бесси пониззя, і Скарфу, й Авгеї долини принадні, 

[533] Тарфу, і Троній, і Багрія бистрого всі узбережжя. 

[534] Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких — 

[535] Локрів, що проти Евбеї священної їхні оселі. 

 

[536] Йшли із Евбеї абанти, що запалом дихали дужим, 

[537] Ті, що з Халкіди й багатої на виноград Гістіеї, 

[538] З Керінта, що біля моря, із Дія, високого міста, 

[539] Із Еретреї і ті, що у Стірі живуть та в Карісті. 

[540] Всіх за собою їх вів Елефенор, Ареєва парость, 

[541] Син Халкодонта, начальник відважних душею абантів. 

[542] Бистрі були ті абанти, із косами довгими ззаду, 

[543] Вої палкі, що ударом списів ясенових жадали 

[544] Панцирів мідну броню розбивати на грудях ворожих. 

[545] Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких. 

[546] Ті, що в Афінах жили, у гарно збудованім місті, 

[547] В цім Ерехтея могутнього краї,— його-бо Афіна, 

[548] Зевсова донька, зростила, родила ж земля хлібодайна, 

[549] В пишному храмі своєму Афіна його оселила,— 

[550] В коловороті років там усі юнаки афінейські 

[551] Жертви йому милостивні з биків і овечок приносять. 

[552] Воєначальником був Менестей у них, син Петеоїв,— 
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[553] Серед людей земнородних ніхто так, як він, не умів ще 

[554] Коней до бою й мужів щитоносних ряди шикувати. 

[555] Вмів це лиш Нестор, що був набагато від нього старіший. 

[556] Він п’ятдесят кораблів із собою привів чорнобоких. 

 

[557] Із Саламіна дванадцять прийшло кораблів із Бантом, 

[558] Там поставив він їх, де афінські стояли фаланги. 

 

[559] Ті, що їм Аргос — оселя, й Тірінта, мурована міцно, 

[560] І Герміона, й Асіна, міста при затоці глибокій, 

[561] Гавань Ейону, й Трезен, й Епідавр, виноградом славетний, 

[562] Ті, що в Агіні живуть і в Масеті, і молодь ахейська — 

[563] Мали вождем Діомеда, що славен був голосом дужим, 

[564] З ними йшов і Стенел, славетного син Капанея; 

[565] Був ще третім вождем Евріал у них, муж богорівний, 

[566] Син Меністея і внук державця старого Талая. 

[567] Над усіма ж Діомед був, уславлений голосом дужим. 

 

[568] Вісім десятків вони кораблів привели чорнобоких. 

 

[569] Тих, що в Мікенах жили, у гарно збудованім місті, 

[570] Що заселяли Корінф і збудовані гарно Клеони, 

[571] \u1088ретіреї долину принадну, і місто Орнею, 

[572] І Сікіон, що Адраст у ньому колись володарив; 

[573] Жителів Гіпересії і скель Гоноесси високих, 

[574] Тих, що в Пелені жили, і тих, що навкруг Егіона 
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[575] І по всьому Егіалу, й широкої близько Геліки,— 

[576] їх аж на ста кораблях владущий привів Агамемнон, 

[577] Син Атреїв. Із ним прибуло найчисленніше військо 

[578] І найдобірніше. Сяючи зброї блискучою міддю, 

[579] Гордо він величавсь, між героями найвидатніший, 

[580] Саном верховним своїм і числом свого війська найбільшим. 

 

[581] Хто в Лакедемоні жив серед гір та глибоких ущелин, 

[582] В Спарті, у Фарісі та в голубами уславленій Мессі, 

[583] Хто проживав у Брісеях, осів хто в Авгеях принадних, 

[584] В Лаї та Гелосі, близько до моря прилеглому місті. 

[585] Тих, що навколо Етіла й Амікли були їх оселі,— 

[586] їх Агамемнона брат, Менелай, войовник гучномовний, 

[587] Вів шістдесят кораблів, їх лави окремо стояли, 

[588] Сам він у бій їх водив, одважності певен своєї, 

[589] Духу їм сам додавав войовничого, серцем палав-бо 

[590] Він за Єлени печаль і сльози гіркії помститись. 

 

[591] Ті, що у Пілосі їхні домівки, в Арені принадній, 

[592] В Трії, при броді Алфейськім, у гарно збудованім Епі, 

[593] В Кіпаріссеї, і ті, що навкруг Амфігени їх житла, 

[594] Й що Птелеон — їх оселя, і Ге’лос, і Дбріон той, де 

[595] Музи позбавили співу Таміра-фракійця, коли він 

[596] Із Ехалії колись від Евріта вертавсь, ехалійця. 

[597] В співі хваливсь він усіх подолати, коли б навіть Музи 

[598] Стали виспівувать, Зевса егідодержавного доньки. 
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[599] В гніві наслали на нього вони сліпоту й відібрали 

[600] Співу божистого дар, і забув він, як грать на кіфарі. 

[601] А на чолі цього війська був Нестор, їздець староденний. 

[602] З ним дев’яносто до Трої прийшло кораблів крутобоких. 

[603] Тих, хто в Аркади жив, під узгір’ям Кіллени високим, 

[604] Близько могили Епіта, в країні бійців рукопашних, 

[605] Тих, що в Фенеї жили й Орхомені, на вівці багатім, 

[606] В Ріпі, Стратії й Еніспі, овіяній всіми вітрами, 

[607] Тих, що в Тегеї було їх житло, в Мантінеї принадній; 

[608] Тих, хто в Стімфалі житло мав, і тих, що жили в Паррасії,— 

[609] Син Анкея очолював їх, володар Агапенор, 

[610] Вів шістдесят кораблів він. Аркадських багато на кожнім 

[611] Воїв було, в ремеслі войовничім обізнаних добре. 

[612] Ці кораблі добропалубні владар мужів Агамемнон, 

 

[613] Син Атрея, їм дав — через море пливти винно-темне, 

[614] Дбали не дуже самі-бо вони про діла мореплавні. 

 

[615] Ті, що в Бупрасії, й ті, що в Еліді жили божественній, 

[616] Хто від Гірміни і аж до Мірсіна, найдальшого міста, 

[617] До Оленійської скелі й Алесія край населяє, 

[618] Мали чотири вожді над собою, і десять за кожним 

[619] Бистрих пливло кораблів, де багато містилось епеїв, 

[620] А на чолі їх були Амфімах і Талпій, синове 

[621] Перший — Ктеатів, а другий Еврітів — Акторові внуки. 

[622] Третім вождем був могутній Діор, Амарінка потомок. 
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[623] Врешті четвертим був вожаєм Поліксен боговидий, 

[624] Син владаря Агасфена, що сам від Авгея походив. 

 

[625] Хто на Дуліхії жив, на святих островах Ехінадських, 

[626] В морі широкім далеко розкиданих проти Еліди, 

[627] Мегес у них за начальника був, до Арея подібний, 

[628] Син Філея-комонника, любого Зевсу Філея, 

[629] Що на Дуліхій із гніву на батька колись переїхав. 

[630] Сорок до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. 

 

[631] Був Одіссей вожаєм кефаленян, душею великих, 

[632] Тих, що жили на Ітаці і Неріті трепетнолистім, 

[633] Що в Крокілеї жили й Егіліп населяли скелястий, 

[634] Тих, що оселю свою на Закінті мали й на Самі, 

[635] Й тих, що прилеглий до цих островів суходіл населяли. 

[636] Був їх вождем Одіссей, умом до Зевса подібний. 

[637] Разом із ним дванадцять пливло кораблів рудощоких. 

 

[638] Син Адремона Тоант привів етоліян^ собою, 

[639] Тих, що Плеврон населяли, хто в Олені жив і Пелені, 

[640] Й тих, що в Халкіді приморській і в горах жили Калідонських. 

[641] Тож не було вже синів одважного духом Ойнея, 

[642] Вмер-бо й сам він уже, й Мелеагр не живе русокудрий. 

[643] Отже, по всій Етолії Тоантові влада припала. 

[644] Сорок до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. 
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[645] Ідоменей, списоборець славетний, вождем був у крітян, 

[646] Тих, що у Кносі жили і обведеній муром Гортіні, 

[647] В Лікті, Мілеті й Лікасті, що скель білиною сріблиться, 

[648] В Рітії й Фесті, великих містах, населених густо, 

[649] Й інших усіх, що мали на Кріті стограднім оселю. 

[650] Ідоменей, уславлений списник, вождем був над ними 

[651] Та Меріон, на вбивцю мужів Еніалія схожий. 

[652] Вісімдесят вони вдвох привели кораблів чорнобоких. 

 

[653] А Тлеполем, син Геракла, могутній, на зріст величавий, 

[654] З Родоса дев’ять привів кораблів гордовитих родосян,— 

[655] Родос вони населяли, на три розділившись коліна — 

[656] Лінд, Іеліс і Камір, що скель білиною сріблиться. 

[657] Тож Тлеполем, списоборець славетний, мав провід над ними,— 

 

[658] Силі Геракловій був він народжений від Астіохи, 

[659] Що із Ефіри вивів її, з-над ріки Селеента, 

[660] В Зевсових юних годованців міст одібравши багато. 

[661] Цей Тлеполем, у тривкому Геракловім вирісши домі, 

[662] Сивого старця Лікімнія вбив, Ареєву парость, 

[663] Хоч той отцеві його доводивсь по матері дядьком. 

[664] Вмить кораблі спорядивши й супутців зібравши чимало, 

[665] Морем він з рідного краю утік, уникаючи помсти 

[666] Сили Геракла, що в інших зросла синах його й внуках. 

[667] Лиха зазнавши багато, він врешті на Родос —приїхав. 

[668] Там поселились вони трьома племенами й зазнали 
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[669] Ласки від Зевса, який над богами й людьми владарює. 

[670] Тож надзвичайним багатством їх щедро обсипав Кроніон. 

 

[671] Вслід за Ніреєм із Сіми пливло троє суден однаких, 

[672] Вслід за Ніреєм, сином Аглаї й державця Харопа, 

[673] Вслід за Ніреєм, що серед данаїв, до Трої прибулих, 

[674] Найкрасивіший за всіх по Пелідові був бездоганнім. 

[675] Він слабосилий, проте, і народу привів небагато. 

 

[676] Тих же, що Нісір, і Крапат, і Кас острівці населяли, 

[677] Кос, Евріпілове місто, і всі острови Каліднійські, 

[678] Тих за собою вели Фідіпп і Антіф — полководці, 

[679] Двоє синів Фессала-вождя, що був сином Геракла. 

[680] Тридцять за ними рядами пливло кораблів крутобоких. 

[681] Далі йшли ті, що вітчизною їх пеласгічний був Аргос, 

[682] Ті, що Алопу і Алое, і ті, що Трехін населяли, 

[683] Фтію і землю Еллади, жінками прекрасними славну. 

[684] їх імена — мірмідоняни, елліни й з ними ахеї. 

[685] їх п’ятдесят кораблів з Ахіллом прийшло прудконогим. 

[686] Не про бурхливу, проте, вони в час той війну помишляли, 

[687] Бо ж не було кому їхні до бою провадити лави. 

[688] Між кораблів богосвітлий лежав Ахілл прудконогий, 

[689] Гнівом палаючи за Брісеїду струнку й пишнокосу, 

[690] Бранку, що вивів її по трудах бойових із Лернеса, 

[691] Весь зруйнувавши Лернес і стіни розбивши фіванські. 

[692] Там же Мінета й Епістрофа він подолав, списоборців, 
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[693] Юних державця Евена синів, Селепа онуків. 

[694] В горі за нею лежав він, та мав підвестись незабаром. 

 

[695] Тих, що Філаку і Пірас, уквітчаний весь, населяли, 

[696] Любу Деметри ділянку, і матір овець Ітонею, 

[697] Морем омитий Антрон, Птелеон на травистому ложі,— 

[698] Протесілай над ними велителем був войовничий, 

[699] Поки він жив,— тепер його чорна земля укривала. 

[700] З горя подряпавши лиця, дружина його залишилась 

[701] В недобудованім домі. Упав він, дарданцем убитий, 

[702] Щойно з свого корабля зіскочив найпершим з ахеїв. 

 

[703] Не залишились вони без вождя, та за ним жалкували. 

[704] Лави їх зразу ж очолив Подарк, Ареєва парость, 

[705] Син Філакіда Іфікла, що множив отари овечі. 

[706] Протесілая, великого духом, він брат однокровний, 

[707] Віком молодший. Протесілай-бо, герой войовничий, 

[708] Старший був, дужчий за нього. І хоч без вождя не лишились, 

[709] Вої за ним жалкували, бо доблестю він визначався. 

[710] Сорок до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. 

 

[711] Ті, що жили поблизу Бебе’ідського озера в Ферах, 

[712] Бебу, й Глафіри, й Яолк населяли, збудований гарно, 

[713] Ті кораблів одинадцять вели на чолі із Евмелом, 

[714] Сином Адмета улюбленим,— Пелія донька найкраща, 

[715] Юна Алкеста його породила, з жінок богосвітла. 
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[716] Тих, що в Метоні жили, і хто населяв Тавмакію, 

[717] Хто Мелібею й скелястий мав Олізон за оселю, 

[718] Вів Філоктет, славетний із лука стрілець, за собою 

[719] Сім кораблів. На кожному з них п’ять десятків сиділо 

[720] Дужих гребців, що добре із лука уміли стріляти. 

[721] Тільки лежав він у муках жорстоких на острові дальнім, 

[722] Лемні священному, там, де його залишили ахеї, 

[723] В болях від рани, що згубна йому заподіяла гідра. 

[724] Стогнучи, там він лежав. Але довелося аргеям 

[725] Про Філоктета близ кораблів незабаром згадати. 

[726] Не залишились вони без вождя, та за ним жалкували. 

[727] Медон очолив їх лави, Ойлеїв син позашлюбний, 

[728] Рена його породила Ойлеєві-городоборфо. 

 

[729] В тих, що оселя їх — Трікка й Ітома на скелях кремнистих, 

[730] Хто населяв Ехалію, Евріта ехальського місто, 

[731] Воєначальників двоє було — Асклепія діти, 

[732] Славні людей лікарі, Подалірій удвох з Махаоном. 

[733] Тридцять за ними рядами пливло кораблів крутобоких. 

 

[734] Тих, хто в Орменії жив та близько джерел Гіпереї, 

[735] Тих, що житло їх Астерій та білі Тітана вершини, 

[736] їх Евріпіл провадив, Евемона син світлосяйний. 

[737] Сорок до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. 
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[738] В тих, що в Аргіссі жили і що населяли Гіртону, 

[739] Орту, Елону і з білого каменю весь Олооссон, 

[740] Воєначальником був Поліпет, войовник безутомний, 

[741] Син Пірітоя, що сам народивсь од безсмертного Зевса,— 

[742] Від Пірітоя його зачала Гіпподамія славна 

[743] В день, коли саме потвор покарав він, оброслих волоссям,— 

[744] Вигнав їх геть з Пеліона і гнав до країни етіків. 

[745] Був він вождем не один — Леонтей з ним, Ареєва парость, 

[746] Син Корона, відважного духом, нащадок Кенея. 

[747] Сорок із ними також прибуло кораблів чорнобоких. 

 

[748] Вів двадцять два кораблі Гуней за собою із Кіфа. 

[749] З ним еніе’няни йшли, і переби, вояки невтомні, 

[750] Й ті, хто оселі навкруг непогідної ставить Додони, 

[751] Й ті, хто ріллею піклується над Тітаресієм звабним, 

[752] Що до Пенея свою струменисту доносить вологу, 

[753] Та не зливає з Пенеєм її в срібнопінному вирі, 

[754] Тільки поверх його котиться плавно, немовби олива, 

[755] Стікс, жахливої клятви ріка, ті зволожує води. 

 

[756] Протой, син Тенфредона, очолював військо магнетів, 

[757] Що при Пенеї і при Пеліоні трепетнолистім 

[758] Мали житло. У них за начальника Протой був бистрий. 

[759] Сорок до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. 

[760] Ось хто вождями вважались і провід вели у данаїв. 

[761] Хто ж найславетніший був поміж ними, скажи мені, Музо, 
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[762] Сам чи кіньми, із тих, що пішли за Атрідами слідом? 

 

[763] Коней найкращих Феретів онук викохував здавна, 

[764] Юний Евмел їх і гнав, наче птахів,— легких, бистроногих, 

[765] Мастю однаких, однолітків, зростом і постаттю рівних. 

[766] На піерійських лугах зростив Аполлон срібнолукий 

[767] Тих кобилиць, що пострах Ареїв розносять обидві. 

[768] Найвидатніший з мужів був Еант, Теламонів нащадок, 

[769] Поки гнівився Ахілл; та дужчий і він був, і коні 

[770] Ті, що носили в боях бездоганного сина Пелея. 

[771] Він же близ крутобоких своїх кораблів мореплавних 

[772] Досі лежав, палаючи на Агамемнона гнівом, 

[773] Люду керманича. Вої ж його на морськім узбережжі 

[774] Бавились дисків метанням і гострих списів та стріляли 

[775] З луків своїх. Поблизу колісниць їхні коні тим часом 

[776] Паслися на конюшині й петрушку низинну жували. 

[777] Збруя державців усяка, накрита старанно, лежала 

[778] В їхніх наметах. Самі ж, войовничого прагнучи мати 

[779] Війську вождя, по стану тинялись, від бою далеко. 

 

[780] Рушила рать, і поле немовби вогнем запалало. 

[781] Вся застогнала земля, мов од гніву метателя грому 

[782] Зевса, коли він перунами вкруг Тіфоея шмагає 

[783] Землю в Арімах, де, кажуть, зробив Тіфоей собі ложе. 

[784] Стогоном тяжко так стугоніла земля під ногами 

[785] Воїв, що йшли. Проходили швидко вони по рівнині. 
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[786] Вісниця бистра, з гіркою тоді вітронога Іріда 

[787] Вістю прийшла до троян від Зевса-егідодержавця. 

[788] Радили раду тим часом вони на подвір’ї в Пріама, 

[789] Разом зібралися всі — молоді із мужами старими. 

[790] Ставши близько, озвалась до них вітронога Іріда, 

[791] Голос Політа, сина Пріама, прибравши,— у час той 

[792] Стражем троян вартовим, на прудкі покладаючись ноги, 

 

[793] Він на високій могилі сидів Есіета старого 

[794] І чатував, коли з кораблів своїх рушать ахеї. 

[795] Вигляд прибравши його, промовила бистра Іріда: 

 

[796] «Завжди, о старче, любі тобі непотрібні розмови, 

[797] Наче за мирного часу. А нині ж війна безугавна! 

[798] В битвах жорстоких бувати немало мені довелося, 

[799] Війська ж такого численного й грізного я ще не бачив, 

[800] їх наче листя в лісах, мов піску на морськім узбережжі, 

[801] Йдуть по рівнині вони воювать проти нашого міста. 

[802] Ректоре, ти особливо послухай, що діяти маєш. 

[803] Спільників є в нас багато в Пріамовім місті великім, 

[804] Мови ж у різноплеменних загонів, тут зібраних, різні. 

[805] Хай же очолює кожен людей, над якими владар він, 

[806] Співгромадян хай у лави шикує й до бою виводить». 

 

[807] Так вона мовила, й Гектор пізнав, що то голос богині. 
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[808] Збори він враз розпустив, і всі кинулись миттю до зброї. 

[809] Брами порозчиняли, з них ринули воїв загони 

[810] Піші й комонні. Гомін усюди лунав безугавний. 

 

[811] Є на розлогій рівнині, якраз перед Троєю-містом, 

[812] Пагорб високий, що легко його обійти звідусюди. 

[813] Люди усі Батіеєю пагорб отой називають, 

[814] А невмирущі боги — надгроб’ям Міріни стрімкої. 

[815] Там шикувались у лави трояни й союзники їхні. 

[816] Вождь у троян — великий був Гектор шоломосяйний, 

[817] Син Пріама. Найкращі з усіх, найчисленніші в нього 

[818] Збройні загони були, до бою на списах готові. 

 

[819] Вів за собою дарданів Еней, син Анхіза могутній, 

[820] Що від Анхіза колись породила його Афродіта, 

[821] Ложем на ідських вершинах богиня із смертним з’єднавшись. 

[822] Був він вождем не один, з ним ішли Архелох з Акамантом, 

[823] Двоє синів Антенора, досвідчені в справах військових, 

 

[824] Тих, що у Зелії їхнє житло, під обніжжями Іди, 

[825] Люд заможний, що чорну пили Есепову воду, 

[826] Плем’я троянське очолював син Лікаона блискучий, 

[827] Пандар, що сам Аполлон дарував йому лук скорострільний. 

 

[828] В тих, хто оселею мав Адрестею, й країну Апеську, 

[829] І Пітією, й Тереї-гори верховини високі, 
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[830] В них на чолі був Адрест і Амфій в броні полотняній, 

[831] Двоє синів Меропа з Перкоти, що знався відмінно 

[832] На віщуванні, отже, синам на війну мужозгубну 

[833] Заборонив він іти. Вони ж не послухали слова 

[834] Віщого,— видно, вели вже їх Кери до чорної смерті. 

 

[835] Хто біля Практія жив, селився навколо Перкоти, 

[836] В Абіді, в Сесті житло мав або в богосвітлій Арісбі, 

[837] В тих Пртакід був начальником. Асій, мужів повелитель, 

 

[838] Асій, Гіртаків син, що великі, вогнистої масті 

[839] Коні з Арісби примчали його, з берегів Селеента. 

[840] Йшов Гіппотой на чолі пеласгів, племен списоборних, 

[841] Тих, що оселею мають широкоскибу Ларісу, 

[842] Разом їх вів з Гіппотоєм Пілей, Ареєва парость, 

[843] Лета обоє сини, Тевтаміда, пеласгів державця. 

 

[844] Йшли Акамант і хоробрий Пірой на чолі у фракіян, 

[845] Що Геллеспонт швидкоплинний у них береги омиває. 

 

[846] Був вождем у кіконів, списами озброєних, Евфем, 

[847] Син Кеада Трезена, годованця Зевса самогр. 

 

[848] Вів за собою Пірехм криволуких пеонян загони 

[849] Здалеку, із Амідона, де Аксій широкий струмує, 

[850] Аксій, що поїть найкращою в світі водою. 
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[851] В бій пафлагонян вело Пілеменове серце кошлате, 

[852] З краю енетів прибулих, де мулів є диких багато, 

[853] Й тих, що оселі свої у Сесамі й Кіторі мали, 

[854] При берегах партенійських в домах проживали чудових, 

[855] На Еріфінських вершинах, у Кромні жили й Егіалі. 

[856] Йшли на чолі алізонів вождями Одій та Епістроф, 

[857] З дальнього краю, з Аліби, де срібла родовища гойні. 

[858] Місян — Хромій і Енном очолював, птаховіщатель, 

[859] Та від загибелі чорної не вберегли його птахи — 

[860] Смерть він прийняв від руки прудконогого сина Еака 

[861] В хвилях ріки, де й інших троян потопив той багато. 

 

[862] Військо фрігіян богоподібний Асканій і Форкіс 

[863] Із Асканії проводили, збройного подвигу спраглі. 

[864] Антіф і Местл меоніян загони вели за собою,— 

[865] Німфа Гігейського озера і Талемена синове,— 

[866] Вдвох меоніян вели вони тих, що під Тмолом родились. 

[867] Наст на чолі був у карів, що мовою грубою мовлять, 

[868] Тих, що в Мілеті живуть, живуть і на Фтірі, горі тій лісистій, 

[869] На узбережжях Меандру, на прикрих узгір’ях Мікали. 

[870] Йшов на чолі у них Наст із братом своїм Амфімахом, 

[871] Наст з Амфімахом, обидва Німіона світлі синове. 

[872] В золото вбраний, як дівчина, йшов Амфімах воювати, 

[873] От нерозумний! Воно ж не спасло від загибелі злої — 

[874] Смерть він прийняв від руки прудконогого сина Еака 
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[875] В хвилях ріки — й забрав усе злото Ахілл войовничий. 

 

[876] Військо лікіян вели Сарпедон і Главк бездоганний 

[877] З дальнього краю, з Лікії, де Ксантові хвилі вирують. 

Пісня третя. Клятви. Огляд війська.  

Двобій Александра і Менелая 

[1] От як скінчили вожді загони свої шикувати, 

[2] Ринули з криком і гуком трояни вперед, наче птиці,— 

[3] З криком таким журавлині ключі у високому небі 

[4] В вирій тікають від злої зими і дощів безнастанних, 

[5] До Океану-ріки із криком таким відлітають, 

[6] Смерть і загибель мужам несучи, низькорослим пігмеям,— 

[7] Напад на них вони лютий вчиняють у млі світанковій. 

 

[8] Мовчки, незламною дишучи силою, вийшли ахеї, 

[9] Кожен готовий в душі один одному поміч подати. 

[10] Як над гірськими вершинами Нот розливає тумани, 

[11] Для пастухів — немилі, для злодія ж — кращі від ночі,— 

[12] Видно не далі в тій млі, ніж падає кинутий камінь,— 

[13] Так під ногами у воїв, що йшли, підіймалися хмари 

[14] Куряви, швидко-бо всі по рівнині вони виступали. 

 

[15] А як, одні проти одних прямуючи, близько зійшлися, 

[16] Вийшов з троянського війська вперед Александр боговидий, 

[17] Вбраний у барсову шкуру і з луком кривим за плечима, 

[18] Й гострим мечем. У руках тримав два списи мідногострі 
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[19] І, потрясаючи ними, усіх викликав він аргеїв 

[20] Найхоробріших — поміряти сили в страшному двобої. 

 

[21] Щойно побачив його Менелай, Ареєві любий, 

[22] Як перед військом великими кроками той виступає, 

[23] Радість відчув, мов лев зголоднілий, що здобич натрапив, 

[24] Дику на скелях козу чи рогатого оленя раптом 

[25] Вгледівши. Жадібно здобич зубами він рве, хоч навколо 

[26] Вже його пси прудконогі та юні ловці оточили. 

[27] Радість так само відчув Менелай, з боговидим Парісом 

[28] Близько зустрівшись: за кривду жадав він йому відплатити. 

 

[29] В повнім озброєнні він з колісниці на землю зіскочив. 

 

[30] Щойно побачив ізблизька його Александр боговидий 

[31] Перед рядами, серце у грудях йому затремтіло, 

[32] В шереги воїв своїх одступив він, тікаючи смерті; 

[33] Наче в ущелинах гір подорожній, дракона зустрівши, 

[34] Враз усім тілом тремтить, і вбік відскакує швидко, 

[35] І утікає чим дужче, і лиця йому полотніють,— 

[36] В страхові так затремтів перед сином Атрея й сховався 

[37] В лави стрункі гордовитих троян Александр боговидий. 

 

[38] Бачив те Гектор і став словами ганьби докоряти: 

[39] «Горе-Паріс, женолюбе, хоробрий лиш з вигляду звабник! 

[40] Краще б ти зовсім на світ не родивсь чи безшлюбний загинув! 
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[41] Як би хотів я того, та й для тебе це краще, ніж нині 

[42] Перед всіма такого безчестя й неслави зазнати! 

[43] Чуєш, як з тебе регочуться довговолосі ахеї, 

[44] Що первоборцем хоробрим вважали тебе, на твій красний 

[45] Дивлячись вигляд, у тебе ж ні сили в душі, ні відваги! 

[46] Й як ти насмілився, бувши таким, в кораблях мореплавних, 

[47] Товаришів назбиравши надійних, пливти через море, 

[48] До чужоземців пройти і зухвало із дальнього краю 

[49] Викрасти жінку прекрасну, невістку мужів списоборних, 

[50] Батькові твому на горе, і місту, й народові всьому, 

[51] Та ворогам лиш на радість, для себе ж самого — на сором! 

[52] Чом же Ареєві любого ти не пождав Менелая? 

[53] Знав би, в якого ти мужа дружину відняв пишноцвітну! 

[54] Не помогли б ні кіфара тобі, ні дари Афродіти, 

[55] Кучері й врода, якби ти у куряві мертвий валявся. 

[56] Та боязкі ті трояни занадто, а то вже давно б ти 

[57] Був у каміннім хітоні за лихо, яке заподіяв». 

 

[58] Відповідаючи, мовив йому Александр боговидий: 

[59] «Гекторе, лаєш мене недарма, справедливо ти лаєш. 

[60] Завжди-бо серце твоє непохитне, немовби сокира, 

[61] Що в деревину впинається й розмах посилює в теслі, 

[62] Як корабельного бруса майстерно і вправно він теше. 

[63] Так же і в грудях у тебе тверде й безтрепетне серце. 

[64] Тільки дарів чарівних золотої не гань Афродіти. 

[65] Славних дарів божественних не гоже-бо людям зрікатись — 
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[66] Тільки боги їх дають, сам ніхто їх одержать не може. 

[67] А як бажаєш тепер, щоб бій розпочав я й змагався, 

[68] Хай посідають на землю трояни усі і ахеї, 

[69] Вийду тоді я вперед з Менелаєм, Ареєві любим, 

[70] Битися з ним за Єлену й скарби, що взяв я із нею. 

[71] Хто переможе й себе у двобої проявить сильнішим, 

[72] Жінку з скарбами її хай веде за собою додому. 

[73] Ви ж, договір про дружбу засвідчивши в клятвах священних, 

 

[74] В широкоскибій Трої живіть, а ті вернуться в Аргос, 

[75] Кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими славну». 

 

[76] Так він сказав. Слова його з радістю вислухав Гектор, 

[77] Вийшов вперед із лав він троянських і лави їх стримав — 

[78] Спис ухопив посередині, й стали вони нерухомо. 

[79] Довговолосі ж, із гнутих націлившись луків, ахеї 

[80] Стріли метать почали і кидати в нього камінням. 

[81] Голосно крикнув тоді володар мужів Агамемнон: 

 

[82] «Стійте, аргеї, заждіть, не стріляйте, синове ахеїв! 

[83] Слово нам хоче промовити Гектор шоломосяйний». 

 

[84] Так він сказав, і враз зупинили свій запал трояни 

[85] Й мовчки стояли. До ратей обох тоді Гектор промовив: 

 

[86] «Слухайте, Трої сини й в наголінниках мідних ахеї, 
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[87] Що говорив Александр, від якого вся звада між нами. 

[88] Він закликає троян, а з ними так само й ахеїв 

[89] Пишну з плечей своїх зброю на землю зложить многоплідну, 

[90] Сам же він вийде вперед з Менелаєм, Ареєві любим, 

[91] Битися з ним за Єлену й скарби, що взяв він із нею. 

[92] Хто переможе й себе у двобої проявить сильнішим, 

[93] Жінку з скарбами її хай веде за собою додому. 

[94] Ми ж договір про дружбу засвідчимо в клятвах священних». 

 

[95] Так він сказав. Всі навколо стояли в мовчанні глибокім. 

[96] Врешті озвався із словом до них Менелай гучномовний: 

 

[97] «Слухайте ж ви і мене. Найтяжчим-бо пройняте болем 

[98] Серце моє. І сам-бо я мислю — вже час розійтися 

[99] Мирно аргеям з троянами. Досить вже лиха зазнали 

[100] Через цю зваду мою і призвідця її Александра. 

[101] Той з нас обох, кому долею суджена смерть і загибель, 

[102] Хай умирає. Інші ж із миром усі розійдіться. 

[103] Та приведіть сюди чорне ягня і білу ягницю — 

[104] Сонцю й Землі. Для Зевса ми інше іще приведемо. 

[105] Силу Пріамову теж приведіть, щоб клятви завірив 

[106] Сам він, бо високодумні синове його й віроломні,— 

[107] Зевсових клятв щоб ніхто не посмів би зухвало порушить. 

[108] Наче той вітер, витають молодших людей міркування. 

[109] Стане ж до справи старіший, то пильно вперед і назад він 

[110] Гляне,— так, щоби вийшло обом сторонам якнайкраще». 
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[111] Так він промовив. І радість троян охопила й ахеїв: 

[112] Блисла надія тоді, що війна осоружна скінчиться. 

[113] Скочили всі з колісниць, поставили коней рядами, 

[114] Зброю із себе зняли й на землю одні проти одних 

[115] Склали близенько — два війська лиш смужка мала розділяла. 

[116] Гектор окличників двох до міста послав невідкладно 

[117] Пару ягнят привести і Пріама старого покликать. 

[118] А одночасно й Талтібія вирядив вождь Агамемнон 

 

[119] До кораблів крутобоких негайно іти і пригнати 

[120] Звідти ягня, і не смів Агамемнона він не послухать. 

 

[121] Звістку білораменній Єлені Іріда приносить, 

[122] Вигляд зовиці прибравши, дружини Антеноріда,— 

[123] Син-бо Антенора, Гелікаон-володар, за дружину 

[124] Мав Лаодіку, на вроду з Пріамових дочок найкращу. 

[125] В домі застали Єлену — та ткала великий, подвійний 

[126] Плащ пурпуровий, на нім бойові гаптувала змагання 

[127] Поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв, 

[128] Що від Ареєвих рук перетерпіли стільки за-неї. 

[129] Близько спинившись, їй мовила так прудконога Іріда: 

 

[130] «Вийди-но, люба красуне, поглянь, яке діється диво 

[131] Поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв! 

[132] Вів на рівнину одних проти одних Арей многослізний 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 588 

 

[133] Воїв отих, войовничого сповнених, згубного шалу, 

[134] Й от вони мовчки стоять, війна поміж них припинилась, 

[135] Сперлись усі на щити, списи повтикали у землю. 

[136] Тільки один Александр з Менелаєм, Ареєві любим, 

[137] Вдвох на великих списах змагатися будуть за тебе. 

[138] Хто переможе, тому ти дружиною любою станеш». 

[139] Мовивши це, богиня солодке бажання збудила 

[140] В неї до першого мужа, і міста, й батьків її милих. 

[141] Швидко вона, срібно-біле напнувши тонке покривало, 

[142] Вийшла з світлиці своєї, рясні проливаючи сльози, 

[143] І не сама: з нею разом зійшли дві служниці додолу, 

[144] Етра, Піттеєва донька, й Клімена услід велеока. 

[145] От незабаром вони до Скейської брами добігли, 

 

[146] В вежі над брамою там з Пріамом, Пантоєм, Тіметом, 

[147] Лампом, і Клітієм, та Гікетаоном, віттю Арея, 

[148] Ще й Укалегон удвох із Антенором, мудрі обидва,— 

[149] Люду старійшини всі над брамою в вежі сиділи, 

[150] Надто старі, щоб іти воювати, але — красномовці, 

[151] Вславлені скрізь, неначе цикади, що в лісі зеленім, 

[152] Сидячи в вітті дерев, виспівують солодкозвучно. 

[153] Так і троянські вожді на вежі сиділи високій. 

[154] Щойно уздріли Єлену вони, що доходила вежі, 

[155] Стиха між себе крилаті слова почали промовляти: 

[156] «Ані троян неможливо, ні мідноголінних ахеїв 

[157] Ганить, що злигоднів безмір за жінку таку вони терплять. 
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[158] Страшно обличчям своїм на богинь вона схожа безсмертних. 

[159] Та хоч яка вона є, кораблем хай додому вертає, 

[160] Тільки б надалі нещасть не лишала ні нам, ні потомкам». 

[161] Так говорили, Пріам же до себе Єлену покликав: 

[162] «Люба дитино, підходь-но сюди і сідай біля мене. 

[163] Першого мужа побачиш, і родичів близьких, і друзів. 

 

[164] Передо мною не винна ти, винні лиш вічні богове,— 

[165] То лиш вони повели на війну многослізну ахеїв. 

[166] Ти ж назови мені тут ім’я того велетня мужа, 

[167] Що за ахеянин то, високий такий і могутній? 

[168] Є між ахеями зростом і постаттю й вищі за нього, 

[169] Але такого прекрасного й гідного виглядом мужа 

[170] Очі мої ще не бачили. Тож на державця він схожий». 

 

[171] В відповідь мовить Єлена йому, між жінок богосвітла: 

[172] «Свекоре любий, я страх і пошану до тебе вчуваю. 

[173] Краще б лиха мене смерть обняла того дня, коли з сином 

[174] Я від’їжджала твоїм, світлицю лишаючи шлюбну, 

[175] Донечку милу, й родину мою, і улюблених подруг. 

[176] Але не сталося так, отим-то й слізьми умліваю. 

[177] Зараз тобі відповім, що хочеш ти знати й питаєш. 

[178] Перед тобою — широковладний Атрід Агамемнон, 

[179] Славний державець, до того іще й списоборець могутній. 

[180] Дівер він був мені, сучці безстидній! Якби ж то ним був він!» 
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[181] Так говорила, і старець, із нього дивуючись, мовив: 

[182] «Благословенний богами Атріде, від роду щасливий! 

[183] Скільки у владі твоїй синів пробував ахейських! 

[184] Був я в Фрігії колись, виноградними лозами славній, 

[185] Бачив я там бистрокінних фрігіян загони численні, 

[186] Військо Отрея й полки богорівного бачив Мігдона. 

[187] Вздовж узбережжя Сангарія їхній стояв тоді табір. 

[188] Був же тоді поміж ними і я як їхній союзник 

[189] В день той, коли амазонки з’явилися муйоподібні. 

[190] Стільки їх все ж не було, скільки тут бистрооких ахеїв». 

 

[191] Другим тоді Одіссея уздрівши, спитав її старець: 

[192] «Люба дитино, тепер і про цього скажи мені — хто він? 

[193] Хоч головою він нижчий таки, ніж Атрід Агамемнон, 

[194] А як поглянути — ширший від нього грудьми і плечима. 

[195] Зброю свою бойову на землю він склав многоплідну, 

[196] Сам же, немов той овен, він шереги війська обходить. 

[197] Справді-бо він таки на барана густорунного схожий, 

[198] Що крізь отару проходить численних овець срібнововних». 

 

[199] В відповідь мовить йому народжена Зевсом Єлена: 

[200] «Муж цей — Лаерта старого то син, Одіссей велемудрий. 

[201] Він між народом Ітаки, скелястого острова, виріс, 

[202] В хитрощах знається всяких і тямить в порадах розумних». 

 

[203] Мудрий Антенор з таким тоді словом до неї звернувся: 
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[204] «Чистая правда усе, що зараз ти мовила, жінко, 

[205] Бо задля тебе колись посланцем Одіссей богосвітлий 

[206] Вже приїздив був сюди з Менелаєм, Ареєві любим. 

[207] В домі своєму приймав я обох, частував їх гостинно: 

[208] Запам’ятав я і постаті їхні, й поради розумні, 

[209] Як на нараду троян обоє приходили разом, 

[210] Стоячи, пліч шириною з-між них Менелай вирізнявся, 

[211] Сидячи поряд із ним, Одіссей здавався ставнішим. 

[212] А починали на зборах слова вони й задуми ткати, 

[213] То Менелай говорив хоч виразно, але швидкомовно 

[214] Й коротко дуже — не був говіркий, балакун многослівний, 

[215] Стисло умів промовляти, хоч віком він був і молодший, 

[216] А як підводився з місця свого Одіссей велемудрий — 

[217] Довго мовчки стояв, утупивши очі у землю, 

[218] Берла ні взад, ні вперед не хилив у своїй-він правиці, 

[219] А непохитно тримав, немовби до того незвиклий. 

[220] Скажеш ти — чимсь роздратований він чи якийсь навіжений. 

[221] Тільки як видобув він із грудей своїх голос могутній — 

[222] Мова його гомоніла, як та снігова хуртовина, 

[223] Й годі із смертних комусь тоді з Одіссеєм змагатись. 

[224] Не дивувались і ми вже, який він був доти на вигляд». 

 

[225] Третім Еанта побачивши, знову спитав її старець: 

[226] «Хто ж бо ахеянин цей, величавий такий і могутній? 

[227] Всіх перевищив аргеїв він зростом і пліч шириною». 
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[228] Мовить йому довгошатна Єлена, з жінок богосвітла: 

[229] «Велетень цей — то Еант, оплот і опора ахеїв. 

[230] З другого боку, як бог, стоїть серед воїнів крітських 

[231] Ідоменей, кругом його крітські вожді оточили. 

[232] Часто його Менелай пригощав, Ареєві любий, 

[233] В нашому домі, коли приїздив він із острова Кріту. 

[234] Бачу я й інших там нині усіх бистрооких ахеїв — 

[235] Легко пізнала б я кожного й навіть на ймення назвала б. 

[236] Воєначальників двох лиш не можу знайти я між ними — 

[237] Кастора, коней впокірника, й п’ястю бійця Полідевка, 

[238] Рідних братів моїх: мати моя їх обох породила. 

[239] Чи з Лакедемона любого з військом вони й не рушали, 

[240] Чи й доплили аж сюди на своїх кораблях мореплавних, 

[241] Га не бажають до бою із іншими разом ставати, 

[242] Глуму й зневаг боячись, що на долю мені випадають». 

 

[243] Мовила так, але їх узяла вже земля життєдайна 

[244] У Лакедемоні, там, де мила була їх отчизна. 

 

[245] В час той окличники в жертву богам несли через місто 

[246] Пару ягнят і плід польовий, що серця звеселяє, 

[247] Вина в козиних міхах. Ідей же, окличник, кратеру 

[248] Ніс у руках осяйну і келихи золотоплавні. 

[249] Так, підійшовши до старця Пріама, його умовляв він: 

 

[250] «Встань, Лаомедонтіаде, зовуть тебе кращії люди 
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[251] З-поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв 

[252] Вийти до них на рівнину засвідчити клятви священні. 

[253] Твій-бо син Александр з Менелаєм, Ареєві любим, 

 

[254] З довгими стануть списами за жінку двобоєм змагатись. 

[255] Хто переможе, той жінку і всі її скарби здобуде. 

[256] Ми, договір про дружбу засвідчивши в клятвах священних, 

[257] В широкоскибій житимем Трої, ті вернуться в Аргос, 

[258] Кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими славну». 

 

[259] Так він сказав, і жахнувся Пріам староденний, і коней 

[260] Бистрих велів запрягать. За хвилину був повіз готовий. 

[261] Вийшов старець на нього і взявсь за натягнуті віжки. 

[262] Поряд Антенор із ним на прегарній стояв колісниці. 

[263] Коней крізь Скейські ворота вони на рівнину погнали. 

 

[264] Скоро туди прибули, де трояни й ахеї стояли, 

[265] Із колісниці своєї на землю зійшли многоплідну 

[266] І посередині разом пішли між троян і ахеїв. 

[267] З місця тоді підвелися володар мужів Агамемнон 

[268] І Одіссей велемудрий. Окличники славні жертовних 

[269] Тут же овець привели, і вина у блискучій кратері 

[270] їм намішали, і воду зливали державцям на руки. 

[271] Син же Атрея рукою свій витягнув ніж, що звичайно 

[272] В нього при боці висів біля піхов меча величезних, 

[273] Вовну відрізав з голів у ягнят, і окличники зараз 
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[274] Пороздавали її троянським вождям і ахейським. 

[275] Руки здіймаючи, голосно став Агамемнон молитись: 

 

[276] «Зевсе, наш батьку, володарю Іди, преславний, великий! 

[277] Сонце, що бачиш усе з високості, все чуєш на світі, 

[278] Ріки, й земля, і ви, що в підземних оселях нещадно 

[279] Мертвих караєте всіх, хто зламав за житА свою клятву, 

[280] Свідками будьте ви нам, охоронцями клятві священній! 

[281] Як у двобої отут уб’є Александр Менелая, 

[282] Хай залишає Єлену собі з дорогими скарбами, 

[283] Ми ж попливемо назад на своїх кораблях мореплавних. 

[284] Але якщо Александра уб’є Менелай русокудрий, 

[285] Хай нам трояни Єлену назад із скарбами повернуть, 

[286] Повністю хай і пеню, як належить, аргеям заплатять, 

[287] Так, щоб пам’ять про це й для майбутніх потомків лишилась. 

[288] А як платити не схоче Пріам і Пріамові діти 

[289] Те, що належить, коли б Александр у двобої загинув, 

[290] Тут і надалі лишусь за пеню я оту воювати, 

[291] Поки нарешті війни не завершу кінцем переможним». 

 

[292] Мовив і, горла ягнят полоснувши нещадною міддю, 

[293] Враз їх на землю поклав, ті ж, останній спускаючи подих, 

[294] В судорогах трепетали: бо ж сил позбавила мідь їх. 

[295] Потім, у чаші з кратери черпнувши вина, з молитвами 

[296] Вічноживущим богам творить почали узливання. 

[297] Так не один виголошував з-поміж троян і ахеїв: 
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[298] «Зевсе, преславний, великий, та інші богове безсмертні! 

 

[299] В першого з тих, хто клятву священну порушить посміє, 

[300] Мозок нехай по землі, немов це вино, розіллється 

[301] В них і в дітей їх, жінками ж інші нехай володіють». 

 

[302] Так говорили. Та цих молитов не послухав Кротон. 

[303] В час той Пріам Дарданід таким до них словом озвався: 

 

[304] «Слухайте, Трої сини і мідноголінні ахеї! 

[305] Я в Іліон, вітрами овіяний, зараз вертаюсь. 

[306] Сили немає на власні дивитися очі, як буде 

[307] Битись мій син дорогий з Менелаєм, Ареєві любим. 

[308] Знає один тільки Зевс та інші богове безсмертні, 

[309] Хто з них на смерть у двобої приречений долі велінням». 

 

[310] Мовив, і, в повіз поклавши овнів отих, муж богорівний 

[311] Вийшов на нього й сам і узявсь за натягнуті віжки. 

[312] Поруч Антенор із ним на прегарній стояв колісниці. 

[313] До Іліона назад удвох вони разом вернулись. 

 

[314] Гектор тим часом, Пріама дитя, й Одіссей богосвітлий 

[315] Спершу одміряли місце двобою і, вкинувши потім 

[316] В мідянокутий шолом жеребки, потрусили, щоб мати 

[317] Знак, кому першому кидати мідного списа в двобої. 
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[318] Руки здіймаючи, стали обидва народи молитись. 

[319] Так не один виголошував з-поміж троян і ахеїв: 

 

[320] «Зевсе, наш батьку, володарю Іди, преславний, великий! 

[321] Дай, щоб той з них, хто винен у зваді оцій поміж нами, 

[322] Смертю побитий, зійшов у А’ідову темну оселю, 

[323] Ми ж свою дружбу у клятвах священних зміцнили б навіки». 

 

[324] Так говорили. Шоломосяйний труснув жеребками 

[325] Гектор, назад одвернувшись. І випав Парісові жереб. 

[326] Всі посідали рядами там саме, де кожен рисистих 

[327] Коней тримав на припоні й оздоблена зброя лежала. 

[328] От пишнокосої муж Єлени, Паріс богосвітлий, 

[329] Свій обладунок прегарний на плечі почав одягати. 

[330] Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, 

[331] Дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши. 

[332] Потім і панцир на груди свої надягнув, що від брата 

[333] Мав Лікаона: йому-бо якраз він приходивсь до міри. 

[334] Через плече перевісив він срібноцвяхований мідний 

[335] Меч свій і щит — міцний і великий — узяв із собою. 

[336] Голову дужу шоломом покрив він, кутим майстерно, 

[337] З кінською гривою,— страшно над гребнем вона розвівалась. 

[338] Вибрав і списа міцного, що саме прийшовсь до долоні. 

[339] Зброю так само почав бойову й Менелай одягати. 

 

[340] А як у лавах своїх нарешті озброївся кожен, 
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[341] Вийшли вони на середину поміж троян і ахеїв, 

[342] Погляди грізно схрестивши. Були всі охоплені жахом — 

[343] І конеборні трояни, і мідноголінні ахеї. 

 

[344] Близько один проти одного стали на змірянім полі 

[345] І в войовничім завзятті списами лише потрясали. 

[346] Перший метнув уперед Александр довготінного списа 

[347] Й сильно ударив Атріда у щит, на всі сторони рівний, 

[348] Міді ж, проте, не пробив, і зігнулося вістря списове 

[349] В броні щита. Після цього підняв Менелай, син Атрея, 

[350] Мідного списа, до Зевса взиваючи, батька живущих: 

 

[351] «Дай мені, Зевсе, помститись над тим, хто так мене скривдив, 

[352] Хай від моєї руки Александр богосвітлий загине, 

[353] Так щоб навіть і той, хто лиш має родитись, жахався 

[354] Дружні чуття зневажать і злом за гостинність платити». 

 

[355] Так він сказав, замахнувся, метнув довготінного списа 

[356] Й сильно ударив Паріса у щит, на всі сторони рівний. 

[357] Зразу щита простромив осяйного могутнім він списом, 

[358] Що й через панцир пройшов, оздоблений пишно й багато. 

[359] Проти самої пахвини роздер Александру хітона 

[360] Спис той. Та вчасно крутнувсь він і чорної смерті уникнув. 

[361] З піхов Атрід тоді вихопив срібноцвяхований меч свій 

[362] І, розмахнувшись, ударив по гребню шолома. Зламався 

[363] Меч аж на три і чотири уламки і з рук його випав. 
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[364] Тяжко зойкнув Атрід, на широке поглянувши небо: 

 

[365] «Зевсе, наш батьку, ніхто із богів не вредніший за тебе! 

[366] На Александрові я вже помститись гадав за підступність, 

[367] Та поламавсь мені меч у руках, і з міцної долоні 

[368] Марно мій спис вилітав,— його ж бо, проте, не убив я!» 

 

[369] Так він сказав, ухопив за шолом довгогривий Паріса 

[370] І поволік, шарпонувши, до мідноголінних ахеїв. 

[371] Ніжну шию стискав Александрові ремінь узорний, 

[372] Що за підв’язку шоломові був під його підборіддям. 

[373] Вже б і його доволік, невимовної слави зажив би, 

[374] Коб Афродіта за ними не стежила, Зевсова донька, 

[375] І не порвала той ремінь, з волової кроєний шкури. 

[376] Тож порожній шолом у могутній руці опинився. 

[377] Розмахом дужим його до мідноголінних ахеїв 

[378] Кинув герой, і вони тут же шолом підхопили. 

[379] Сам же знов до Паріса він кинувсь, бажаючи вбити 

[380] Мідяним списом. Та легко його із очей Афродіта 

[381] Скрила, як можуть це тільки богове, імлою вповивши, 

[382] І віднесла до шлюбних покоїв його запашистих. 

[383] Потім Єлену покликати вийшла. Знайшла її швидко 

[384] В вежі високій — круг неї троянські жінки там сиділи. 

[385] Тихо смикнула її за нектарнопахуше одіння 

[386] Й мовить їй, вигляду сивої жінки прибравши, старої 

[387] Прялі, яка, при Єлені іще в Лакедемоні живши, 
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[388] Вовну їй пряла чудову, і та її дуже любила. 

 

[389] Вигляду прялі прибравши, їй мовила так Афродіта: 

 

[390] «Швидко зі мною іди. Александр тебе кличе додому. 

[391] В шлюбнім покої сидить він на тонко обточенім ложі, 

[392] Сяючи вродою й шатами. Ти не сказала б ніколи, 

[393] Що із двобою він щойно вернувся,— або у танок він 

[394] Має іти, або по танкові присів опочити». 

 

[395] Мовила так і в грудях всю душу її схвилювала. 

[396] Та як прекрасну побачила шию богині Єлена, 

[397] Перса, жагою наповнені, й блиском осяяні очі, 

[398] Серцем жахнулась і так, озвавшись до неї,- сказала: 

 

[399] «О безпощадна, для чого ти знов спокусить мене хочеш? 

[400] Може, ще далі, у місто якесь заведеш многолюдне 

[401] Аж у Фрігії самій чи в принаднім краю Меонії, 

[402] Де серед смертних людей теж серцю твоєму є любий? 

[403] Чи не тому, що тепер Менелай переміг Александра 

[404] Світлого й хоче додому негідну мене повернути, 

[405] Чи не тому ти до мене прийшла — лихеє кувати? 

[406] Йди вже до нього сама, стежок відречися богівських, 

[407] Хай вже ніколи нога твоя більш на Олімп не ступає, 

[408] Оберігай його спокій і вічно терпи все від нього, 

[409] Поки тебе як дружину або як невольницю прийме. 
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[410] 1 Я ж не піду вже до нього,— стелить йому спільнеє ложе — 

[411] Сором мені і ганьба. Троянські жінки після цього 

[412] Справді мене засміють. Я вже й так перетерпіла досить». 

 

[413] Гнівом уся спалахнувши, промовила їй Афродіта: 

[414] «Змовкни, зухвала, не сердь мене, бо як розгніваєш, кину 

[415] Й так же зненавиджу сильно тебе, як раніше любила, 

[416] Серед троян і данаїв лиху розпалю я до тебе 

[417] Злобу й ненависть, і ти ганебною смертю загинеш». 

 

[418] Мовила так, і злякалася Зевсова донька Єлена, 

[419] І, срібно-білим ясним покривалом накрившися, мовчки 

[420] Вийшла услід божеству, від троянських жінок потаємно. 

[421] До Александрових разом дійшли вони пишних покоїв, 

[422] Знов до роботи своєї челядниці жваво взялися, 

[423] І до високої спальні ввійшла між жінок богосвітла. 

[424] В руки стілець на усміхи щедра взяла Афродіта 

[425] Й до Александра його поставила ближче богиня. 

[426] Сіла Єлена, дочка егідодержавного Зевса, 

[427] Й, очі убік одвернувши, корить почала свого мужа: 

[428] «З бою вернувся? Бодай би краще там і загинув, 

[429] Здоланий мужем могутнім, колишнім моїм чоловіком! 

[430] Чи не хваливсь ти, що над Менелаєм, Ареєві любим, 

[431] Маєш велику і в силі, і в списі, й в руці перевагу? 

[432] Що ж, повертайся й виходь з Менелаєм, Ареєві любим, 

[433] Битися знов сам на сам. Та все-таки я тобі раджу 
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[434] Втриматись краще і більше з русявим отим Менелаєм 

[435] На нерозважний не йти поєдинок, не битись двобоєм 

[436] Так необачно, щоб тут же він списом тебе не приборкав!» 

 

[437] Відповідаючи, так Паріс тоді мовив до неї: 

[438] «Гнітом докорів гірких не гніти мені душу, дружино! 

[439] Нині мене переміг Менелай при підтримці Афіни, 

[440] Завтра ж його я здолаю,— адже й біля нас є богове! 

[441] Ну, а тепер у постелі зажиймо розкошів кохання! 

[442] Ще-бо мій розум ніколи таке не мутило бажання, 

[443] Навіть як викрав тебе з Лакедемона я чарівного 

[444] На кораблях мореплавних, і ми на Кранаї, скелястім 

[445] Острові, вперше коханням і ложем з тобою з’єднались,— 

[446] Весь я коханням горю і солодкого повен жадання». 

 

[447] Так він сказав і до ложа пішов, а за ним і дружина. 

[448] Поки на ложі різьбленому разом вони спочивали, 

[449] Син Атрея, як звір той, гасав серед натовпу всюди, 

[450] Чи не угледить нараз Александра, подібного богу. 

[451] Та ні від кого з троян і союзників славних дізнатись 

[452] Про Александра не міг Менелай, Ареєві любий. 

[453] З дружби ніхто не ховав би його, якби тільки побачив, 

[454] Всім він ненависний був, немовби та чорна загибель. 

[455] Мовив до них тоді так володар мужів Агамемнон: 
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[456] «Слухайте, Трої сини, і дардани, і військо союзне! 

[457] Бачили ви — переміг Менелай, Ареєві любий, 

[458] Тож аргів’янку Єлену з усім її скарбом багатим 

[459] Видайте нам і пеню заплатіть, як належить, за неї, 

[460] Так щоб пам’ять про це й для майбутніх потомків лишилась». 

 

[461] Так говорив їм Атрід, і схвалили ту мову ахеї. 

Пісня четверта. Порушення клятв.  

Обхід війська Агамемноном 

[1] Радили раду боги, у господі сидячи в Зевса 

[2] На золотому помості, і юна володарка Геба 

[3] Всім розливала нектар, вони ж золоті піднімали 

[4] Келихи в честь одне одного і поглядали на Трою. 

[5] Та заманулось Кронідові словом ущипливим Геру 

[6] Подратувати, і от жартома він до неї промовив: 

 

[7] «Дві між богинями тут заступниці є в Менелая: 

[8] Гера аргейська і з нею Алалкоменіда Афіна. 

[9] Справді сидять тут обидві й, здаля поглядаючи тихо, 

[10] Слухають слово його. Афродіта, на усміхи щедра, 

[11] Завжди з Парісом усюди, від згуби його захищає. 

[12] От врятувала й сьогодні, коли вважав себе мертвим. 

[13] Та переміг же, проте, Менелай, Ареєві любий. 

[14] Тож поміркуймо тепер, як далі спрямуємо справу — 

[15] Знову жахливу розпалим війну й бойову колотнечу 
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[16] Поміж народів чи згоди між ними дамо досягнути? 

[17] В разі якщо це милим здається для вас і приємним, 

[18] Хай непорушним лишиться Пріама владущого місто, 

[19] А аргів’янку Єлену нехай Менелай забирає». 

 

[20] Так він сказав, і з обуренням слухали Гера й Афіна. 

[21] Поруч сиділи вони і троянам біду замишляли. 

[22] Тільки Афіна мовчала й ні слова із уст не зронила, 

[23] Хоч і лютилася гнівом на Зевса, могутнього батька. 

[24] Гера ж у грудях не стримала гніву свого і сказала: 

 

[25] «Немилосердний Кроніде, яке-бо ти вимовив слово! 

[26] Чи надаремним бажаєш і марним ти труд мій зробити 

[27] Й піт, що в трудах обливалася ним я і коней трудила, 

[28] Воїв ахейських на горе Пріамові й дітям збиравши? 

 

[29] Дій, як ти волиш, та інші того не схвалять богове». 

 

[30] З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний: 

[31] «О безпощадна! Яку ж бо Пріам і Пріамові діти 

[32] Прикрість тобі учинили, що в тебе на думці одно лиш, 

[33] Як Іліон зруйнувати, прегарно збудоване місто? 

[34] Лиш через брами та мури високі ввірвавшись до нього, 

[35] Тільки Пріама живцем із дітьми поглинувши й інших 

[36] Трої синів, лиш тоді б свою ти наситила злобу. 

[37] Що ж, як хочеш роби. Хай надалі лише ця незгода 
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[38] Не обертається в зваду між мною й тобою велику. 

[39] Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці: 

[40] Як заманеться колись і самому мені зруйнувати 

[41] Місто, в якому мужі проживатимуть любі для тебе, 

[42] Дай мені волю тоді і гніву мого ти не стримуй, 

[43] Так же, як зараз і я проти волі тобі уступаю. 

[44] Скільки під сонцем ясним, під зоряним неба наметом 

[45] Гарних є міст і держав, де люди живуть земнородні, 

[46] Серцем моїм над всіма Іліон я шаную священний 

[47] І на чолі із Пріамом народ списоборця Пріама. 

[48] Там мій ніколи олтар без учт не лишався належних, 

[49] Чи узливань, чи жертовного диму, що нам подобає». 

 

[50] В відповідь мовила Гера йому, велеока владарка: 

 

[51] «А як на мене, то три є міста, мені найлюбіших: 

[52] Аргос, і Спарта, й до них широкодорожня Мікена. 

[53] Що ж, руйнуй їх, як стануть для серця твого осоружні. 

[54] Ні заступатись за них, ні перечить тобі я не буду. 

[55] Хай би перечила я, як станеш ти їх руйнувати,— 

[56] Не досягну тим нічого, бо ти набагато сильніший. 

 

[57] Та не повинен же труд і мій залишатися марним. 

[58] Я божество, як і ти, бо одного з тобою ми роду. 

[59] Старшою все ж таки Кронос мене породив гнучкомудрий, 

[60] Двічі поважну,— і родом, і тим, що тобі за дружину 
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[61] Стала, а ти ж над всіма безсмертними владу тримаєш. 

[62] Будьмо ж одне перед одним поступливі в цьому обоє. 

[63] Я — тобі, ти — мені, щоб і інші боги це за приклад 

[64] Мали для себе. А зараз — скажи якнайшвидше Афіні, 

[65] Щоб поспішала на поле змагання троян і ахеїв 

[66] І намовляла троян порушити першими клятви, 

[67] Що їх недавно дали вони гордим у славі ахеям». 

 

[68] Так говорила, й уважив їй батько людей та безсмертних, 

[69] І до Афіни промовив одразу ж він слово крилате: 

 

[70] «Вируш негайно у путь до війська троян і ахеїв, 

[71] Спробуй намовить троян порушити першими клятви, 

[72] Що їх недавно дали вони гордим у славі ахеям». 

 

[73] Так він Афіну на те спонукав, до чого та й прагла. 

[74] Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, 

[75] Наче зоря, що син гнучкомудрого Кроноса нею 

[76] Шле мореплавцям чи війська широким загонам знамення 

[77] Світло-яскраве, і сиплються іскри навкруг незліченні. 

[78] Схожа на неї злетіла на землю Паллада Афіна 

[79] І серед війська упала. Всіх жах охопив невимовний — 

[80] І конеборних троян, і мідноголінних ахеїв. 

[81] Так не один говорив, на сусіда поглянувши зблизька: 

 

[82] «Знову жахлива почнеться війна й бойова колотнеча 
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[83] Поміж народів — невже ж таки миру не дасть осягнути 

[84] Зевс, наших воєн людських керівник і верховний правитель?» 

 

[85] Так не один виголошував серед троян і ахеїв. 

[86] Вигляду Антеноріда прибравши, бійця Лаодока, 

[87] Поміж троянських мужів замішалась тим часом Афіна — 

[88] Чи богорівного де не натрапить Пандара між ними? 

[89] Скоро в юрбі могутній Лікаона син бездоганний 

[90] В очі їй впав. При могутніх стояв він рядах щитоносних 

[91] Війська того, що сам він привів з-над Есепових течій. 

[92] Близько підходить і мовить вона йому слово крилате: 

 

[93] «Хочеш мене ти послухать, Лікаона сину розумний? 

[94] От коли б зважився бистру пустить ти стрілу в Менелая, 

[95] Мав би подяку троян і слави у них ти зажив би, 

[96] А щонайбільше з усіх — в молодого вождя Александра. 

[97] Перший тепер він тобі багаті приніс би дарунки, 

[98] Тільки б побачив лише, як Атрід Менелай войовничий, 

[99] Пострілом стятий твоїм, на вогнище сходить скорботне. 

[100] Тож в Менелая славетного кидай стрілу свою прямо, 

[101] Давши обіт Аполлону Лікійському, славному луком, 

[102] Щедру йому принести гекатомбу з ягнят первородних, 

[103] Щойно додому повернешся в мури Зелеї священні». 

 

[104] Так говорила Афіна і впевнила розум безумця. 

[105] Зняв із плеча свого лук він, гладенько обтесаний з рогу 
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[106] Дикої сарни швидкої, що сам, затаївшись в засаді, 

[107] В груди стрілою поцілив її, коли мала стрибнути 

[108] З бескиду й тут же замертво навзнак на скелю упала. 

[109] Роги над лобом у неї долонь на шістнадцять здіймались. 

[110] їх, обробивши ретельно, з’єднав роготокар майстерний, 

[111] Вилощив лук і на край приладнав золотеє окільце. 

[112] Лук спорядив і, об землю обперши, його натягнув він, 

[113] Товариші ж хоробрі щитами його заступили, 

[114] Щоб не наскочили часом Арея синове, ахеї, 

[115] Перш ніж впаде Менелай войовничий, Атрея нащадок. 

[116] З сагайдака він, віко ізнявши, невживану вийняв 

[117] З нього крилату стрілу — скорбот провинницю чорних, 

[118] Швидко наклав ту гірку він стрілу на лук з тятивою, 

 

[119] Давши обіт Аполлону Лікійському, славному луком, 

[120] Щедру йому принести гекатомбу з ягнят первородних, 

[121] Щойно додому він вернеться в мури Зелеї священні; 

[122] Взявши стрілу й молотком її вправивши в жилу волову, 

[123] Він до грудей тятиву притулив, а залізко до лука. 

[124] Тільки-но дугоподібний він лук натягнув свій великий, 

[125] Лук задзвенів, тятива загула, і стріла гостродзьоба 

[126] Враз полетіла, жадаючи вцілити в натовп ворожий. 

 

[127] Та не забули блаженні боги, Менелаю, про тебе, 

[128] Й перша з них — Зевсова донька Афіна, що здобич дарує. 

[129] Стала вона біля тебе й стрілу відхилила колючу, 
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[130] Легко від тіла її відігнала, немовби та мати 

[131] Муху зганяє з дитини, повитої сном найсолодшим. 

[132] Вістря її скерувала в те місце, де череса злотні 

[133] Пряжки, на панцир зайшовши, подвійну броню утворили. 

[134] В міцно пов’язаний черес гіркеє утрапило вістря, 

[135] Наскрізь пробила стріла майстерно оздоблений пояс 

[136] І пройняла вона й панцир, оздобами пишними вкритий, 

[137] Навіть пов’язку, що тіло йому від списів захищала 

[138] Захистом певним,— навіть її вона теж пронизала, 

[139] Тіло героєві ледь зачепивши, по шкірі дряпнула, 

[140] Й цівкою чорно-багряною кров з тої рани побігла. 

 

[141] Як меонійські жінки чи карійські слонову фарбують 

[142] Пурпуром кість, щоб наличники нею оздобити кінські, 

[143] І бережуть її дома — й багато комонників хтіло б 

[144] Мати її, але жде на державців оздоба коштовна: 

[145] Разом і коням краса, і візничому слава і шана,— 

[146] Так і тобі, Менелаю, збагрились пурпурною кров’ю 

[147] Стегна й гомілки стрункі, аж до кісточок, що над ступнею. 

 

[148] З жаху тоді затремтів державець мужів Агамемнон, 

[149] Чорну побачивши кров, що з рани відкритої бігла. 

[150] З жаху тремтів весь тоді й Менелай, Ареєві любий. 

[151] Та як побачив зазублини й зав’язь стріли він над тілом, 

[152] Знову йому до грудей вернулася духа бадьорість. 

[153] Важко зітхнувши,— навколо й усе товариство зітхало,— 
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[154] Взяв Менелая за руку й сказав володар Агамемнон: 

 

[155] «Брате мій любий! Тобі на загибель ту склав я угоду, 

[156] Проти троян одного з ахеїв поставивши битись! 

[157] Ось тебе ранено — клятву священну зламали трояни! 

[158] Але ні клятвенна кров баранів не буває даремна, 

[159] Ні узливання, ні потиск правиць, що ми ними клялися. 

[160] Як не віддасть їм тепер олімпієць, то все ж неодмінно, 

[161] Хоч і пізніш, а віддасть, а ті вже заплатять за зраду 

[162] І головами своїми, й жінками, і рідними дітьми. 

[163] Добре-бо знаю це все і розумом я, і душею. 

 

[164] День той настане колись — Іліон загине священний. 

[165] З ним же загине Пріам і весь люд списоборця Пріама. 

[166] Зевс, що в ефірі живе, з висоти свого трону, Кроніон, 

[167] Темною сам потрясе тоді з неба егідою, в гніві 

[168] За віроломство й обман. І збудеться все неодмінно. 

[169] Але страшна мені буде скорбота й печаль, Менелаю, 

[170] Якщо тепер ти умреш, досягнувши кінця свого віку, 

[171] Вкритий ганьбою до Аргоса спраглого я повернуся. 

[172] Згадувать зразу ж почнуть ахеї тоді про вітчизну. 

[173] На похвальбу і Пріамові, й іншим троянам покинем 

[174] Ми аргів’янку Єлену. Твої зотліватимуть кості 

[175] В полі під Троєю, справа ж нескінчена так і лишиться. 

[176] Скаже тоді не один із троян гордовито зухвалих, 

[177] Ставши ногою, славетний Атріде, на пагорб твій гробний: 
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[178] «О, коли б так і завжди свій гнів виявляв Агамемнон, 

[179] Як задаремно тепер привів сюди військо ахейське 

[180] 11 з кораблями порожніми знов повернувся додому, 

[181] В край вітчизняний, хороброго кинувши тут Менелая». 

[182] Скаже він так, і тоді — хай земля мене рідна поглине». 

[183] Щоб підбадьорить його, Менелай йому мовить русявий: 

[184] «Духом кріпися, щоб страху не сіять у війську ахейськім. 

[185] 1 Гостра не впала стріла на місця небезпечні", спочатку 

[186] Пишно мережаний черес затримав її та запона 

[187] Потім з пов’язкою, що мідники мені хитро склепали». 

[188] Відповідаючи, мовить владущий йому Агамемнон: 

[189] «О, коли б то й було так, улюблений мій Менелаю! 

[190] Рану досвідчений лікар огляне твою і цілющих 

[191] Ліків дасть, щоб чорні тобі заспокоїти болі». 

[192] Зразу ж покликаний був ним Талфібій, окличник божистий: 

 

[193] «Кликни, Талфібію, хай Махаон сюди прийде негайно, 

[194] Того Асклепія син, що лікарем був бездоганним, 

[195] Хай Менелая огляне, хороброго сина Атрея. 

[196] Лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою 

[197] Ранив його — на славу собі та усім нам на горе». 

 

[198] Так він сказав, і послухався мови тієї окличник. 

[199] Швидко крізь лави ахеїв проходить він міднохітонних, 

[200] Скрізь Махаона шукаючи. Бачить нарешті — стоїть він, 

[201] Колом могутніх оточений військ щитоносних, що з Трікки, 
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[202] Коням поживної, разом із ним у похід вирушали. 

[203] Близько спинившись, промовив до нього він слово крилате: 

 

[204] «Сину Асклепія, кличе владущий тебе Агамемнон, 

[205] Щоб Менелая оглянув, хороброго сина Атрея. 

[206] Лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою 

[207] Ранив його — на славу собі та усім нам на горе». 

[208] Так він сказав, і душу йому він у грудях стривожив. 

 

[209] Разом пішли вони вдвох через табір широкий ахеїв. 

[210] А як до місця дійшли, де лежав Менелай русокудрий 

[211] Ранений, кращі круг нього ахейські зібралися колом 

[212] Люди, і от Махаон посередині став богорівний, 

[213] І витягати почав він стрілу, що вп’ялася у черес, 

[214] Та на стрілі поламались при тому зазублини гострі. 

[215] Він розстебнув йому черес мережаний, потім запону 

[216] Витяг з пов’язкою, що мідники йому хитро склепали, 

[217] Рану оглянув тоді, що стріла заподіяла гостра, 

[218] Висмоктав кров і цілющими ліками рану посипав, 

[219] Як зичливий Хірон ще колись научив його батька. 

[220] Так клопоталися над Менелаєм вони гучномовним. 

[221] Рушили разом на них загони троян щитоносні. 

[222] Зброю схопили й ахеї тоді і за січу згадали. 

[223] Ти не побачив би, щоб Агамемнон дрімав богосвітлий, 

[224] Десь би ховався від страху або не хотів воювати,— 

[225] Він, навпаки, поривався у бій, що людей прославляє, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 612 

 

[226] Й кинув мережані міддю свої колісниці і коней, 

[227] Що аж хропіли здаля, де тримав за вузду їх візничий 

[228] Еврімедонт, Птолемеєм народжений, сином Пірея. 

[229] Напоготові звелів йому бути Атрід, якщо, військом 

[230] Сам порядкуючи скрізь, утому в суглобах відчує. 

[231] Так, оглядаючи воїв, він пішки обходив їх лави. 

[232] Бачив, що в бій поривається хто з бистрокінних данаїв, 

[233] То біля них зупинявся й таким підбадьорював словом: 

 

[234] «Хай не вгасає, аргеї, вам шал бойового завзяття! 

[235] Допомагать віроломним ніколи Зевс-батько не буде. 

[236] Ті, що священну посміли порушити першими клятву, 

[237] Трупом будуть своїм ніжнотілим шулік годувати, 

[238] їхніх дружин молодих ми в полон з нетямущими дітьми 

[239] На кораблях повеземо до себе, їх місто узявши». 

 

[240] А як де бачив, що бою страшного хтось хоче уникнуть, 

[241] Тих усіляко соромив і гнівними лаяв словами: 

 

[242] «Гей, боягузи й хвальки, невже вам не сором, аргеї? 

[243] Що це ви топчетесь тут, немов оленята безтямні, 

[244] Що, перебігши полями розлогими й втомлені дуже, 

[245] Раптом пристануть, і в серці снаги у них більше немає. 

[246] Так от безтямно ви топчетесь тут і до бою не йдете. 

[247] Чи дожидаєте, поки дорвуться трояни до наших 

[248] Гарнодеменних човнів аж при березі сивого моря, 
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[249] Впевнитись хочете, чи захистить вас рукою Кроніон?» 

 

[250] Так от, накази бійцям даючи, він обходив їх лави. 

[251] От підійшов він до крітян, пробившися ледве крізь натовп. 

[252] З Ідоменеєм відважним до бою вони споряджались,— 

[253] Він у передніх рядах був, на вепра потужністю схожий. 

 

[254] А Меріон тилові підбадьорював воїв загони. 

 

[255] Серцем зрадів, їх уздрівши, володар мужів Агамемнон, 

 

[256] Ідоменеєві мовив тоді він слово ласкаве: 

 

[257] «Ідоменею, тебе над усіх бистрокінних данаїв 

[258] Я поважаю — чи то на війні, чи то в іншому ділі, 

[259] Чи то на учті, коли іскристе вино із водою 

[260] Кращі з ахейських синів у кратерах мішають почесних. 

[261] Справді, в той час, коли інші довговолосі ахеї 

[262] Мірою п’ють, то перед тобою наповнений келих 

[263] Завжди стоїть, як і в мене, щоб пити за серця бажанням. 

[264] В бій вирушай і вияви доблесть, якою пишався!» 

 

[265] Ідоменей йому, крітян провідця, у відповідь мовив: 

 

[266] «Сину Атреїв, завжди тобі я товаришем вірним 

[267] Буду, як сам я раніш обіцяв, ще й кивнув головою. 
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[268] Та спонукай-бо тих інших довговолосих ахеїв 

[269] Бій починати мерщій, бо трояни зламали священну 

[270] Клятву. Смертна загибель і всякі нещастя надалі 

[271] їх дожидають, вони-бо порушили першими клятву». 

 

[272] Так він сказав, і Атрід, радіючи, далі подався. 

[273] Він підійшов до Бантів, пробившися ледве крізь натовп. 

[274] В бій споряджались обидва, йшла хмарою з ними піхота. 

[275] Як козопас із чатівні високої інколи бачить 

[276] Хмару, від моря бурним Зефіровим посвистом гнану, 

[277] І від смоли чорнішою здалеку хмара здається, 

[278] Й суне над морем вона, і веде ураган за собою, 

[279] Дивиться з жахом пастух і жене до печери отару,— 

[280] Так за Бантами вслід, поспішаючи в січу жорстоку, 

[281] Паростків Зевса хоробрих густі посувались загони, 

[282] Чорні як хмара, щитами й списами наїжені грізно. 

[283] Серцем зрадів, їх побачивши, владар мужів Агамемнон 

[284] Та, їх обох окликаючи, слово їм мовив крилате: 

 

[285] «Славні Банти хоробрі, ахеїв вожді міднобронних! 

[286] Вам підбадьорень не треба, й наказувать вам я не буду. 

[287] Добре й самі ви народ спонукаєте битись завзято. 

[288] Тільки б, о Зевсе, наш батьку, і ви, Аполлоне й Афіно, 

[289] Дух такий самий палав би у кожного воїна в грудях, 

[290] Скоро б упало подолане місто державця Пріама, 

[291] Нашими взяте руками й дощенту зруйноване нами». 
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[292] Так він сказав і, від них відійшовши, до інших подався. 

[293] Нестор зустрівсь йому далі, пілоський гучний красномовець, 

[294] Товаришів шикував він і кликав їх битись завзято; 

[295] Поруч великий стояв Пелагон, і Аластор, і Хромій 

[296] Разом з Біантом, керманичем люду, й владущим Гемоном. 

[297] Воїв комонних та їх колісниці вперед він поставив, 

[298] Ззаду ж — пішого війська хороброго лави численні, 

 

[299] Певним оплотом в бою; а в середину пхнув полохливих, 

[300] Щоб навіть той, хто не хтів, примушений був воювати. 

[301] Воям комонним він першим наказував рівно рядами 

[302] Коней тримати своїх, не збиваючись в купу безладну. 

 

[303] «Щоб із комонників жоден, на силу і вмілість поклавшись, 

[304] Не виривався один уперед із троянами битись. 

[305] Не відступав би й назад — це й інших ослабити може. 

[306] Хто ж налетить своїм повозом на колісницю ворожу, 

[307] Списа вперед виставляй — цей спосіб є самий найкращий. 

[308] Так наші предки міста і мури міцні руйнували, 

[309] Маючи розум такий же і запал у грудях той самий». 

 

[310] Так підбадьорював їх у війнах досвідчений старець. 

[311] Серцем зрадів, це побачивши, владар мужів Агамемнон, 

[312] Нестора зразу ж окликнув і слово промовив крилате: 
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[313] «Старче, коли-бо то так, як дух твій у грудях коханих, 

[314] Ноги були неослабні і сили колишні буяли! 

[315] Та невідхильна гнітить тебе старість. Нехай би хто інший 

[316] їй підкорявся, а ти б молодим залишився й надалі». 

 

[317] Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: 

 

[318] «Хтів би, Атріде, і сам я лишатись таким, як у давню 

[319] Пору, коли богосвітлого вбив я Еревталіона. 

[320] Та усього заразом не дарують людині богове. 

[321] Був я колись молодий, а тепер от — насунулась старість. 

[322] Але й таким між комонників вийду, порадою й словом 

[323] їх направляючи, це — і право старих, і пошана. 

[324] А на списах нехай списники б’ються молодші, снагою 

[325] Кріпші за мене, які на свою покладаються силу». 

 

[326] Так він сказав, і Атрід подався, радіючи, далі. 

[327] Вершника він Менестея зустрів тоді, сина Петея, 

[328] Що між афінян стояв, побудників кличів воєнних. 

[329] А недалеко від нього стояв Одіссей велемудрий, 

[330] І навкруги кефаленці, в боях неослабні, стояли 

[331] Лавами. Тут-бо не чути було їм кличів воєнних, 

[332] Тільки-но ще почали вирушати одні проти одних 

[333] І конеборні трояни, й ахеї. А ці все на місці 

[334] Ждали, коли якийсь інший ахеїв загін, підоспівши, 

[335] Кинеться проти троян, щоб січу й самим розпочати. 
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[336] Бачачи це, їх лаять владущий почав Агамемнон 

[337] Та, їх обох окликаючи, мовив їм слово крилате: 

 

[338] «Сину Петея-державця і паростка Зевса самого, 

[339] Й ти лиш на підступи хитрі й лукавство зажерливе здатний! 

[340] Що ж ви лякливо ховаєтесь тут, дожидаючи інших? 

[341] Вам би обом у лавах передніх належало бути 

[342] Й інших палаючій битві назустріч вести за собою. 

[343] Ви-бо про учти найпершими чули від мене обидва 

 

[344] В час, коли учту старійшинам ми готували, ахеї. 

[345] Любо тоді вам було печеню смачну споживати, 

[346] З келихів медосолодке вино досхочу собі пити. 

[347] Нині ж дивитись вам любо, щоб десять загонів ахейських 

[348] Поперед вас воювали і гострою билися міддю!» 

 

[349] Глянув спідлоба і мовив йому Одіссей велемудрий: 

[350] «Що за слова в тебе линуть, Атрід, крізь зубів огорожу? 

[351] Як же це ми уникаємо бою, коли ми, ахеї, 

[352] Проти троян конеборних Ареєву лють піднімаєм? 

[353] Схочеш, то ти ще побачиш, якщо це тебе так турбує, 

[354] Як Телемахів батечко любий та кинеться перший 

[355] Проти троян конеборних. Слова ти на вітер пускаєш!» 

 

[356] І, усміхаючись, мовив владущий йому Агамемнон, 

[357] Гнів Одіссея помітивши, взяв він назад своє слово: 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 618 

 

 

[358] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! 

[359] Ні дорікати тобі, ні наказів давать я не буду, 

[360] Знаю-бо добре, що замірів сповнене доброзичливих 

[361] Серце у грудях твоїх, що однаково мислиш зі мною. 

[362] Тож уперед! Залагодим потім, якщо було слово 

[363] Прикре між нами. Нехай же боги його з вітром розвіють!» 

 

[364] Так він сказав і, від них одійшовши, до інших подався. 

[365] Стрівсь Діомед йому, високодумний Тідея нащадок, 

[366] З кіньми стояв він на кованій гарно своїй колісниці. 

[367] Син Капанея, могутній Стенел, стояв біля нього. 

[368] Глянув на сина Тідея і лаять почав Агамемнон 

[369] Та, окликаючи, слово до нього промовив крилате: 

 

[370] «Слухай, Тідея відважного, коней впокірника, сину! 

[371] Що ж ти сховався лякливо й на поле боїв позираєш? 

[372] Батько твій рідний Тідей не умів так від страху тремтіти, 

[373] Завжди в передніх рядах він любив воювать з ворогами,— 

[374] Так говорили, хто бачив у ділі його. Але сам я 

[375] І не стрічав, і не бачив. Та, кажуть, він всіх перевищив. 

[376] Сам, без війни, лише гостем, колись увійшов у Мікени 

[377] З рівним богам Полініком до війська людей набирати. 

[378] Мавши облогою йти на священні мури фіванські, 

[379] Дуже просили вони їм дати союзників славних. 

[380] Ті уже згодились дати і те прохання схвалили. 
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[381] Але їх Зевс одвернув, показавши знамення зловісні. 

[382] Отже, пішли вони далі й до лук подалися зелених 

[383] Над оболонню Асопу, що плине в густих очеретах. 

[384] Звідти Тідея послом ізнов спорядили ахеї. 

[385] От він у Фіви пішов і застав там багато кадмеїв — 

[386] Учту справляла у домі своїм Етеоклова сила. 

[387] Тільки візничий Тідей, хоч і був поміж ними чужинцем, 

[388] Все ж не злякавсь, опинившись один між численних кадмеїв. 

 

[389] Він викликав на змагання і всіх у борні дуже легко 

[390] Перемагав: була помічницею в нього Афіна. 

[391] Злобу в душі затаївши, кадмеї, погоничі коней, 

[392] Потай в засаду поставили, як повертавсь він додому, 

[393] П’ятдесятьох юнаків, і вождів було двоє із ними — 

[394] Славний Меон Гемонід, на бога безсмертного схожий, 

[395] І Автофонів син Поліфонт, войовник нездоланний. 

[396] Але Тідей їм обом заподіяв загибель ганебну. 

[397] Всіх повбивав, одному лише дав повернутись додому — 

[398] Тільки Меона пустив, на знамення здавшись богівське. 

[399] От який був Тідей етолійський! А син народився 

[400] Слабший за нього в бою, хоч, може, на зборах і кращий». 

 

[401] Так він сказав. На те Діомед не відмовив могутній, 

[402] Він шанобливо докори державця шановного слухав. 

[403] А Капанея славетного син до владущого мовив: 
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[404] «Сину Атреїв, знаючи правду, в олжу не вдавайся. 

[405] Ми від батьків хоробріші й пишаємось тим справедливо. 

[406] Ми-бо недавно взяли і Фів семибрамних твердиню, 

[407] З меншою силою війська прийшовши під мури міцніші, 

[408] Вірячи в божі знамення і Зевса великого поміч. 

[409] Наші ж батьки загинули через безтямну зухвалість. 

[410] Тим-то й не став-бо ти нас в однаковій честі з батьками». 

 

[411] Глянув спідлоба і так Діомед на те мовив могутній: 

 

[412] «Дядечку, краще помовч і мови моєї послухай. 

 

[413] Не докорю Агамемнону я, людей вожаєві, 

[414] Що закликає у бій в наголінниках мідиих ахеїв. 

[415] Вкриється славою він, якщо переможуть ахеї 

[416] Трої синів, і впадуть Іліона священного мури; 

[417] Вкриється смутком, якщо переможені будуть ахеї. 

[418] Краще згадаймо з тобою ми шал бойового завзяття!» 

 

[419] Так він сказав і з повоза збройний зіскочив на землю. 

[420] Грізно від того на грудях вождя, що кинувся в битву, 

[421] Мідь забряжчала, аж острах і мужнього серцем обняв би. 

 

[422] Так наче хвилі морські, охмареним гнані Зефіром, 

[423] Грімко об берег столунний б’ючись, раз у раз набігають,— 

[424] Спершу зростають у морі вони, а потім на берег 
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[425] З гуркотом ринуть страшенним, і аж понад скелі стрімчасті 

[426] Хвилі сягають горбаті і шумом солоним плюються,— 

[427] Так раз у раз і данаїв фаланги одна за одною 

[428] Йшли безустанно у бій, і кожній давали накази 

[429] Воєначальники, й мовчки ішли всі, й ніхто б не подумав, 

[430] Що тут є стільки народу, і в кожного голос є в грудях. 

[431] Йшли у мовчанні, покірні вождям, і лиш блискала ясно 

[432] Зброя в оздобах рясних, що в ній у похід вирушали. 

[433] Військо ж троянське, як вівці в кошарі заможного мужа, 

 

[434] Сотнями збившись, стоять, коли молоко у них доять, 

[435] І безустанно бекають, чуючи голос ягняток,— 

[436] Гамір такий у троянців лунав по їх цілому війську. 

[437] Та не у всіх був однаковий крик, не однакова мова, 

[438] Різноманітні змішались тут різних народів говірки. 

[439] Цих підбиває Арей, а тих — ясноока Афіна, 

[440] Жах, і Острах, і Звада, в жадобі своїй ненаситна, 

[441] Мужоубивці Арея сестра і товаришка вірна. 

[442] Спершу маленька на зріст, виростаючи, згодом сягає 

[443] Неба вона головою, сама ж по землі йде цогами. 

[444] От вона й тут, між ворожі проходячи юрми, однаку 

[445] Сіяла в них ворожнечу і множила стогони людські. 

 

[446] Щойно на місці однім наступаючі раті зійшлися, 

[447] Разом зіткнулися шкіра щитів, і списи, і зусилля 

[448] Мідянозбройних мужів. Одні об одні ударялись 
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[449] Круглоопуклі щити, аж луною навкруг гуркотіло. 

[450] Все тут змішалось — і крики звитяжні, і стогони людські 

[451] Тих, що губили і гинули, й кров’ю земля підпливала. 

[452] Так, як у повінь потоки, із пагір спадаючи буйно, 

[453] Котять ярами із сніжних джерел свої води бурхливі 

[454] І у долині просторій їх шумно зливають докупи, 

[455] А з-над бескету пастух іздалеку гомін той чує,— 

[456] Так і од військ протиборних — і брязкіт, і крики лунали. 

 

[457] Перший поверг Антілох Ехепола, Талісія парость, 

[458] Славного воїна з-поміж передніх загонів троянських. 

[459] В гребінь шолома гривастого перший його він ударив, 

[460] В лоб йому’списа всадив, і глибоко в кість увігналось 

[461] Мідяне вістря, і тьма Ехеполові очі укрила. 

[462] Наче та вежа, упав він на землю в цій битві жорстокій. 

[463] Впалого тіло за ноги вхопив володар Елефенор, 

[464] Син Халкодонта, начальник абантів, душею великих, 

[465] І поволік з бойовища, жадаючи швидше із нього 

[466] Лати здійнять. Та не довго тривало його намагання. 

[467] Вгледів душею великий Агенор, як труп волочив він, 

[468] В ребра, що випадком той оголив під щитом, нахилившись, 

[469] Списом сягнув міднокутим і руху все тіло позбавив. 

[470] Щойно той випустив дух свій, як січа страшенна зчинилась 

[471] Поміж троян і ахеїв. Вовками один на одного 

[472] Кидались дико вони, й розпанахував воїна воїн. 
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[473] Син Теламона Еант убив Сімоесія, парость 

[474] Антеміона квітучу; в долину з батьками своїми 

[475] З Іди зійшовши колись, щоб отари провідать овечі, 

[476] На берегах Сімоентових мати його породила, 

[477] Тим-то й назвали його Сімоесієм. Але віддячить 

[478] За піклування батькам своїм любим не встиг він: коротким 

 

[479] Вік його став перед списом великого духом Еанта. 

[480] Першим він вийшов вперед, і спис йому в груди улучив, 

[481] В правий сосок; і, пройнявши плече йому, вийшло іззаду 

[482] Мідяне вістря, й на землю упав він у порох, неначе 

[483] Той осокір, що на луках в розлогій долині зростає, 

[484] Рівний, стрункий, лиш вершина гіллям увінчана пишно. 

[485] Та блискучим сокири залізом зітнув його тесля, 

[486] Щоб на обіддя колісне для доброго воза погнути, 

[487] Й от він нерушно на березі річки лежить і всихає. 

 

[488] Так Антемід Сімоесій лежав, богорідним Бантом 

[489] Зброї позбавлений. З натовпу раптом, націлившись гострим 

[490] Списом, ударив його син Пріама, Антіф зброєсяйний, 

[491] Та промахнувсь,— Одіссея хороброму другові Левку 

[492] Втрапив у пах, коли той іще трупа волік з бойовища. 

[493] Випав із рук його мертвий, і сам він поліг біля нього. 

 

[494] Гнівом спахнув Одіссей, товариша вбитим уздрівши, 

[495] Виступив з лав наперед, блискотливою міддю окутий, 
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[496] Біля полеглого став і, навкруг озирнувшися, раптом 

[497] Списа блискучого кинув, і от відступили трояни 

[498] Перед навальністю мужа. Та й кинутий спис був не марно: 

[499] В Демокоонта поцілив, нешлюбного сина Пріама,— 

[500] Той з Абідоса прибув, де коней тримав прудконогих. 

[501] Списом ударив його Одіссей, за товариша гнівний, 

[502] Прямо у скроню, і вийшло крізь голову з другого боку 

[503] Мідяне вістря, і тьма Пріамідові очі укрила. 

[504] Важко зваливсь він на землю, аж зброя *іа нім забряжчала. 

[505] І відступили передні ряди і осяйливий Гектор. 

[506] З криком великим аргеї, полеглих тіла відволікши, 

[507] Рушили всі уперед. Це вгледів з твердині Пергаму 

[508] Й гнівом скипів Аполлон та гучно троян підбадьорив: 

 

[509] «Сміло вперед, конеборні трояни! Звитяги аргеям 

[510] Не уступайте,— не з каменю шкіра у них, не з заліза, 

[511] їй не затримати мідь, що ударом тіла розсікає! 

[512] Тут не воює й Ахілл, пишнокосої парость Фетіди: 

[513] Гнів свій, для серця болючий, плекає він перед човнами». 

[514] Грізний їм бог так гукав із твердині; а Зевсова донька, 

[515] Трітогенея славетна, снаги додавала агеям, 

[516] В натовпі ходячи скрізь, де бачила духом ослаблих. 

[517] Амарінкіда Діора тим часом приборкала доля — 

[518] В праву гомілку при кісточці саме поранений був він 

[519] Каменем гострим: фракійський проводар у нього улучив, 

[520] Пейрой, син дужий Імбраса, із города Ени прибулий. 
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[521] І сухожилля порвав йому камінь безстидний обидва, 

[522] Й кість розтрощив, і Діор похитнувся, і навзнак звалився 

[523] В порох, до друзів обидві свої простягаючи руки 

 

[524] Й дух випускаючи. Раптом підбіг той, що цілив у нього, 

[525] Пейрой, і списа ввігнав йому близько від пупа, й на землю 

[526] Випали нутрощі всі, і тьма йому очі окрила. 

 

[527] Кинувсь Тоант етолієць, ледь Пейрой схиливсь, і ударив 

[528] В груди його над соском і списа встромив у легені. 

[529] Ближче Тоант підбігає і, вирвавши списа важкого 

[530] В нього з грудей, свій гострий вихоплює меч і, ввігнавши 

[531] Прямо в живіт, відбирає фракійцеві подих останній. 

[532] А обладунку не зняв: обступили убитого друзі, 

[533] З чубом на тім’ї фракійці, списи наставляючи довгі, 

[534] Й хоч був величний Тоант, і могутній, і мужністю славний, 

[535] Геть відігнали його, й відступив він, жахаючись серцем. 

[536] Так і лежали один біля одного в поросі поряд 

[537] Двоє вождів — фракійців і мідянозбройних епеїв. 

[538] А навкруги — з обох станів — багато загинуло й інших. 

 

[539] Битву цю гудити муж не наважився б навіть сторонній, 

[540] Хоч і без жодної шкоди, не ранений гострою міддю, 

[541] Вештався б він серед бою, й водила б Паллада Афіна, 

[542] Взявши за руку його, і від стріл і списів боронила. 

[543] В день той загинула сила-силенна троян і ахеїв, 
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[544] В порох упавши чолом і один біля одного лігши. 

Пісня п’ята. Подвиги Діомеда 

[1] Ось Діомедові, сину Тідея, Паллада Афіна 

[2] Силу й відвагу дала, щоби серед інших аргеїв 

[3] Подвигом він відзначився і славу здобув якнайкращу. 

[4] Пломінь невгасний йому круг шолома й щита запалила, 

[5] Ясний, немов та осіння зоря, що виблискує в небі 

[6] Сяєвом найяскравішим, омита в воді Океану. 

[7] Світлом осяла таким Діомедові голову й плечі 

[8] І спрямувала в середину бою, де вир був найдужчий. 

 

[9] Серед троян був Дарет, чоловік і баЛтий, і славний, 

[10] Жрець непорочний Гефеста. Синів було двоє у нього — 

[11] Старший Фегей та Ідей, в уміннях досвідчені ратних. 

[12] Вдвох, відокремившись, мчали назустріч вони Діомеду 

[13] На колісниці, а він по землі на них виступив піший. 

[14] Щойно зійшлись вони близько, один на одного йдучи, 

[15] Перший Фегей тоді кинув свого довготінного списа, 

[16] Вістря ж його пролетіло над лівим плечем Діомеда, 

[17] Шкоди йому не вчинивши. 1 от Діомед замахнувся 

[18] Гострою міддю, і списа того недаремно він кинув — 

[19] Влучив у груди Фегеєві він і звалив з колісниці. 

[20] З повоза гарного скочив Ідей, свої коні лишивши, 

[21] І не посмів захистить навіть тіло убитого брата. 

[22] Був би і сам він загибелі чорної тут не уникнув, 

[23] Тільки ж Гефест врятував його, пітьмою ночі окривши, 
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[24] Щоб не до розпачу батько за дітьми старий побивався. 

[25] Коней тим часом зловив син Тідеїв, великий душею, 

[26] Й товаришам їх оддав — до угнутих човнів перегнати. 

 

[27] Бачать трояни, душею великі, як діти Дарета — 

[28] Цей полохливо тікає, під повозом той уже вбитий, 

 

[29] Духом усі занепали. Але ясноока Афіна, 

[30] Буйного взявши за руку Арея, мовляє до нього: 

 

[31] «Кров’ю умиваний людоубивче Арею! Арею, 

[32] Мурів рушнику лютий. Облишмо троян і ахеїв 

[33] Битись, кому із них славу звитяги Зевс-батько присудить. 

[34] Краще ходім звідціля, щоб лютості Зевса уникнуть». 

 

[35] Мовлячи так, вона буйного вивела з бою Арея 

[36] Й на узбережжі високім Скамандру його посадила. 

[37] Військо троян похитнули данаї, і кожен з вождів їх 

[38] Знищив по мужеві. Першим володар мужів Агамемнон 

[39] Одія з повоза скинув, ставного вождя алізонів. 

[40] Першому списа ввігнав між плечей він у спину, як кинувсь 

[41] Той утікати, і вістря навиліт пройшло йому груди. 

[42] Важко зваливсь він на землю, аж зброя на нім забряжчала. 

 

[43] Ідоменей тоді Феста убив, що доводився сином 

[44] Борові меонянину й прибув з урожайної Тарни. 
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[45] Ратищем довгим у праве плече тоді списник славетний 

[46] Ідоменей його вдарив, коли той на повіз виходив. 

[47] Впав з колісниці він враз, і страшна його пітьма окрила. 

[48] Ідоменеєві слуги зняли із убитого зброю. 

 

[49] Строфіїв син Скамандрій, досвідчений в ловах мисливських, 

[50] Списом був гострим із рук Менелая Атріда убитий, 

[51] Славний мисливець, якого сама Артеміда навчила 

[52] На дичину полювать, що ліси її й гори годують. 

[53] Не врятувала й сама Артеміда його стрілометна, 

[54] Ні дальносяжне влучання, що досі він ним відзначався. 

[55] Бо Менелай, списоборець славетний, Атреїв нащадок, 

[56] Гострого списа ввігнав між плечей йому в спину, як кинувсь 

[57] Той утікати, і вістря навиліт пройшло йому груди. 

[58] Впав він на землю сторчма, аж зброя на нім забряжчала. 

 

[59] Син Гармоніда Тектона Ферекл був тоді Меріоном 

[60] Вбитий, а мав до майстерності він усілякої вмілі 

[61] Руки,— його відзначала й любила Паллада Афіна. 

[62] Він мужоборцю Парісу човни збудував рівнобокі, 

[63] Згуби початок, загибель вони принесли як троянам, 

[64] Так і самому йому, не збагнув-бо він присудів божих. 

[65] Гнався за ним Меріон і, настигнувши, ратищем гострим 

[66] В праву сідницю ударив, і вмить під лобковою кістю 

[67] Прямо в міхур сечовий простромилося вістря навиліт. 

[68] З зойком упав він навколішки, й смерть його млою окрила. 
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[69] Мегес Педея убив, що був Антенорові сином, 

[70] Хоч і нешлюбним, та ним Теано піклувалась пресвітла 

[71] Нарівні з любими дітьми, свому догоджаючи мужу. 

[72] Списник славетний, Філея нащадок, його наздогнавши, 

[73] Зблизька у голову з тилу загостреним списом ударив, 

 

[74] І, між зубів пролетівши, язик йому мідь підрубала. 

[75] Впав він у порох, холодну затиснувши мідь між зубами. 

[76] Евемонід Евріпіл богосвітлого вбив Гіпсенора, 

[77] Долопіона відважного парость, жерцем його батько 

[78] Був у Скамандра колись і, як бог, мав пошану в народі. 

[79] Саме його Евріпіл, осяйливий син Евемонів, 

[80] Втеклого, швидко догнав, у плече його з розмаху вдарив 

[81] Гострим мечем і важку відрубав Гіпсенорові руку. 

[82] Впала на землю рука закривавлена, й очі закрила 

[83] Вбитому смерть багряниста і доля його премогутня. 

[84] Так подвизались вони у могутнім труді бойовому. 

[85] Та за сина Тідея не міг би ти з певністю знати, 

[86] Бореться з ким він, за кого стоїть — за троян чи ахеїв. 

[87] Він бушував на рівнині, немов та ріка в водопілля, 

[88] Що від зимових набухла дощів і всі греблі зриває. 

[89] Стримать не зможуть її ні міцно збудовані греблі, 

[90] Ні огорожі навкруг виноградників, рясно розквітлих,— 

[91] Раптом нахлине вона, обтяжена зливою Зевса, 

[92] Й гине багато у ній прекрасної праці людської. 
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[93] Так перед сином Тідея троян захитались фаланги 

[94] Щільні, не в силі устояти, хоч і було їх багато. 

 

[95] Щойно лиш Пандар уздрів, осяйливий син Лікаонів, 

[96] Як по рівнині, бушуючи, гнав той троянські фаланги, 

[97] Зразу ж на сина Тідея націлив він гнутого лука 

[98] Й гострою втрапив стрілою нападнику в праве рамено, 

[99] Панциром вкрите опуклим. Навиліт вонв пролетіла 

[100] Й вийшла із другого боку, оббризкавши кров’ю весь панцир, 

 

[101] Голосно скрикнув, зрадівши, осяйливий син Лікаонів: 

[102] «Нумо вперед, велемужні трояни, погоничі коней! 

[103] Найхоробріший з ахеїв поранений,— видно, недовго 

[104] Проти стріли він могутньої встоїть, якщо мене справді 

[105] Зевса всевладного син срібнолукий послав із Лікії». 

 

[106] Мовив він, хвалячись, так. Не зборола стріла Тідеїда,— 

[107] Він, відступивши до коней лише й колісниці своєї, 

[108] Став і гукнув до Стенела, що був Капанеєві сином: 

 

[109] «Ну-бо сюди, Капаніде мій любий, зійди з колісниці, 

[110] Гостру із мого рамена стрілу мені витягни швидше». 

 

[111] Мовив він так, і зіскочив на землю Стенел з колісниці, 

[112] Став за плечима й стрілу, що прошила їх, витяг негайно. 

[113] Струменем бризнула кров крізь плетиво панцира щільне. 
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[114] Вголос молитись почав Діомед, син Тідея відважний: 

[115] «Зглянься, незборена Зевса егідодержавного доню! 

[116] Батьку моєму й мені ти ласкаво колись помагала 

[117] В битвах палаючих, тож і тепер будь прихильна, Афіно! 

[118] Дай наздогнати і списом сягнуть того мужа, що ранить 

 

[119] Встиг мене перший та ще й похваляється, ніби недовго 

[120] Бачить мені доведеться осяйливе сонця проміння». 

 

[121] Так він благав, молячись. І почула Паллада Афіна, 

[122] Ноги легкими зробила, і руки, і все його тіло, 

[123] Близько тоді підійшла і мовила слово крилате: 

 

[124] «Сміло тепер, Діомеде, виходь із троянами битись. 

[125] Батьківську в груди тобі я безтрепетну вклала відвагу 

[126] Ту, що комонник Тідей нею славен, щита потрясатель. 

[127] Млу відвела від твоїх я очей, що їх досі вкривала, 

[128] Щоб одрізняти умів ти бога від смертного .мужа. 

[129] Отже, якщо, іспитуючи, бог який прийде до тебе, 

[130] Не виступай ти зухвало з богами безсмертними битись, 

[131] Хто б то не був; коли ж Зевсова донька лише Афродіта 

[132] Вступить у бій, навідліг удар її гострою міддю». 

 

[133] Кажучи так, одійшла відтіля ясноока Афіна. 

[134] Син же Тідеїв ізнов замішався у лави передні. 

[135] Прагнув душею й раніше-бо він із троянами битись, 
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[136] Нині ж у нього побільшало втроє снаги, як у лева, 

[137] Що біля стад тонкорунних пастух не убив його в полі, 

[138] Тільки поранив, коли перескакував той у кошару. 

[139] Лють лише в нім розпалив і, овець боячись боронити, 

[140] Криється в хижі пастух, повну жаху лишивши отару. 

[141] Збившись докупи, лежать одна біля одної вівці, 

[142] Лев же розлючений скаче назад через вал огорожі, 

[143] З люттю такою ж троян побивав Діомед премогутній. 

 

[144] Так Астіноя він вбив і людей вожая Гіпейрона, 

[145] Першого вище соска мідногострим уразив він списом, 

[146] Другого в плечі ставні величезним мечем по ключиці 

[147] Вдарив, і плечі від шиї йому відрубав і від спини. 

[148] Кинувши їхні тіла, наздогнав Поліїда й Абанта, 

[149] Еврідаманта старого синів, що на снах розумівся. 

[150] Снів при відході, проте, їм старий не умів розгадати, 

[151] Зняв-бо із них обладунки з обох Діомед премогутній. 

[152] Потім на Ксанта й Тоона пішов він, синів двох Фенопа 

[153] Ніжно любимих. Знесилений старості гнітом печальним, 

[154] Інших синів не родив він, щоб спадщину їм залишити. 

[155] Зняв обладунки з обох Діомед, у кожного милу 

[156] Цушу віднявши, а батькові тільки ридань і печалі 

[157] Біль залишаючи. Так і не стрів він синів, щоб живими 

[158] З битви вернулись, а спадок далека рідня поділила. 

[159] Потім він двох повалив синів Дарданіда Пріама, 

[160] Хромія й з ним Ехемона, що разом були в колісниці. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 633 

 

[161] Гак, наче лев, у череду вдершись, ламає корові 

[162] Карк чи телиці, що в гаї тінистому паслися мирно, 

[163] Гак син Тідея обох, хоч вони й боронились завзято, 

 

[164] З повоза кинув додолу й, озброєння з тіл їх ізнявши, 

[165] Товаришам доручив їх коні на судна загнати. 

 

[166] Бачить Еней, як мужів той троянських винищує лави, 

[167] Й крізь бойову колотнечу й списів завірюху навальну 

[168] Пандара рушив шукать богорівного скрізь чи не знайде. 

[169] Сильного він, бездоганного сина знайшов Лікаона, 

[170] Став перед ним і з такими звернувся до нього словами: 

 

[171] «Пандаре, де ж бо твій лук і де твої стріли крилаті 

[172] Й слава? Ніхто у ній тут із тобою змагатись не буде, 

[173] Кращим за тебе ніхто не назве себе в цілій Лікії. 

[174] Руки до Зевса свої піднеси й кинь стрілу свою в мужа, 

[175] Хоч і який він могутній, багато-бо лиха троянам 

[176] Він спричинив, багатьом-бо хоробрим коліна розслабив. 

[177] Це чи не бог який, гнівний за жертви, помститися хоче 

[178] Трої синам? Жахливо гнів божий накликать людині». 

 

[179] В відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів: 

[180] 1 «Славний Енею, троян мідношатних пораднику добрий! 

[181] Схожий він, видно з усього, на мужнього сина Тідея: 

[182] Щит я його впізнаю і шолом з заборолом дірчастий, 
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[183] Бачу і коні його, а чи бог то — напевно не знаю. 

[184] А що цей муж, як казав я, відважного син є Тідея, 

[185] 5 Все ж не без бога лютує він тут, і хтось із безсмертних 

[186] Близько стоїть біля нього, окутавши хмарою плечі, 

[187] Й кинуту в нього стрілу бистролетну кудись відхиляє. 

[188] Гострою раз уже вцілив його я стрілою й навиліт 

[189] Праве плече простромив, хоч і панциром вкрите опуклим. 

[190] 0 От уже, думав, спровадив таки я його до Аїду, 

[191] Та не здолав: є розгніваний бог тут якийсь, безперечно. 

[192] Коней нема при мені, бойової нема колісниці. 

[193] У Лікаона ж, удома у нас, одинадцять новеньких 

[194] Повозів гарних, недавно змайстрованих, всі чепраками 

[195] 5 Вкриті, при кожному коней по парі стоїть двояремних, 

[196] Білий ячмінь-бо їдять вони завжди й пшеницю двозерну. 

[197] Списник старий Лікаон в своїм добре збудованім домі 

[198] Радив не раз мені, ще коли йти у похід я збирався, 

[199] На колісницю, казав він, запряжену кіньми, зійшовши, 

[200] 10 Раттю троян керувати в жорстоких із ворогом битвах. 

[201] Я ж не послухав, а це набагато було б корисніше. 

[202] Пошкодував-бо я коней, щоб корму для них не забракло 

[203] В війську обложенім: звикли-бо ситно вони годуватись. 

[204] Тож залишив я їх дома і пішки до Трої подався, 

[205] )5 Склавши на лук всю надію, та мало мені допоміг він. 

[206] Я натягав його вже проти двох полководців найкращих — 

[207] Сина Тідея і сина Атрея,— обох я поцілив 

[208] Влучно, і кров їх пролив, та лиш більше їх тим розлютив я. 
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[209] Доля лиха надала із кілка мені лука тугого 

[210] Знять того дня, як повів до любого я Іліона 

[211] Військо троян, щоб подать богосвітлому Гектору поміч. 

[212] Як повернуся додому й на власні я очі побачу 

[213] Землю вітчизни, й дружину, і рідну оселю високу,— 

[214] Хай мені голову геть відрубає приблуда чужинний, 

[215] Як не спалю у палаючім полум’ї я цього лука, 

[216] Вщент поламавши,— нікчемний, як вітер, був з нього супутник». 

 

[217] В відповідь зразу ж Еней, троян ватажок, тоді мовив: 

[218] «Не говори так. Не буде й надалі інакше, аж-поки 

[219] На колісницях із кіньми удвох ми не вийдемо проти 

[220] Мужа того і не спробуєм нашої зброї на ньому. 

[221] Стань же мерщій в колісницю до мене й побачиш, які то 

[222] Тросові коні, як швидко уміють вони по рівнині 

[223] Мчати туди і сюди — у погоні, так само й у втечі. 

[224] Нас і до міста вони понесуть, якщо знов побажає 

[225] Славою Зевс Діомеда, сина Тідея, окрити, і 

[226] Йди ж бо мерщій та в руки батіг цей бери і блискучі 

[227] Віжки, а я увійду в колісницю, щоб бій розпочати. 

[228] Чи на себе бери його, я ж керуватиму кіньми». 

 

[229] В відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів: 

 

[230] «Краще, Енею, ти сам бери віжки й керуй уже кіньми. 
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[231] Швидше помчать вони повіз округлий, візничого звичний 

[232] Чуючи клич, як тікать доведеться від сина Тідея. 

[233] Можуть без тебе упертись сполохані коні й не схочуть 

[234] Винести нас з бойовища, не чуючи оклику твого. 

[235] Рушить на нас тоді син великого духом Тідея, 

[236] Вб’є нас і однокопитих собі забере твоїх коней. 

[237] Отже, своїми ти сам керуй колісницею й кіньми. 

[238] Я ж, коли він налетить, його списом загостреним стріну». 

 

[239] Мовлячи так, в колісницю оздоблену стали обидва 

[240] Й миттю погнали на сина Тідея баских вони коней. 

[241] Щойно побачив Стенел їх, осяйливий син Капанеїв, 

[242] Зразу ж до сина Тідея він слово промовив крилате: 

 

[243] «О Діомеде, сину Тідеїв, душі моїй любий! 

[244] Бачу могутніх мужів, що з тобою готові он битись. 

 

[245] Сила незмірна в обох. Один із них лучник славетний 

[246] Пандар, тим гордий, що сином доводиться він Лікаону. 

[247] Цругий — Еней, гордиться походженням з лона Анхіса 

[248] Він бездоганного, мати ж його — Афродіта безсмертна. 

[249] Гож завернім своїх коней, не кидайся надто завзято 

[250] В лави передні, щоб милого серця свого не згубити». 

 

[251] Глянув спідлоба і мовив йому Діомед премогутній: 
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[252] «Годі, ні слова про втечу, я цій не піддамся намові. 

[253] В мене немає того у природі, щоб, криючись, битись 

 

[254] Чи ховатись зі страху: ще сила моя непохитна! 

[255] Навіть із кіньми не виїду я, а виступлю пішки 

[256] В бій проти них, не дасть-бо тремтіти Паллада Афіна. 

[257] На колісниці од нас прудконогі не винесуть коні 

[258] Разом обох, чи встигне хоча б лиш один врятуватись. 

[259] Інше тобі я скажу, ти ж у серце вклади оце слово. 

[260] В разі порадниця мудра Афіна мене обдарує 

[261] Славою вбити обох, ти притримай поривчатих коней, 

[262] Віжками міцно до поручнів повоза їх притягнувши. 

[263] Сам — не забудь же цього! — до Енеєвих кинешся коней 

[264] І від троян їх жени до ахеїв красивоголінних. 

[265] З тої породи вони, що Тросові Зевс громозвучний 

[266] Дав в нагороду за сина його Ганімеда,— тож кращих 

[267] Коней нема під зорею світання і сонячним сяйвом. 

[268] В Лаомедонта цю викрав породу Анхіс мужовладний, 

[269] Потай кобил у табун до баских підсилаючи коней. 

[270] Шість народилось тієї породи лошат в його домі. 

[271] Четверо з них залишив він у себе, годуючи в стайні. 

[272] Двоє ж Енеєві дав, особливо при втечі надійних, 

[273] їх захопивши, велику собі ми здобудемо славу». 

 

[274] Так Діомед і Стенел між собою тоді розмовляли. 

[275] Скоро й ті двоє примчали,, швидких поганяючи коней. 
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[276] Перший сказав Діомеду осяйливий син Лікаонів: 

 

[277] «Духом твердий і відважний Тідея славетного сину! 

[278] Не подолав тебе луком швидким я, гіркою стрілою, 

[279] Спробую списом тепер, чи не краще улучу я нині». 

[280] 1 Мовивши так, довготінного з розмаху кинув він списа 

[281] І Тіде’ща ударив у щит. Пройняло його наскрізь 

[282] Мідяне вістря і панцира тут же торкнулося дзвінко. 

[283] Голосно крикнув до нього осяйливий син Лікаонів: 

 

[284] «Пах твій навиліт пробито! Недовго тепер, сподіваюсь, 

[285] Зможеш триматись. Мені ж ти надав цим великої слави!» 

[286] Та, не злякавшись, йому відповів Діомед премогутній: 

[287] «Ти помилився, не влучив ти! Вам же обом, сподіваюсь, 

[288] Звідси не вийти раніш, поки той або інший, упавши, 

[289] Кров’ю напоїть Арея, бійця із щитом нездоланним». 

[290] 1 Мовив і списа метнув. Його скерувала Афіна 

[291] Пандару в ніс біля ока, і в білі він зуби уп’явся. 

[292] В самій насаді язик одсікла йому мідь нездоланна, 

[293] Вістря навиліт пройшло аж униз, через край підборіддя. 

[294] З повоза впав він, і брязком на ньому озвалася зброя 

[295] 5 Ясноблискуча. Вбік прудконогі шарахнулись коні 

[296] Від переляку. Так Пандар душі тут і сили позбувся. 

 

[297] Скочив на землю Еней із щитом та із списом великим, 

[298] З остраху, шоб не забрали убитого в нього ахеї. 
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[299] Як в своїй силі упевнений лев, круг трупа ходив він, 

[300] Спис уперед виставляв і щит, на всі боки округлий, 

[301] Кожного, хто б не наблизивсь до нього, убить він грозився 

[302] Криком жахливим. Та камінь схопив син Тідея руками 

[303] Вельми важкий, удвох не могли б його смертні підняти 

[304] З нині живучих, а він і один ним розмахував легко. 

[305] Ним він ударив Енея в крижі, там де стегон окістя 

[306] Ходить в суглобах,— стегенною чашею це називають. 

[307] Чашу він ту роздробив і обидва порвав сухожилля. 

[308] Ще й йому шкіру той камінь обдер шерехатий. І раптом 

[309] Зсунувсь герой на коліна й рукою м’язистою тільки 

[310] Сперся об землю. І чорная ніч йому очі окрила. 

 

[311] Був би, напевне, загинув Еней, поводатар народу, 

[312] Тільки ж бо Зевсова донька угледіла це, Афродіта, 

[313] Мати, яка породила його пастухові Анхісу. 

[314] Оповила вона білі рамена круг любого сина, 

[315] Спереду краєм свого покривала блискучого вкрила, 

[316] Захистом певним од стріл, щоб хтось із данаїв комонних 

[317] Міддю грудей не пробив йому й духу із тіла не вийняв. 

 

[318] Винесла так з бойовища вона свого любого сина. 

[319] Син Капанеїв Стенел, проте, не забув настанови 

[320] Тої, що дав перед цим Діомед йому голосномовний. 

[321] Осторонь січі лункої свої поставив він коні 
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[322] Однокопиті, до повоза віжками їх прив’язавши. 

[323] До пишногривих Енеєвих раптом він кинувся коней, 

[324] їх від троян одігнав до ахеїв красивоголінних 

[325] І передав Деїпілові, другу своєму, якого 

[326] Більш цінував од ровесників інших за мислі поважні, 

[327] Щоб до човнів той одвів крутобоких. А сам він тим часом 

[328] На колісницю зійшов і, віжки блискучі вхопивши, 

[329] Зразу ж учвал до сина Тідея погнав свої коні 

[330] Міцнокопиті. А той переслідувать взявся Кіпріду 

[331] Міддю безжальною, знав, хоч богиня вона, а безсильна, 

[332] Не із числа тих богинь, які в війнах керують мужами, 

[333] Не Еніо, городів руйнівниця страшна, не Афіна. 

[334] От наздогнав він її, крізь густі прориваючись лави, 

[335] І замахнувсь тоді син великого духом Тідея, 

[336] 1, налетівши, руки її ніжної шкіру він списом 

[337] Гострим поранив. Дійшов аж до тіла той спис міднокутий 

[338] Крізь божественне одіння, самими Харитами ткане, 

[339] Вище долоні, й безсмертна богинина кров полилася — 

[340] Плин, що в жилах пливе у блаженних богів невмирущих. 

[341] Хліба вони не щять, не п’ють вони й вин іскрометних, 

[342] Тим-то в них крові нема і безсмертними їх називають. 

[343] Скрикнула з болю богиня і сина із рук упустила. 

 

[344] Феб-Аполлон в тую ж мить на свої підхопив його руки, 

[345] Темною хмарою вкрив, щоб хтось із данаїв комонних 

[346] Міддю грудей не пробив йому й духу із тіла не вийняв. 
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[347] Голосно крикнув до неї тоді Діомед гучномовний: 

 

[348] «Геть іди, Зевсова доню, з війни та з цього бойовища! 

[349] Чи не доволі тобі, що жінок ти зваблюєш кволих? 

[350] А як втручатись ти хочеш в бої, то тепер, сподіваюсь, 

[351] Будеш жахатися бою, й здаля лиш почувши про нього!» 

 

[352] Мовив він так. Відійшла вона в розпачі й муці страшенній. 

[353] З натовпу далі Іріда її повела вітронога, 

[354] Горем убиту, аж тіло прекрасне її почорніло. 

[355] Буйного бачить Арея вона, що сидів там із кіньми, 

[356] Від бойовища ліворуч, до хмари свій спис притуливши. 

[357] Впала вона перед братом коханим своїм на коліна 

[358] Й стала благати, щоб він злотозбруйних позичив їй коней: 

 

[359] «Допоможи мені, брате мій любий, і дай мені коней, 

[360] Щоб на Олімп я могла повернутись, в оселю безсмертних. 

[361] Надто від рани я мучуся, смертним завданої мужем, 

[362] Сином Тідея, що битися навіть із Зевсом готовий». 

 

[363] Мовила так, і Арей відступив злотозбруйних їй коней. 

[364] На колісницю зійшла вона, любим зажурена серцем, 

[365] З нею Іріда зійшла і, віжки, у руки узявши, 

[366] Пугою коней стьобнула, й слухняно помчалися коні, 

[367] Й швидко оселі богів досягай на високім Олімпі. 

[368] Коней спинила відразу тоді вітронога Іріда 
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[369] Й випрягла їх з колісниці, божистого давши оброку. 

[370] Впала навколішки враз Афродіта ясна до Діони, 

[371] Матінки любої, та ж прийняла свою доню в обійми, 

[372] Пестила ніжно й, назвавши її на ім’я, говорила: 

 

[373] «Хто з небожителів так нерозважливо, люба дитино, 

[374] Скривдив тебе, наче зло ти явно якесь учинила?» 

[375] В відповідь мовила щедра на усміхи їй Афродіта: 

 

[376] «Ранив мене Діомед, зухвалий нащадок Тідеїв, 

[377] Тим що Енея намірилась винести я з бойовища, 

[378] Любого сина, що в світі для мене з усіх найдорожчий. 

[379] Не між троян і ахеїв страшна уже йде колотнеча, 

[380] Вже і з богами безсмертними битися стали данаї». 

 

[381] В відповідь мовить до неї Діона, в богинях пресвітла: 

 

[382] «Стримайсь, дитино моя, й потерпи, хоч і як тобі прикро! 

[383] Бо й, живучи на Олімпі, не раз нам траплялось терпіти 

[384] Від земнородних, заводячи звади лихі поміж себе. 

[385] Тяжко й Арей потерпів, коли От з Ефіальтом могутнім 

[386] В пута міцні його закували, сини Алоея. 

[387] В мідяній бодні сидів тринадцять він місяців скутий. 

[388] Так би й загинув там, мабуть, Арей, невситимий боями, 

[389] Та Ерібея прекрасна, їх мачуха, потай Гермеса 

[390] Оповістила, і викрав він з тої в’язниці Арея, 
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[391] Що знемагав уже зовсім, знесилівши в путах жорстоких. 

[392] Тяжко і Гера терпіла тоді, коли син премогутній 

[393] Амфітріонів їй влучив стрілою тризубою в перса, 

[394] В правий сосок: в ту ж мить охопив її біль нездоланний. 

[395] Тяжко й Аїд потерпів, між богами жахливий: стрілою 

[396] Гострою той же син Зевса егідодержавного в брамі 

[397] Мертвих поранив його і страшного завдав йому болю. 

[398] Зразу ж до Зевса у дім він подавсь на вершину Олімпу, 

[399] З серцем зажуреним, пройнятий болем, що вп’явся з стрілою 

[400] В плечі кремезні його, терзаючи глибоко душу. 

[401] Лиш Пееон, болевтольних на рану насипавши ліків, 

[402] Затамував її. Та й від народження був він не смертний. 

[403] Несамовитий, зухвалий, на злочин він зваживсь безпечно, 

[404] Луком богам допікав, що живуть на високім Олімпі. 

[405] Цього ж наслала на тебе сама ясноока Афіна. 

[406] Дурень він! Серцем своїм не знає того син Тідея — 

[407] Недовговічні всі ті, хто посмів із безсмертними битись. 

[408] Не повернутись такому з війни, з бойовища страшного, 

[409] Татком його не назвуть, на коліна сідаючи, діти. 

[410] Хай же подумає нині Тідід, хоч який він могутній, 

[411] А чи не виступить битися хтось і за тебе сильніший, 

[412] Егіалея, донька Адрастова, вельми розважна, 

[413] Чи не розбудить вночі домашніх своїх голосінням, 

[414] За чоловіком ридаючи шлюбним, найкращим з ахеїв, 

[415] Духом міцна Діомеда дружина, впокірника коней». 

[416] Мовила так і руками їй кров із правиці обтерла. 
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[417] Рана загоїлась їй, і тяжкі заспокоїлись болі. 

[418] Та додивились до цього богині Афіна і Гера 

[419] Й стали словами глузливими Зевса Кроніда дражнити. 

[420] Так почала говорить ясноока богиня Афіна: 

 

[421] «Ти не розсердишся, Зевсе, мій батьку, за те, що скажу я? 

[422] Знову намовила, видно, Кіпріда котрусь з ахеянок 

[423] В стан перебігти троян, що страшенно їх так полюбила. 

[424] Пестячи ту ахеянку ошатну, напевно, дряпнула 

[425] Пряжкою з золота руку свою делікатну богиня». 

 

[426] Мовила так. А батько людей і богів усміхнувся 

[427] І, золоту Афродіту покликавши, мовив до неї: 

 

[428] «Доню моя, не на тебе воєнні покладено справи. 

[429] Краще ти шлюби єднай, що плекають солодкі жадання. 

[430] Це ж усе — тільки Арея палкого й Афіни турбота». 

 

[431] Так між собою тоді про все це вони розмовляли. 

[432] А Діомед гучномовний тим часом метнувсь до Енея, 

[433] Знаючи, що Аполлон над ним простягає рамена. 

 

[434] Він не боявся й великого бога, так квапивсь Енея 

[435] Вбити мерщій і славне озброєння з нього стягнути. 

[436] Тричі він кидався, прагнучи тут же убити Енея. 

[437] Тричі вдаряв Аполлон по блискучім щиті Діомеда. 
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[438] А як той кинувся ще й учетверте, на бога подібний, 

[439] Грізно гукнув Аполлон дальносяжний тоді Діомеду: 

 

[440] «Опам’ятайся й тікай! І рівнятися, сину Тідеїв, 

[441] З нами, богами, не смій. Ніколи-бо рівні не будуть 

[442] Плем’я безсмертних богів і людей племена земнородні». 

 

[443] Мовив він так, і подавсь тоді трохи назад син Тідеїв, 

[444] Щоб не накликати все ж дальнострільного гнів Аполлона. 

[445] А Аполлон, з сум’яття бойового схопивши Енея, 

[446] В храм свій поклав, що збудований був на священнім Пергамі. 

[447] Тут, в цій святині великій, Лето й Артеміда-лучниця 

[448] Рани загоїли й славну потужність вернули Енею. 

[449] Постать примарну тим часом створив Аполлон срібнолукий, 

[450] Схожу цілком на Енея, в такому ж озброєнні навіть. 

[451] Круг тої постаті бились трояни й божисті ахеї 

[452] І один одному перед грудьми шкіряні розбивали 

[453] Круглі великі щити і маленькі щитки легкокрилі. 

[454] Феб-Аполлон до Арея, до буйного бога звернувся: 

 

[455] «Кров’ю умиваний людоубивче Арею! Арею, 

[456] Мурів руїннику! А чи не час з бойовища прогнати 

[457] Сина Тідея, що навіть із Зевсом готовий вже битись? 

[458] Спершу Кіпріді він руку поранив при самім зап’ясті, 

[459] Потім уже й на мене він кинувсь, на бега подібний». 

[460] Так Аполлон, йому мовивши, сів на висотах Пергаму. 
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[461] Згубний Арей тоді лави троян піднімати подався, 

[462] Бистрого постать прибравши фракіян вождя Акаманта, 

[463] Голосно став Пріамідів він, паростків Зевса, гукати: 

 

[464] «Діти Пріама-владики, великого паростки Зевса! 

[465] Доки терпіть вам, щоб ваших людей убивали ахеї? 

[466] Чи не ждете, щоб під брами міцні підійшли вони битись? 

[467] Воїн лежить тут, що був, як і Гектор божистий, в пошані,— 

[468] Син нездоланного серцем Анхіса, Еней благородний. 

[469] Йдімо ж, врятуймо із гомону січі достойного друга!» 

 

[470] Мовлячи так, будив він у кожнім відвагу і мужність. 

[471] Тут Сарпедон богосвітлому Гектору став дорікати: 

 

[472] «Гекторе, де ж то уся твоя ділась відвага колишня? 

[473] Ти говорив, що без війська, без ратних союзників місто 

[474] Сам урятуєш лише з шуряками й братами своїми. 

[475] Не помічаю я й досі і жодного з них тут не бачу. 

[476] Всі поховались од страху, неначе ті пси перед левом. 

[477] Ми ж тут і далі б’ємось, хоч ми лиш союзники ваші. 

[478] Також і я вам союзник, іздалека з військом прибулий, 

[479] З дальнього краю Лікії, де Ксантові хвилі вирують. 

[480] Любу дружину я там залишив з немовлям, моїм сином, 

[481] Скарбів багато лишив, що їх так жадає убогий. 

[482] Все ж лікіян я привів і сам у двобої готовий 

[483] З ворогом стати на герць, хоч нічого мого тут немає, 
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[484] Що відібрати б схотіли й забрати з собою ахеї. 

[485] Ти ж непорушно стоїш і загонам своїм не накажеш 

[486] Ворогу опір чинить і жінок боронити від нього. 

[487] Як би не втрапити вам, неначе у сіті всевловні, 

[488] В руки ворожих людей, їм за здобич не стати й поживу. 

[489] Скоро сплюндрують вони вам і густо заселене місто! 

[490] Слід би тобі і днями й ночами про це турбуватись, 

[491] Та велеславних вождів союзників ваших просити, 

[492] Щоб помогли вам, і прикрий мій докір із себе цим зняти». 

 

[493] Так говорив Сарпедон, і Гектора серце вразив він. 

[494] Зразу ж у всій своїй зброї той з повоза скочив на землю 

[495] Й, списом стрясаючи гострим, пройшов перед лавами війська, 

[496] В бій закликаючи всіх, і січа страшна запалала. 

[497] Враз обернулись трояни і рушили проти ахеїв, 

[498] Лави ж аргеї зімкнувши, безбоязно їх дожидали. 

[499] Як на священнім току одвівається вітром полова 

[500] В віяння пору, коли відділяє русява Деметра 

[501] Подувом вітру легким полову од спілого зерна, 

[502] Й все навкруги від полови біліє,— отак і ахеї 

[503] Всі побіліли від куряви, що наче хмару над ними 

[504] До мідно-бурого неба здіймали копитами коні, 

[505] В битву вступивши, куди їм узду повертали візничі. 

[506] Рук своїх силу несли уперед усі вої. В млу ночі 

[507] Буйний Арей оповив бойовище на користь троянам, 

[508] Скрізь поспішав їм на поміч, виконував пильно веління 
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[509] Феба, з мечем золотим, Аполлона — будити в троянах 

[510] Дух бойовий, лиш уздрів, що відходить Паллада Афіна 

[511] Далі відціль — пішла-бо данаям вона помагати. 

[512] А Аполлон тоді швидко із свого багатого храму 

[513] Вивів Енея і в груди вклав міць вожаєві народів. 

[514] От серед друзів з’явився Еней, і всі дуже зраділи, 

[515] Бачачи, що повернувся до них він живий і здоровий, 

[516] Мужньої сповнений сили. Але ні про що не питали, 

[517] Інша турбота була, на яку закликав Срібнолукий, 

[518] Людовбивця Арей та Звада в жадобі несита. 

 

[519] В час той Еанти обидва та ще й Одіссей з Діомедом 

[520] Запал до бою в данаїв будили. Вони ж і самі вже 

[521] Ані троянської сили, ні нападу їх не боялись. 

[522] Грізно стояли, мов хмари, що в пору безвітря Кроніон, 

[523] Високоверхі обкутавши гори, на місці тримає 

 

[524] їх непорушно, допоки покоїться сила Борея 

[525] Й інших бурхливих вітрів, що тільки повіють із свистом — 

[526] І розбігаються враз похмурі, насуплені хмари. 

[527] Так непорушно, без страху троян дожидали данаї. 

[528] Син же Атрея обходив ряди і давав їм накази: 

 

[529] «Будьте, о друзі, мужами і серцем підносьтесь одважним! 

[530] Сором у битвах жорстоких один бережіть перед одним. 

[531] З воїв, що є у них сором, рятується більше, ніж гине. 
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[532] Хто утікає, ні слави тому не здобуть, ні рятунку». 

 

[533] Мовив і кинув він списа й переднього воїна ранив, 

[534] Деїкоонта, друга великого духом Енея. 

[535] Сином Пергасовим був той, трояни його шанували, 

[536] Як і Пріама синів, бо в перших він шерегах бився. 

[537] Списом у щит ударив могутній його Агамемнон. 

[538] Вістря не стримав той щит, пройняло його міддю навиліт, 

[539] В низ живота увійшло воно глибоко, пояс пробивши. 

[540] Важко зваливсь він на землю, аж зброя на нім забряжчала. 

 

[541] В чергу свою, і Еней повалив найзнатніших з данаїв, 

[542] Двох Діоклея хоробрих синів — Орсілоха й Кретона. 

[543] В Фері житло мав їх батько, в прекрасно збудованім місті; 

[544] Жив у достатках і рід від Алфею-ріки він виводив, 

[545] Що свої води несе по розлогій країні Пілоській, 

[546] І породив Ортілоха, численного люду владику. 

[547] А Ортілох породив Діоклея, великого духом. 

[548] У Діоклея ж того синів-близнюків було двоє, 

[549] Добре обізнаних в справі воєнній — Іфетон з Орсілохом. 

[550] Ставши дорослими, на кораблях вони рушили чорних 

[551] До Іліона, багатого кіньми, з аргеями разом, 

[552] Обороняючи честь Агамемнона із Менелаєм, 

[553] Славних Атрідів. Та смертна година обох тут окрила. 

[554] Наче два леви, що виросли десь на гірських верховинах, 

[555] Матір’ю їх відгодовані в нетрях дрімучого лісу, 
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[556] Крадучи тучних з кошари овець і волів круторогих, 

[557] Людські плюндрують подвір’я, аж поки самі не поляжуть 

[558] Мертві од гострої міді, убиті рукою людини. 

[559] Так і вони, руками Енея повергнуті долу, 

[560] Впали обоє, неначе повалені сосни високі. 

 

[561] Жаль Менелаєві їх, Арея улюбленцю, стало. 

[562] Вийшов він з лав наперед, осяйною озброєний міддю, 

[563] Списом стрясаючи. Сам-бо Арей розбудив в нім одвагу, 

[564] Мавши на думці, щоб був той руками Енея убитий. 

[565] Нестора, духом великого, син Антілох його вгледів. 

[566] Вийшов він з лав, боячися, щоб сам поводатар народів 

[567] Тут не загинув і труд їх увесь не пішов би намарно. 

[568] Напоготові обидва один проти одного руки 

 

[569] Й гострі здіймали списи, бажанням палаючи битись. 

[570] Став Антілох з Менелаєм уряд, поводатарем люду. 

[571] Хоч і швидкий був до бою Еней, а назад він подався, 

[572] Вгледівши, що виступає аж двоє мужів проти нього. 

[573] Вбитих вони після того до лав відтягнули ахейських, 

[574] Товаришам їх у руки обох віддали нещасливих 

[575] І повернулися знов між рядами передніми битись. 

 

[576] Вбили вони Пілемена, що був на Арея подібний, 

[577] Духом великий вожай пафлагонських мужів щитоносних. 

[578] Рівно стояв він, коли Менелай його, списом славетний, 
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[579] Ратищем збив, під ключицю утрапивши мідяним вістрям. 

[580] Син же Атімнія, славний Мідон, Пілемена візничий, 

[581] Від Антілоха поліг, баских завертаючи коней,— 

[582] Каменем лікоть Мідона черкнув він, із рук його білі 

[583] Віжки, слоновою кістю оздоблені, впали в пилюку. 

[584] Тут Антілох налетів і мечем його в скроню ударив. 

[585] Дух свій віддавши, Мідон із добротної впав колісниці 

[586] Сторч головою в пилюку брудну аж по тім’я і плечі. 

[587] Довго стояв так, угруз у пісок, що був дуже глибокий, 

[588] Поки, рвонувши, не скинули коні його у пилюку: 

[589] їх Антілох стьобонув і погнав аж до стану ахеїв. 

 

[590] Гектор, побачивши в лавах обох, до них кинувся зразу 

[591] З криком гучним; вслід за ним понеслися учвал і фаланги 

[592] Дужих троян, на чолі в них Арей з Еніо був страшною. 

[593] Ця за собою у битву вела сум’яття безсоромне. 

[594] Сам же Арей, величезним в руках потрясаючи списом, 

[595] То перед Ректором спереду йшов, то ступав за ним ззаду. 

 

[596] Вздрівши Арея, увесь затремтів Діомед гучномовний. 

[597] Як мандрівник безпорадний, йдучи по широкій рівнині, 

[598] Перед рікою зупиниться, що поспішає до моря, 

[599] Гляне на піну шумливу і швидко назад утікає, 

[600] Так син Тідея сахнувся тоді й заволав до народу: 

 

[601] «Друзі, чого дивуватися з того, що Гектор божистий — 
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[602] І списоборець відмінний, і страху не відає в битвах! 

[603] Завжди при ньому є хтось із богів, що загибель одверне. 

[604] Отже, й тепер біля нього Арей у смертній подобі, 

[605] Тож, до троян повернувшись обличчям, весь час відступайте 

[606] Звільна й не думайте навіть з богами безсмертними битись». 

 

[607] Мовив він так. А трояни все ближче на них наступали. 

[608] Гектор убив уже воїнів двох на одній колісниці, 

[609] В ратному ділі умілих, Менеста і з ним Анхіала. 

[610] Жаль Теламонію їх, Еанту великому, стало. 

[611] Близько підбіг він до них і, блискучого списа метнувши, 

[612] В Амфія, сина Селага, попав, що майна мав багато 

[613] Й нив плодородних у Песі, але повела його доля 

 

[614] В Трою — Пріаму з синами його у війні помагати. 

[615] Саме у пояс поцілив Еант його, син Теламона, 

[616] Глибоко в низ живота увійшов йому спис довготінний, 

[617] Важко зваливсь він на землю. Славетний Еант підбігає — 

[618] Зняти озброєння з нього, трояни ж, немов блискавиці, 

[619] Сипали гострі списи,— його щит увібрав їх багато. 

[620] Він же, ступивши п’ятою на вбитого, мідяне вістря 

[621] Витяг із трупа; інших же з пліч обладунків коштовних 

[622] Зняти не міг: надто густо-бо сипались стріли навколо. 

[623] Та й побоявсь, щоб трояни відважні його не затисли 

[624] Колом, багато-бо їх із списами навкруг наступало. 

[625] Хоч і високий на зріст, і могутній він був, і славетний, 
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[626] А відігнали його, й, відступаючи, він аж хитався. 

 

[627] Так у жорстокім бою змагались вони між собою. 

[628] А Тлеполема, величного й славного сина Геракла, 

[629] Доля всевладна тоді з Сарпедоном звела богорівним. 

[630] Щойно зійшлись вони й близько один проти одного стали, 

[631] Син і онук всемогутнього Зевса, що хмари збирає, 

[632] Перший тоді Тлеполем такими словами озвався: 

 

[633] «Гей, Сарпедоне, лікіян пораднику, що за потреба 

[634] В битвах нездатному нітитись тут і від страху тремтіти? 

[635] Бреше, хто зве тебе сином егідодержавного Зевса! 

[636] Дуже далеко тобі із тими рівнятись мужами, 

[637] Що в давнину ще, за предків, родились од вічного Зевса. 

[638] Саме такою була, повідають, Гераклова сила, 

[639] Батько таким був, відвагою сповнений,*лев’яче серце. 

[640] Отже, приїхав сюди задля коней він Лаомедонта 

[641] Лиш на шістьох кораблях і з меншим за наші загоном 

[642] І зруйнував Іліон, і всі вулиці в нім обезлюднив. 

[643] Ти ж боягузливий серцем і люд свій ведеш на загибель. 

[644] Жодної з тебе троянам підмоги, я певен, не буде, 

[645] Хоч і прийшов ти з Лінії й хоч був би багато сильніший, 

[646] Мною приборканий, все ж до Аїдових брам ти відійдеш». 

 

[647] В відповідь мовив йому Сарпедон, полководець лікійський: 
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[648] «Так, зруйнував, Тлеполеме, твій батечко Трою священну 

[649] Через безглузде зухвальство преславного Лаомедонта, 

[650] Що, відповівши на послугу добру зневагою злою, 

[651] Коней йому не віддав, по які той ішов так далеко. 

[652] Але кажу тобі, смерть і загибель ти чорну одержиш 

[653] Тут же, подоланий списом моїм, і мені тоді славу, 

[654] Душу ж Аїдові ти віддаси, славетному кіньми». 

 

[655] Так говорив Сарпедон. Свого ясенового списа 

[656] Взяв Тлеполем, і в обох одночасно їх ратища довгі 

[657] З рук полетіли. В середину шиї противнику втрапив 

[658] Спис Сарпедона, і болем страшним пройняло її вістря — 

 

[659] Чорною пітьмою ніч Тлеполемові очі окрила. 

[660] А Тлеполем Сарпедону ввігнав своє ратище довге 

[661] В ліве стегно, і, тіло проймаючи, вістря шалене 

[662] Кість зачепило, та батько відвів ще загибель від нього. 

 

[663] Друзі божисті взяли боговірного вмить Сарпедона 

[664] Й винесли з битви. За ним волочилося ратище довге. 

[665] Й біль усе дужчав. Але не помислив ніхто й не подумав 

[666] Витягти спис ясеновий з стегна, щоб із іншими разом 

[667] Міг він іти: так його врятувати усі поспішали. 

 

[668] А Тлеполема також красивоголінні ахеї , 

[669] Винесли з битви. Побачив це все Одіссей богосвітлий, 
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[670] Духом незламний, і миле його розпалилося серце. 

[671] Поміж двох задумів розумом він і душею вагався, 

[672] З чого почати,— чи сина догнать громоносного Зевса, 

[673] Чи якнайбільше лікіян позбавить життя і дихання. 

[674] Та не йому, Одіссеєві, мужньому серцем, судилось 

[675] Зевса могутньому синові смерть заподіяти міддю. 

[676] Дух його проти лікійських полків обернула Афіна. 

[677] Хромій, Аластор, Койран і Галій від рук його впали, 

[678] Вбив він Алкандра тоді, і Прітанія, ще й Ноемона. 

[679] Ще багатьох би лікіян убив Одіссей богосвітлий, 

[680] Та запримітив здаля його Гектор шоломосяйний, 

[681] Кинувсь крізь лави передні, озброєний сяйною міддю, 

[682] Жах на данаїв наводячи. Рад був, його спостерігши, 

[683] Зевсів син Сарпедон і жалібно мовив до нього: 

 

[684] «Сину Пріамів! Не дай мені здобиччю стати данаїв, 

[685] А порятуй мене! Хай мої груди покине дихання 

[686] В вашому місті, якщо не дано вже мені повернутись 

[687] До дорогої вітчизни моєї, до власного дому, 

[688] Й радістю втішити любу дружину й маленького сина». 

 

[689] Не відповів на слова його Гектор шоломосяйний. 

[690] Мчав він шалено вперед, щоб мерщій відігнати аргеїв 

[691] І бездиханними трупами їх якнайбільше покласти. 

[692] А Сарпедона божистого друзі його посадили 

[693] В полі, під дубом прегарним егідодержавного Зевса, 
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[694] І ясенового списа з стегна його лівого витяг 

[695] Дужий боєць Пелагон, що товаришем був його милим. 

[696] Зникла у нього душа, і очі покрилися млою; 

[697] Та опритомнів небавом, і подихом свіжим Борея 

[698] Дух йому знов оживило у грудях, що дихали важко. 

 

[699] Та перед грізним Ареєм і Гектором мідянозбройним 

[700] До кораблів своїх чорних, проте, не тікали аргеї, 

[701] Але й не рвалися в бій, а потроху назад відступали, 

[702] Звільна йдучи, коли між троян упізнали Арея. 

 

[703] Хто ж то був перший і хто був останній позбавлений зброї 

 

[704] Гектором, сином Пріама, і мідяношатним Ареєм? 

[705] Це богорівний Тевтрант із погоничем коней Оресом, 

[706] Трех, етоліянин, списник відомий, з ставним Еномаєм, 

[707] Син Енопса Гелен і з паском барвистим Оресбій, 

[708] Що проживає у Гілі, пильнуючи свого багатства, 

[709] Біля Кефіського озера, де по сусідству навколо 

[710] Й інші живуть беотійці, що мають багаті маєтки. 

 

[711] Щойно іздалеку білораменна побачила Гера, 

[712] Як у жорстокім побоїщі купами гинуть аргеї, 

[713] Зразу ж вона до Афіни звернулась із словом крилатим: 

 

[714] «Горе нам, Зевса-егідодержавця незборена доню! 
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[715] Марно, як видно, тоді запевнили ми Менелая, 

[716] Що по руїні твердинь Іліона додому він прийде, 

[717] В разі дозволимо згубному ми шаленіти Арею. 

[718] Час-бо подумати й нам про таку ж оборону завзяту». 

 

[719] Мовила так. Не перечила їй ясноока Афіна. 

[720] 1 злотозбруйних сама запрягать заходилася коней 

[721] Гера, найстарша богиня, великого Кроноса донька. 

[722] Геба ж до осі залізної двоє коліс восьмишпицих, 

[723] Гнутих із міді, з обох колісниці боків прикріпила. 

[724] Обід у них золотий і нетлінний, а зверху їх шини 

[725] Мідяні, пригнані щільно, аж любо очам подивитись. 

[726] Маточин гнізда сріблом по обидва їх боки оббиті. 

[727] Сам же васаг колісниці тримався на злотних і срібних 

[728] Пасах міцних, а навкруг його поручні бігли подвійні. 

[729] Дишель же був із срібла. До кінцівки*його прив’язала 

[730] Геба красиве ярмо золоте, від якого красиві 

[731] Йшли золоті хомути. Під ярмо підвела тоді Гера 

[732] Коней своїх прудконогих, вся прагнучи звади та битви. 

 

[733] В час той Афіна, дочка егідодержавного Зевса, 

[734] В горниці батьківській шати легкі свої, в світлих узорах, 

[735] Скинула з себе, руками своїми вишивані й ткані, 

[736] В панцир убралася батька свого, хмаровладного Зевса, 

[737] Й приготувалася збройно до битви, що сльози приносить. 

[738] Плечі страшна, золотими оздоблена вся торочками, 
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[739] їй прикривала егіда, оточена жахом навколо, 

[740] Звада у ній, і завзяття, й гонитва, що душу морозить, 

[741] І голова Горгони, страшної на вигляд потвори,— 

[742] Грізне, страшне воно, Зевса-егідодержавця знамення. 

[743] З гребенем пишним шолом золотий, з чотирма шишаками, 

[744] Був на ній,— постаті воїв ста міст той шолом прикрашали. 

[745] У вогняну колісницю ввійшла і спис ухопила 

[746] Гострий, важкий і міцний, що ним побивала героїв 

[747] Шереги гнівом охоплена донька всевладного батька. 

[748] Гера ляскучим бичем баских лише хльоснула коней, 

 

[749] І заскрипіли, самі відчиняючись, брами небесні,— 

[750] Ори вартують їх, стражі великого неба й Олімпу, 

[751] Вхід відчиняють і хмарою знов затуляють густою. 

[752] Пугами в брами ці гнали богині баских своїх коней. 

[753] Осторонь інших богів вони там побачили Зевса, 

[754] Що на найвищій сидів із численних вершин олімпійських. 

[755] Коней баских тоді білораменна притримала Гера 

[756] І до верховного Зевса Кроніда з питанням звернулась: 

 

[757] «Зевсе, наш батьку, невже не гнівить тебе злочин Арея? 

[758] Скільки мужів — та яких! — погубив він в народі ахейськім 

[759] Марно, безглуздо, мені на печаль! Вони ж безтурботно 

[760] Тішаться цим — і Кіпріда ота, й Аполлон срібнолукий,— 

[761] Дурня підбивши самі, що ніяких не знає законів. 

[762] Зевсе, наш батьку, чи сердитись будеш, коли я Арея 
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[763] Хльостко бичем відшмагаю та геть прожену з бойовища?» 

 

[764] Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний: 

 

[765] «Краще Афіну, що дбає про здобич, пошли проти нього,— 

[766] Більше за всіх вона звикла гризот завдавать йому прикрих». 

 

[767] Мовив це, й білораменна йому не перечила Гера. 

[768] Хльоснула коней,— не проти бажання вони полетіли 

[769] Поміж землею й простором укритого зорями неба. 

[770] Скільки очима сягає у далеч туманну людина, 

[771] Дивлячись з вишки чатівної в шир винно-темного моря, 

[772] Стільки навскач пролетіли богинь дзвінко ржучії коні. 

[773] А як до Трої добігли вони й до річок струменистих, 

[774] Де течія Сімоенту вливається в хвилі Скамандру, 

[775] Коней баских тоді білораменна притримала Гера, 

[776] Випрягла їх з колісниці й туманом густим огорнула, 

[777] А Сімоент їм поживну амброзії виростив пашу. 

[778] Вдвох вони вийшли, ходою на трепетних схожі голубок, 

[779] Прагнення повні аргейському воїнству поміч подати, 

[780] І підійшли аж туди, де найбільше мужів щонайкращих 

[781] Скупчилось,— наче ті леви, що м’ясо сире пожирають, 

[782] Чи кабани, що дикої їх не приборкати сили, 

[783] Круг Діомеда стояли вони, упокірника коней. 

[784] Тут зупинившись, білораменна їм крикнула Гера, 

[785] Стентора мужнього постать прибравши із голосом мідним,— 
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[786] Так він лунав, наче враз п’ятдесят чоловік заволало: 

 

[787] «Сором, аргеї, бридкі боягузи, лиш з вигляду статні! 

[788] Поки у битвах брав участь Ахілл богосвітлий, ніколи 

[789] Ще не дерзали троянські загони крізь брами дарданські 

[790] Виступить", всі-бо його величезного списа боялись. 

[791] Нині ж далеко від міста при самих човнах вони б’ються!» 

 

[792] Мовлячи так, розбудила у кожнім відвагу і мужність. 

[793] До Діомеда тим часом пішла ясноока Афіна. 

 

[794] При колісниці із кіньми знайшла вона сина Тідея,— 

[795] Рану схолоджував він, що стрілою завдав йому Пандар. 

[796] Піт досаждав під пасом широким, що висів на ньому 

[797] Щит його круглий; зморений потом, з раменом зомлілим, 

[798] Ледве підняв свого паса він, кров витираючи чорну. 

[799] Спершись на кінське ярмо, озвалась до нього богиня: 

 

[800] «Син народивсь у Тідея, на батька не дуже-то схожий. 

[801] Сам-бо Тідей, хоч на зріст і малий, а воїтель завзятий. 

[802] Навіть коли воювать та виблискувать мужністю в битвах 

[803] Я боронила йому,— як тоді, коли сам, без ахеїв, 

[804] В Фіви послом до численних з’явився він Кадма нащадків. 

[805] В їхніх спокійно домах учтувати йому я звеліла. 

[806] Він, проте, як і раніше, відваги могутньої повен. 

[807] Викликав юних кадмеїв на різні змагання і легко 
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[808] їх переміг; я сама-бо йому помічницею стала. 

[809] Я й біля тебе стою, і твою стережу я безпеку, 

[810] І щиросердо тебе закликаю з троянами битись. 

[811] Та чи утома важка по трудах обняла твоє тіло, 

[812] Чи малодушний пройняв тебе страх, але ти після цього 

[813] Вже не потомок Тідеєві, мужньому сину Ойнея». 

[814] Відповідаючи, мовив тоді Діомед їй могутній: 

[815] «Я упізнав тебе, дочко егідодержавного Зевса! 

[816] Все щиросердо тобі я скажу, не втаївши нічого. 

[817] Не обняли ані страх малодушний мене, ані млявість. 

[818] Добре я все пам’ятаю, богине, що ти наказала: 

[819] «Не виступати зухвало з богами безсмертними битись, 

[820] Хто б то не був; коли ж Зевсова тільки дочка Афродіта 

[821] Вступить у бій, навідліг ударити гострою міддю». 

[822] От чому й сам я тепер відступаю, і іншим аргеям 

[823] Всім наказав — докупи збиратися тут біля мене: 

[824] Я упізнав-бо Арея, що боєм кривавим керує». 

[825] В відповідь мовить до нього тоді ясноока Афіна: 

[826] «Сину Тідея, для серця мого дорогий Діомеде! 

[827] Більш ні Арея боятись не треба тобі, ні якогось 

[828] Іншого бога: сама я тобі помічницею стану. 

[829] Тож на Арея ти однокопиті спрямуй свої коні, 

[830] Зблизька удар його,— буйного більш не жахайся Арея, 

[831] Цього шаленця, втілене зло, віроломного бога. 

[832] Передо мною і Герою він удавав ще недавно, 

[833] Що допоможе аргеям, з троянами ж битися буде, 
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[834] Нині ж усе це забув і на боці троян він воює». 

 

[835] Мовивши так, з колісниці богиня зіпхнула Стенела 

[836] Рухом руки, і він безодмовно зіскочив на землю. 

[837] На колісницю зійшла вона й стала біля Діомеда, 

[838] В бій пориваючись. Важко вісь застогнала дубова 

 

[839] Під тягарем страшної богині й найкращого мужа. 

[840] Віжки й батіг в свої руки вхопила Паллада Афіна 

[841] І до Арея погналася однокопитими кіньми. 

[842] Зброю в тій хвилі знімав із велетня він Періфанта, 

[843] Кращого із етоліян, Охесія славного сина,— 

[844] З нього Арей закривавлений зброю знімав. А Афіна, 

[845] Щоб не побачив Арей, прикрилась шоломом Аїда. 

 

[846] Щойно Арей, людовбивця, божистого вздрів Діомеда, 

[847] Зразу ж покинув велетня він Періфанта лежати 

[848] Там, де раніше убив його сам і позбавив дихання, 

[849] І Діомедові, коней впокірнику, кинувсь назустріч. 

[850] Щойно зійшлись вони й близько один проти одного стали, 

[851] Коням під ярма та віжки Арей тоді перший ударив 

[852] Мідяним списом, в противника прагнучи вирвать дихання. 

[853] Та ухопила рукою за спис ясноока Афіна 

[854] І відхилила ту зброю від повоза, кинуту марно. 

[855] В чергу свою, Діомед гучномовний тоді замахнувся 

[856] Мідяним списом. Його спрямувала Паллада Афіна 
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[857] В пах, під попругу Арея, що був підперезаний нею. 

[858] Списа туди він загнав і, прекрасну розкраявши шкіру, 

[859] Вихопив зразу ж його. Арей застогнав міднозбройний 

[860] Так, наче дев’ять чи десять одразу покликнуло тисяч 

[861] Дужих мужів на війні, починаючи зваду Арея. 

[862] Острах і трепет усі тоді лави троян і ахеїв 

[863] Враз обняли,— так Арей застогнав, ненаситний війною. 

 

[864] Так, як від хмари похмурої темним здається повітря 

[865] В спеку гарячу, коли буревій налітає бурхливий, 

[866] Саме таким Діомедові, сину Тідея, здавався, 

[867] В хмарах здіймаючись в небо широке, Арей міднозбройний. 

[868] Швидко оселі богів досягнувши, вершин олімпійських, 

[869] Він біля Зевса Кроніона сів із засмученим серцем, 

[870] Рану йому показав, що безсмертною сходила кров’ю, 

[871] Й жалібним голосом слово до нього промовив крилате: 

 

[872] «Зевсе, наш батьку, невже не гнівлять тебе всі ці злочинства? 

[873] Завжди один через одного лих зазнаєм ми страшенних, 

[874] Вічні боги, коли людям свою виявляємо ласку. 

[875] Ремствуєм всі ми на тебе: шалену дочку породив ти 

[876] Всім на загибель,— лиш злочини завжди на думці у неї. 

[877] Кожен-бо інший з богів, що живуть на високім Олімпі, 

[878] Волю шанує твою і слухняно у всьому кориться. 

[879] Тільки її не приборкуєш ти ані словом, ні ділом, 

[880] Все попускаєш їй, сам породив-бо цю доньку зловредну. 
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[881] Нині ж вона Діомеда, зухвалого сина Тідея, 

[882] В дикій злобі на безсмертних богів нападати навчила, 

[883] Спершу Кіпріді він руку при самій долоні поранив, 

 

[884] Потім, неначе той бог, і на мене накинувся навіть. 

[885] Тільки швидкі мене винесли ноги, а то я ще довго 

[886] Мусив би муки терпіть між жахливими купами мертвих 

[887] Або живим знемагать під ударами мідної зброї». 

 

[888] Глянув спідлоба і мовив у відповідь Зевс громовладний: 

 

[889] «Годі сидіти отут і скімлити так, віроломний! 

[890] Найненависніший ти із богів, що живуть на Олімпі! 

[891] Любі тобі лише звади, та війни, та січі криваві. 

[892] Матері вдача у тебе затята, украй непокірна 

[893] Гери, що ледве її погамовую й сам я словами, 

[894] Тож від порад її, мислю, ти й зараз зазнав цього лиха. 

[895] Не допущу я, проте, щоб довго терпів ти страждання. 

[896] Ти-бо із роду мого, і мені тебе мати родила. 

[897] Був би від іншого бога такий народивсь ти зловредний, 

[898] Нидів давно б уже ти навіть нижче потомків Урана». 

 

[899] Мовивши це, Пееону звелів він його ізцілити. 

[900] І Пееон, болевтольних на рану насипавши ліків, 

[901] Затамував її. Та й від народження був він не смертний. 

[902] Так, як у дзбан молока долити смоковного соку, 
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[903] І рідина перемішана зсядеться зразу й загусне, 

[904] Так в одну мить загоїлась рана в палкого Арея. 

[905] Геба омила його, одягла йому шати чудові, 

[906] Й сів біля Зевса Кроніона він, повен величі й сили. 

 

[907] Знов повернулись тоді до оселі великого Зевса 

[908] Гера аргейська і з нею Алалкоменіда Афіна, 

[909] Край душогубства поклавши Ареєві-людоубивці. 

Пісня шоста. Зустріч Гектора з Андромахою 

[1] Бій між троян і ахеїв страшний залишили богове. 

[2] Та по рівнині то тут, то там не втихала ще січа 

[3] В буйній навалі взаємного лету списів міднокутих 

[4] В полі широкім між течій швидких Сімоенту і Ксанту. 

 

[5] Перший Еант Теламоній, опора надійна ахеїв, 

[6] Лави прорвав у троян і загін свій обрадував світлом, 

[7] Ще й Акаманта убив, найкращого серед фракіян 

[8] Сина Евсора, і силою, й зростом могутнього мужа. 

[9] Перший поверх він шолома його густогривого вдарив,— 

[10] Лоба пробив він йому, і глибоко в череп угрузло 

[11] Мідяне вістря, й ту ж мить пітьма йому очі окрила. 

 

[12] А Діомед гучномовний позбавив дихання Асіла, 

[13] Сина Тевтрана, що жив у збудованій гарно Арісбі, 

[14] Маючи добрий достаток, і приязню тішивсь людською, 

[15] Кожному радий у домі своїм, що стояв при дорозі. 
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[16] Та ніхто з них на поміч не став, од загибелі злої 

[17] Не боронив його, й разом життя позбулися обидва,— 

[18] Він і супутник його, на імення Калесій, погонич 

[19] Коней баских,— опинилися раптом вони під землею. 

 

[20] З Дреса й Офелтія зброю їх зняв Евріал переможно 

[21] І на Есепа пішов і Педаса, що їх породила 

[22] Абарбарея, наяда, прегарному Буколіону. 

[23] Буколіон же був сином славетного Лаомедонта, 

[24] Старшим в родині, хоч потай на світ привела його мати. 

[25] З нею овечий пастух поєднався коханням і ложем, 

[26] І, завагітнівши, двоє близнят принесла йому німфа. 

[27] Сили й самого життя прекрасні тіла їх позбавив 

[28] Син Мекістея, й озброєння в них із плечей познімав він. 

 

[29] Вбив Астіала тоді Поліпет, у боях нездоланний, 

[30] А перкотійця Підіта добив Одіссей переможно 

[31] Мідяним списом, від Тевкра поліг Аретаон божистий. 

[32] Несторів син Антілох подолав своїм списом блискучим 

[33] Аблера, сам же владика мужів Агамемнон — Елата, 

[34] Що у Педасі нагірнім, над плавною жив течією 

[35] Сатніоенту. Філака, який утікав з бойовища, 

[36] Леїт догнав, Евріал же — Мелантія вбив переможно. 

 

[37] Тут же Адраста живцем захопив Менелай гучномовний; 

[38] Мчали сполохані коні його по рівнині й розбили 
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[39] З розмаху об тамарисковий кущ колісницю округлу, 

[40] Дишля в основі зламали і навскач усі подалися 

[41] Прямо до міста, куди наполохано й інші скакали. 

[42] Сам же Адраст із повоза сторч головою скотився 

[43] Біля коліс у пилюку лицем. І в ту ж мить біля нього 

[44] Сам Менелай, син Атреїв, із списом з’явивсь довготінним. 

[45] І за коліна Адраст ухопивши його, став благати: 

 

[46] «Змилуйся, сину Атреїв, і гідний ти матимеш викуп. 

[47] Досить скарбів у багатого батька мого у коморах — 

[48] Золота, й міді, й заліза, що так його важко кувати. 

[49] З радістю батько з скарбів тих коштовних складе тобі викуп, 

[50] Тільки дізнається він, що живий на човнах я в ахеїв». 

 

[51] Так говорив він, і серце зм’якшив Менелаєві в грудях. 

[52] Той вже супутцеві мав на човни бистрохідні ахеїв 

[53] Дати його відвести. Та назустріч йому Агамемнон 

[54] Швидко підбіг і, гукаючи, голосно став докоряти: 

 

[55] «О Менелай легкодухий! Чого так піклуєшся ревно 

[56] Ти про троян? То, видно, чудово вони повелися 

[57] В домі твоїм? Хай ніхто з них від рук наших гибелі злої 

[58] Не урятується! Хай навіть ті немовлята загинуть, 

[59] Що матері їх в утробі ще носять! Нехай в Іліоні 

[60] Без похорону безслідно усі пропадуть вони разом!» 
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[61] Мовлячи так, Агамемнон змінив свому братові намір, 

[62] Правду-бо мовив йому, і Адраста від себе рукою 

[63] Той відштовхнув, а владар Агамемнон Адрастові списа 

[64] В пах увігнав, і навзнак звалився він; син же Атрея, 

[65] Ставши на груди йому, з них вихопив спис ясеновий. 

 

[66] Нестор аргеїв в той час підбадьорював голосом дужим: 

 

[67] «О мої любі герої данаї, о слуги Арея! 

[68] Хай з-поміж вас не лишається ззаду ніхто, щоб на здобич 

[69] Кинутись враз і в човни наносити її якнайбільше. 

[70] Тож ворогів убиваймо! Ще вистачить часу спокійно 

[71] На бойовищі знімати озброєння з трупів полеглих». 

 

[72] Мовлячи так, відвагу і мужність будив він у кожнім. 

[73] Мали трояни тікать від ахеїв, Ареєві любих, 

 

[74] До Іліона, своєю знеможені слабістю духу; 

[75] Та, зупинившись перед Енеєм та Гектором, мовив 

[76] Так їм Гелен, син Пріама, цей птаховіщун найславніший: 

 

[77] «Слухай, Енею, й ти, Гекторе! Вам якнайбільше належить 

[78] Дбать про троян і лікіян, бо серед усіх ви найкращі 

[79] В кожній потребі — чи в подвигах ратних, чи в мудрій пораді. 

[80] Тож зупиніться й затримайте воїв своїх біля брами, 

[81] Лави обходячи, поки в обіймах жіночих шукати 
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[82] Схову не прагнуть в утечі вони, ворогам на утіху. 

[83] А як фаланги свої підбадьорите все ж ви до бою, 

[84] Залишимось тут і ми і з данаями будемо битись, 

[85] Хоч і потомлені дуже,— та змушує нас необхідність. 

[86] Ти ж вирушай тепер, Гекторе, в місто й, додому прийшовши, 

[87] Матері скажеш твоїй і моїй,— жінок поважніших 

[88] В храм ясноокої діви Афіни, в акрополь хай скличе, 

[89] Засуви хай відімкне на дверях священного дому, 

[90] Вибере хай покривало, яке їй найбільшим, найкращим 

[91] В домі здається її, яке їй самій найдорожче, 

[92] Хай на коліна його покладе пишнокосій Афіні, 

[93] В жертву ялівок хай принести обіцяє дванадцять, 

[94] Назимків, в ярмах не звиклих ходити, якщо вона ласку 

[95] Виявить місту й троянським жінкам та малим немовляткам 

[96] 1 від священних твердинь Іліона Тідіда відкине, 

[97] Дикого списника, грізного міццю носителя жаху, 

[98] Прямо скажу, із ахеїв усіх найсильнішого мужа. 

[99] Навіть і сам нас Ахілл, керманич мужів, не страшив так, 

[100] Хоч від богині він, кажуть, родивсь. Але цей іще більшим 

[101] Гнівом шаліє, й ніхто з ним у силі зрівнятись не може». 

 

[102] Так тоді мовив Гелен, і Гектор послухався брата. 

[103] Зразу ж у всій своїй зброї він з повоза скочив на землю 

[104] Й, списом махаючи гострим, пройшов перед лавами війська, 

[105] В бій закликаючи всіх, і січа страшна запалала. 

[106] Враз обернулись трояни і рушили проти ахеїв. 
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[107] І подалися аргеї назад і різню припинили, 

[108] їм-бо здалось, що з укритого зорями неба спустився 

[109] Хтось із богів до троян — так відважно вони обернулись. 

[110] Гектор волав до троян, закликаючи голосом дужим: 

 

[111] «Трої хоробрі сини і союзники наші славетні! 

[112] Будьте, друзі, мужами, згадайте відвагу завзяту! 

[113] До Іліона тим часом піду я й старійшинам мовлю, 

[114] Радникам мудрим, і нашим дружинам, щоб щиро благали 

[115] Вічних богів, обіцяючи їм принести гекатомби». 

 

[116] Так промовивши, шоломосяйний пішов од них Гектор. 

[117] Ззаду по карку й по п’ятах краями його ударяла 

[118] Чорная шкіра, що нею обведено щит його круглий. 

 

[119] Главк, Гіпполохова парость, із сином Тідея тим часом 

[120] Вийшли між військ на середину, сповнені прагнення битись. 

[121] Як, наступаючи, стали один проти одного близько, 

[122] Перший до Главка звернувся тоді Діомед гучномовний: 

 

[123] «Хто ти єси, поміж смертного люду герою хоробрий? 

[124] Досі не бачив тебе я в боях, де мужі набувають 

[125] Слави, а нині відвагою ти перевищуєш інших 

[126] Воїв, коли довготінного списа мого дожидаєш. 

[127] Діти нещасних батьків, хто іде проти сили моєї. 

[128] А як ти хтось із безсмертних, що з неба спустився на землю,— 
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[129] Я не посмів би ніколи з богами небесними битись. 

[130] Навіть могутній Лікург, син Дріанта, недовго на світі 

[131] Жив після того, як зваду з богами небесними скоїв. 

[132] Порозганяв-бо колись по священних узгір’ях Нісея 

[133] Він годівниць Діоніса шаленого, й гнані Лікурга 

[134] Мужоубивці стрекалом загостреним, тірси на землю 

[135] Всі вони кидали. Й сам Діоніс перестрашений в хвилю 

[136] Кинувсь морську, де Фетіда до лона його пригорнула: 

[137] Жах-бо його оповив від вигуків грізних Лікурга. 

[138] Дуже за це розгнівились боги, що живуть безтурботно, 

[139] Й сам його Кроносів син осліпив. Після того на світі 

[140] Ще він недовго прожив, беземертним богам ненависний. 

[141] Тим-то і я не бажаю з богами блаженними битись. 

[142] А як смертний єси і земнії плоди споживаєш, 

[143] Ближче підходь, щоб мерщій погибельних меж досягнути!» 

 

[144] Відповідаючи, син Гіпполоха промовив славетний: 

 

[145] «Духом великий Тідіде, навіщо про рід мій питаєш? 

[146] Наче те листя на дереві — людські усі покоління: 

[147] Листя одне, обриваючи, вітер розносить, а інше — 

[148] Клечанням свіжим ліси укриває з новою весною. 

[149] Так і людські покоління — ці родяться, ті вже зникають. 

[150] А як довідатись хочеш, то й це я скажу, щоб відомий 

[151] Став і для тебе наш рід, що багато людей його знає. 

[152] В Аргосі, кіньми багатім, далеко є місто Ефіра. 
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[153] Жив у тім місті Сізіф, із смертних мужів найхитріший. 

[154] Сином Еола Сізіф був, а в нього син Главк народився, 

[155] Главк же отой породив бездоганного Беллерофонта. 

[156] Вроду і мужність богове принадну йому дарували. 

[157] Та проти нього недобре у серці своєму замислив 

[158] Прет, набагато сильніший, і з-поміж аргейського люду 

[159] Вигнав його, той-бо Зевсом під берло був відданий Прету. 

[160] Претова з ним зажадала жона, богосвітла Антея, 

[161] Потай в коханні з’єднатись. Але не схилила до того 

[162] Повного добрих бажань, розумного Беллерофонта, 

[163] Й, зводячи наклеп на нього, вождю вона мовила, Прету: 

 

[164] «Прете, умри чи убий ненависного Беллерофонта! 

 

[165] З ним у коханні з’єднатись хотів він мене приневолить». 

 

[166] Так вона мовила, й гнівом владар запалав, це почувши. 

[167] Сам же вбивать ухиливсь, бо соромився все-таки серцем. 

[168] Але в Лікію послав його, й, складені давши таблички, 

[169] Згубних познак смертоносних на них він накреслив багато, 

[170] І на загибель його звелів показати їх тестю. 

[171] Той до Лікії під захистом певним безсмертних подався 

[172] І до Лікії безпечно прибув, до Ксантових течій. 

[173] Радо приймав його в себе Лікії просторої владар, 

[174] Дев’ять він днів частував його, дев’ять биків заколовши. 

[175] А як десята у небі заблисла Еос розоперста, 
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[176] Гостя почав він розпитувать, знаки бажаючи бачить 

[177] Ті, що від Прета, від зятя його, він приніс із собою. 

[178] А як одержав од гостя ті зятеві знаки зловісні, 

[179] Передусім наказав йому він нездоланну Хімеру 

[180] Вбити. Була не людського вона, а богівського роду, 

[181] Спереду — лев, коза — посередині, ззаду — зміюка, 

[182] З лютістю полум’я з пащі страшенне вона видихала. 

[183] Та, на знамення божисті зважаючи, все ж її вбив він. 

[184] Другим завданням — в бою подолав солімів славетних. 

[185] Це, говорив, була із битв між людьми найстрашніша. 

[186] Третє: в бою подолав амазонок він мужоподібних. 

[187] А, як вертався, владар ще нову йому пастку підстроїв: 

[188] Кращих з Лікії просторої воїв зібравши, звелів їм 

[189] В засідку стать. Та додому ніхто уже з них не вернувся. 

[190] Всі бездоганним убиті були вони Беллерофонтом. 

[191] Врешті збагнув володар, що той — божественного роду, 

[192] В себе затримав його, і дочку свою дав за дружину, 

[193] І наділив половиною почестей володаревих. 

[194] А лікіяни з землі відвели йому кращу від інших, 

[195] Із плодоносною нивою й садом чудовим дільницю. 

[196] Троє дітей народилось в розумного Беллерофонта: 

[197] Старші — Ісандр, Гіпполох та дочка іще Лаодамія. 

[198] З Лаодамією Зевс велемудрий в коханні з’єднався, 

[199] І богорівний у неї родивсь Сарпедон міднозбройний. 

[200] Беллерофонт, проте, став для безсмертних богів ненависним 

[201] І по рівнині алейській блукав у гіркій самотині, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 674 

 

[202] Серце своє гризучи і стежок уникаючи людських. 

[203] В війнах неситий Арей умертвив його сина Ісандра 

[204] В розпалі бою, коли той з солімами славними бився. 

[205] Гнівна убила дочку Артеміда з повіддям злотавим. 

[206] Від Гіпполоха ж народжений я,— його я зву батьком. 

[207] Він мене в Трою послав і притому наказував пильно 

[208] Бути найкращим із воїв, усім перевищувать інших, 

[209] Не осоромити роду батьків, хоробрістю перших 

[210] Серед усіх, що в Ефірі живуть та в Лікії просторій. 

[211] От моя кров і мій рід, що походженням з нього я гордий». 

 

[212] Так він сказав, це почувши, зрадів Діомед гучномовний. 

[213] Мідного списа тут же у землю встромив многоплідну 

[214] І вожаєві народів слово промовив привітне: 

 

[215] «Отже, з батьків іще давнім мені’ти доводишся гостем! 

[216] Дід мій, божистий Ойней, бездоганного Беллерофонта 

[217] Двадцять затримував днів у господі, частуючи гойно. 

[218] Щедрих дарів один одному безліч вони надавали. 

[219] Дід мій Ойней — блискучий дав пояс йому пурпуровий, 

[220] Беллерофонт дарував із золота келих дводонний, 

[221] В домі своєму його я лишив, вирушавши на Трою. 

[222] Не пам’ятаю Тідея, мій батько малям мене кинув 

[223] Тої пори, як під Фінами гинуло військо ахеїв. 

[224] Тим-то, як друга, тебе я прийматиму в Аргосі щиро, 

[225] Ти ж у Лікії — мене, якщо гостем колись завітаю. 
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[226] Тут же, в юрмі, списів один одного ми уникаймо, 

[227] Є-бо навкруг і троян тут багато, й їх спільників славних, 

[228] Щоб убивать, коли, дасть бог, кого у бігу я настигну. 

[229] Досить ахеїв для тебе є тут,— побивай, кого зможеш. 

[230] Та поміняймося зброєю поміж собою,— хай знають 

[231] Всі тут, що дружбою ми іще від батьків своїх горді». 

 

[232] Так говорили вони. Зіскочивши з повозів разом, 

[233] Тиснули руки взаємно, навік обіцяючи вірність. 

[234] Зевс же тим часом, син Кроноса, розуму Главка позбавив: 

[235] Зброєю-бо помінявсь з Діомедом він, сином Тідея, 

[236] Золото давши за мідь, ціну ста волів лиш — за дев’ять. 

 

[237] Гектор тим часом до Скейської брами й до вежі дістався. 

[238] Там позбігались до нього дружини і дочки троянські — 

[239] Про чоловіків, синів розпитать, про братів їх та інших 

[240] Родичів. Він же у відповідь кожну підряд закликав їх 

[241] Щиро молитись богам: багатьох-бо чекає скорбота. 

[242] От до прекрасного дому Пріама нарешті дістався, 

[243] До передсінків, із каменю тесаних. Далі у ньому 

[244] Йшло п’ятдесят спочивалень, так само обтесаних гладко, 

[245] Поруч одна при одній розміщених; в тих-бо покоях 

[246] Біля дружин своїх шлюбних Пріама сини спочивали. 

[247] З другого боку подвір’я, навпроти, для дочок дванадцять 

[248] Критих було спочивалень, із каменю тесаних гладко, 

[249] Поруч одна при одній розміщених; в цих-бо покоях 
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[250] Біля дружин соромливих Пріама зяті спочивали. 

[251] Вийшла назустріч до Гектора матінка ніжно-ласкава, 

[252] З нею ішла найвродливіша з доньок її Лаодіка. 

[253] Взявши за руку його, озвалась і мовила мати: 

 

[254] «Сину мій, нащо прийшов ти, відважну покинувши битву? 

[255] Дуже вас, мабуть, притисли ахеїв сини злоіменні — 

[256] Аж під самісіньке місто, і серце тебе спонукало 

[257] Руки до Зевса, прийшовши сюди на акрополь, здійняти. 

[258] Та постривай — медового чашу вина принесу я, 

[259] Щоб узливання ти Зевсові-батьку та іншим безсмертним 

[260] Спершу вчинив, а потім, ковтнувши б, і сам підкріпився. 

[261] Сил-бо багато з вином утомлений муж набуває, 

[262] Ти ж в обороні своїх страшенно таки натомився». 

 

[263] В відповідь Гектор великий сказав тоді шоломосяйний: 

[264] «Хоч і солодке вино, не давай його, мати шановна, 

[265] Щоб не ослабнуть на силі мені, не забути відваги. 

[266] Зевсу ж іскристе вино невмитими лити руками 

[267] Я не наважусь: не личить-бо нам темнохмарного Зевса, 

[268] В кров закалявшись і в бруд, своїми благать молитвами. 

[269] Ти ж поспіши до храму Афіни, що здобич дарує, 

[270] Пахощі взявши й покликавши з міста жінок поважніших. 

[271] Ще покривало візьми, що найбільшим тобі, найдорожчим 

[272] В нашому домі здається, для тебе самої найкращим, 

[273] І на коліна його поклади пишнокосій Афіні, 
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[274] В жертву ялівок ти принести обіцяй їй дванадцять, 

[275] Назимків, в ярмах не звиклих ходити, якщо вона ласку 

[276] Виявить місту й троянським жінкам та малим немовляткам 

[277] І від священних твердинь Іліона Тідіда відкине, 

[278] Дикого списника, грізного міццю носителя жаху. 

[279] То поспішай же до храму Афіни, що здобич дарує. 

[280] Я ж до Паріса піду закликати його, якщо схоче 

[281] Слів моїх слухати він. Нехай би під ним розступилась 

[282] Тут же земля! На велику біду для троян і Пріама 

[283] Мужнього з дітьми всіма зростив його Зевс-олімпієць! 

[284] От лиш побачу колись, як в оселю Аїда він сходить, 

[285] Віри пойму, що серце про наші нещастя забуде!» 

 

[286] Так він сказав. І вернулась у дім та челядниць гукнула 

[287] Мати, щоб бігли скликати по місту жінок поважніших. 

[288] І до комори духмяної долу зійшла, де у схові 

[289] Вишиті гарно узорні лежали її покривала — 

[290] Виріб сідонських жінок, що їх Александр боговидий 

[291] Сам із Сідону привіз, переплинувши море широке 

[292] В подорож ту, коли він благородну вивозив Єлену. 

[293] В дар для Афіни одне з покривал узяла там Гекаба — 

[294] Найкрасивіше, узорами вишите гарно й найбільше, 

[295] Сяяло, наче зоря, воно й осторонь інших лежало. 

[296] З ним вона вийшла, й за нею багато жінок поважніших. 

 

[297] А як прийшли на акрополь вони аж до храму Афіни, 
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[298] Широко двері для них Теано відчинила вродлива, 

[299] Донька Кіссея, жона Антенора, впокірника коней,— 

 

[300] Жрицею в храмі Афіни її призначили трояни. 

[301] З зойками тужно жінки до Афіни підносили руки, 

[302] Саме тоді й покривало внесла Теано уродлива, 

[303] І, на коліна поклавши його пишнокосій Афіні, 

[304] Так говорила, благаючи доньку великого Зевса: 

 

[305] «Владна Афіно, захиснице міста, в богинях пресвітла, 

[306] Списа зламай Діомедові й так учини, щоб і сам він 

[307] Гримнув об землю лицем біля самої Скейської брами. 

[308] Ялівок ми у пожертву тобі принесемо дванадцять, 

[309] Назимків, в ярмах не звиклих ходити, якщо свою ласку 

[310] Виявиш місту, й троянським жінкам, і малим немовляткам». 

 

[311] Так помолилась вона, та на це не зважала Афіна. 

 

[312] Так вони в храмі молилися доньці великого Зевса. 

[313] Гектор тим часом досяг Александрових гарних покоїв, 

[314] Що збудував собі той з допомогою теслів найкращих 

[315] Між теслярами у буйнородючій країні троянській. 

[316] Побудували йому спочивальню, господу й подвір’я 

[317] Поряд з домами Пріама і Гектора в верхньому місті. 

[318] Зевсові любий ввійшов туди Гектор, тримав у руці він 

[319] Спис в одинадцять ліктів завдовжки, й блищало на ньому 
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[320] Мідяне вістря, й навкруг золоте обіймало окільце. 

[321] У спочивальні знайшов його, той оглядав свою зброю, 

[322] Гарно обладнану,— щит,’і панцир, і луки дугасті. 

[323] Там між служебних жінок і Єлена аргівська сиділа 

[324] І призначала челядницям різні роботи добірні. 

[325] Глянувши, Гектор жорсткими почав докоряти словами: 

 

[326] «О божевільний! Не гоже цей гнів тобі в серці носити. 

[327] Гинуть народи в бою біля мурів високого міста. 

[328] Тож задля тебе навкруг Іліона оця запалала 

[329] Звада воєнна. І сам би, напевно, ти іншого лаяв, 

[330] Тільки б побачив, що бою жахливого він уникає. 

[331] Отже, вставай, поки згубним вогнем не охоплено місто». 

 

[332] Відповідаючи, мовив йому Александр боговидий: 

 

[333] «Гекторе, слушно ти лаяв мене, справедливо ти лаяв; 

[334] Тим-то тобі відповім, а ти вислухай тільки уважно. 

[335] Не через гнів на троян, не тому, що відомсти бажаю, 

[336] Дома сиджу я: хотів лише смутку своєму віддатись. 

[337] Але дружина мене намовила лагідним словом 

[338] В бій вирушати. Мені ж і самому здається, що справді 

[339] Так буде краще. Мінлива-бо є до мужів перемога. 

[340] Тож почекай мене, поки надіну Ареєву зброю, 

[341] Або іди, а я вслід і тебе дожену незабаром». 
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[342] Не відповів, проте, Гектор на це йому шоломосяйний. 

[343] Словом ласкавим звернулась до нього тим часом Єлена: 

 

[344] «Діверю мій, препоганої суки й причинниці лиха! 

[345] Хай тої днини, коли мене мати на світ породила, 

 

[346] Бурі порив підхопив мене люто й заніс би далеко 

[347] В гори чи кинув би в хвилі ревучі бурхливого моря, 

[348] Й хвилі покрили б мене перед тим, як усе оте сталось! 

[349] А як наслали уже на нас оце лихо богове, 

[350] Хай би дружиною я хоробрішому мужеві стала, 

[351] Що відчував би хоч сором ганьби і людського докору. 

[352] Цей же й тепер легкодумний, та, мабуть, таким і надалі 

[353] Вже залишиться,— поплатиться ще він за це, я гадаю. 

[354] Та заходь же до мене, у крісло сідай відпочити, 

[355] Діверю мій, що найбільш облягли твоє серце турботи 

[356] Через ту сучу провину мою та вину Александра. 

[357] Зевс-бо обом сумовиту нам визначив долю й надалі 

[358] Бути в неславі в усіх прийдешніх людських поколіннях». 

 

[359] В відповідь Гектор великий сказав тоді шоломосяйний: 

 

[360] «Сісти мене не проси, хоч яка ти ласкава — не впросиш. 

[361] В бій мене серце моє пориває, щоб швидше троянам 

[362] Допомогти: занадто-бо там їм без мене сутужно. 

[363] Отже, його спонукай, та й сам він нехай поспішає, 
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[364] Щоб наздогнати мене, поки я ще із міста не вийшов. 

[365] Я ж тим часом додому піду, до родини своєї, 

[366] Любу дружину побачити хочу й маленького сина. 

[367] Бо невідомо, чи знову до них я іще повернуся, 

[368] Чи віддадуть на поталу боги мене в руки ахеїв». 

 

[369] Так відповівши їй, Гектор пішов собі шоломосяйний. 

[370] І незабаром дійшов до свого він затишного дому, 

[371] Білораменної ж він не застав Андромахи в покоях, 

[372] З любим дитям на руках та служницею, вбраною гарно, 

[373] Вийшла на вежу і там сумувала, ридаючи гірко. 

[374] Гектор тоді, не знайшовши жони непорочної дома, 

[375] Став на порозі оселі і так до служебниць промовив: 

 

[376] «Слухайте пильно, служебниці, й щиру скажіть мені правду. 

[377] Де це дружина, де білораменна моя Андромаха? 

[378] Чи до ятрівок пішла та зовиць, причепурених гарно,— 

[379] Чи до Афіни у храм, де гуртом усі інші троянки 

[380] Пишноволосі в страшної богині благають пощади». 

 

[381] Відповідаючи, ключниця мовить йому домовита: 

 

[382] «Ти зажадав од нас, Гекторе, щиру сказать тобі правду,— 

[383] Не до ятрівок і не до зовиць, причепурених гарно, 

[384] Не до Афіни пішла вона в храм, де інші троянки 

[385] Пишноволосі в страшної богині благають пощади; 
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[386] До іліонської вежі великої вийшла, почувши, 

[387] Що піддаються трояни й міцнішає сила ахеїв. 

[388] Тим-то до муру міського чимдужче вона поспішила, 

[389] Мов божевільна. Й дитину услід понесла годівниця». 

 

[390] Так вона мовила. Швидко із дому пішов тоді Гектор 

[391] Тою ж дорогою вниз по брукованих вулицях Трої. 

 

[392] І, перейшовши велике, красиво збудоване місто, 

[393] Скейських воріт він дістався, щоб вийти крізь них на рівнину. 

[394] Вибігла звідти назустріч дружина його Андромаха, 

[395] Посагом славна дочка Етіона, великого духом. 

[396] Жив Етіон під Плаком — горою, укритою лісом, 

[397] В Фівах плакійських, і владарем був кілікійського люду. 

[398] Донька його за Гектора мідянозбройного вийшла. 

[399] Стріла вона чоловіка. За нею ішла годівниця 

[400] З милим при грудях дитям, ще зовсім малим немовлятком, 

[401] Гектора сином коханим, гарненьким, мов зіронька ясна. 

[402] Гектор Скамандрієм звав свого сина малого, всі інші — 

[403] Астіанактом: єдиним-бо Трої був захистом Гектор. 

[404] Мовчки всміхнувся, малого синочка побачивши, батько, 

[405] А Андромаха підбігла до нього, роняючи сльози, 

[406] Руку схопила, назвавши на ймення, і так промовляла: 

[407] «О божевільний! Завзяття загубить тебе! Не жалієш 

[408] Ти ні дитяти свого, ні мене безталанної,— скоро 

[409] Стану вдовою я, скоро зженуть тебе з світу ахеї, 
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[410] Разом напавши; отож, якщо тебе втратити маю, 

[411] Краще зійти мені в землю, ніякої більше не буде 

[412] Втіхи мені у житті, коли ти осягнеш свою долю. 

[413] Далі — лиш горе. Немає ні батька, ні матері в мене, 

[414] Нашого батька старого Ахілл умертвив богорівний, 

[415] Поруйнувавши ущент кілікіян заселене місто — 

[416] Фіви високобрамні. Отож він убив Етіона, 

[417] Зброї ж із нього не зняв: посоромився в серці своєму, 

[418] Тільки спалив із його обладунком, оздобленим гарно, 

[419] Й пагорб насипав над ним, ще й в’язів над ним насадили 

[420] Німфи нагірні, Зевса егідодержавного доньки. 

[421] Сім було рідних у мене братів у батьківськім домі, 

[422] І в один день вони разом пішли до оселі Аїда: 

[423] їх-бо усіх повбивав богосвітлий Ахілл прудконогий 

[424] В час, як повільних корів вони пасли й овець білорунних. 

[425] Матір мою, що над Плаком владарила, вкритим лісами, 

[426] Він аж сюди припровадив із іншою здобиччю разом, 

[427] Та по часі відпустив, незліченний одержавши викуп,— 

[428] В домі ж отцевім стрілою убила її Артеміда. 

[429] Гекторе, все заміняєш ти — батька і матір для мене, 

[430] Ти ж і за брата мені, і мій чоловік ти прекрасний. 

[431] Зглянься ж на мене тепер і зостанься тут з нами на вежі, 

[432] Щоб не лишить сиротою дитя і дружину вдовою. 

[433] Військо постав при смоковниці дикій, де ворогу легше 

[434] Вдертись до міста, доступніш на мури високі дістатись. 

[435] Тричі-бо вже намагалися найхоробріші з ахеїв 
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[436] Під керуванням Еантів обох, богорівних Атрідів, 

[437] Ідоменея славетного й мужнього сина Тідея. 

 

[438] Чи не провісник якийсь їм порадив це богонатхненний, 

[439] Чи напутило їх власного духу палке поривання». 

 

[440] В відповідь Гектор великий сказав тоді шоломосяйний: 

 

[441] «Все це й мене непокоїть, дружино. Та сором страшенний 

[442] Був би мені від троян і троянок у довгім одінні, 

[443] Як боягузом я став би далеко від бою ховатись. 

[444] Та не дозволить і дух мій цього, бо давно вже навчився 

[445] Доблесним бути я завжди та битися в лавах передніх, 

[446] Батькові свому й собі голосну добуваючи славу. 

[447] Сам-бо це добре я знаю і серцем своїм, і душею,— 

[448] День той настане колись, і Троя священна загине, 

[449] З нею загине й Пріам, і народ списоборця Пріама. 

[450] Але не так за троян бере мене жаль і турбота, 

[451] Не за страждання самої Гекаби й Пріама-владики, 

[452] Не за братів, що стільки хоробрих і славних поляже 

[453] В порох тоді під ударами збройними воїв ворожих, 

[454] Скільки за тебе, коли хтось із мідянозбройних ахеїв 

[455] Слізьми умивану десь поведе й дня свободи позбавить. 

[456] Будеш для іншої в Аргосі дальньому ткати на кроснах, 

[457] Будеш їй воду носить з Мессеїди або з Гіпереї 

[458] Проти бажання — могутня примусить тебе неминучість. 
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[459] Гляне хто-небудь, як ти проливатимеш сльози й промовить: 

 

[460] «Гектора то є дружина, що найхоробріший у битвах 

[461] Був з конеборних троян, як за свій Іліон вони бились». 

[462] Мовить він так і болю нового завдасть тобі смутком 

[463] По чоловіку, що міг день неволі тобі одвернути. 

[464] Краще нехай я умру, хай пагорб землі мене вкриє, 

[465] Аніж почую твій зойк, як вестимуть тебе до полону!» 

 

[466] Мовив це й руки простяг до дитини осяйливий Гектор, 

[467] Та до грудей годівниці, убраної гарно, припало 

[468] З криком дитя, збентежене виглядом любого батька, 

[469] Міддю ясною налякане й гребенем кінської гриви, 

[470] Що на блискучім шоломі над ним розвівалася грізно. 

[471] І усміхнулися батько ласкавий і мати поважна. 

[472] Зняв свій шолом з голови тоді зразу осяйливий Гектор 

[473] І на землі біля себе поклав обладунок блискучий, 

[474] Любе на руки узявши дитя, погойдав його трохи 

[475] Й Зевса та інших богів почав молитовно благати: 

 

[476] «Зевсе та інші богове, зробіть, щоб дитя моє любе 

[477] Стало таким же, як я, у троянському війську найкращим, 

[478] Дужим таким же й хоробрим, міцним владарем Іліона, 

[479] Щоб говорили про нього, як буде з війни він вертатись: 

[480] «Цей куди кращий за батька!» Щоб він закривавлену зброю, 

[481] З ворога знявши, приніс і матері врадував серце!» 
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[482] Мовив це й любій дружині на руки маленького сина 

[483] Він передав. Пригорнувши дитя до пахучого лона, 

 

[484] Мати крізь сльози всміхнулась. А муж її, пойнятий жалем, 

[485] Гладив рукою її й, на ім’я називаючи, мовив: 

 

[486] «О бідолашна! Серця свого не роз’ятрюй журбою! 

[487] Всупереч долі ніхто до Аїду мене не спровадить. 

[488] Але й судьби, я гадаю, ніхто із людей не уникне, 

[489] Чи боягуз, чи відважний, якщо вже на світ народився. 

[490] Краще вертайся додому й своєї пильнуй уже справи — 

[491] Кросен своїх і куделі, служебницям нашим загадуй 

[492] Дбати про діло своє. А війна — чоловіча турбота, 

[493] Кожного, хто народивсь в Іліоні, моя ж особливо». 

 

[494] Мовивши так, одягнув на себе осяйливий Гектор 

[495] Свій конегривий шолом. І пішла дружина додому, 

[496] Лиш оглядаючись часто й рясні проливаючи сльози, 

[497] І незабаром дійшла до затишного й людного дому 

[498] Гектора мужогубителя; в ньому ж застала багато 

[499] Двірських служебниць, і ревні побігли з очей у них сльози. 

[500] Так був у домі своєму оплаканий заживо Гектор: 

[501] Не сподівався ніхто, щоб з війни коли-небудь додому 

[502] Він повернувся, уникнувши рук і могуття ахеїв. 

 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 687 

 

[503] Не забарився так само й Паріс у високому домі 

[504] І, надягнувши озброєння славне, карбоване міддю, 

[505] Попрямував через місто, на бистрі надіючись ноги, 

[506] Наче застояний кінь ячменем із жолоба ситий 

[507] Зірветься з прив’язі, й мчить, і копитами креше рівнину, 

[508] В водах ріки струменистої звиклий купатися вільно, 

[509] Гордий собою. Тримає він високо голову, грива 

[510] З пліч розвівається буйно, він вроди с’оєї свідомий, 

[511] На пасовища й до стаєнь нестримно несуть його ноги. 

[512] Так же й Паріс, син Пріама, з високого замку Пергама, 

[513] Сяючи блиском озброєння, мов променисте світило, 

[514] З радісним сміхом помчав: несли його ноги стрімливі. 

[515] Гектора він наздогнав, богосвітлого брата, коли той 

[516] З місця рушав, де розмову з дружиною ніжну провадив. 

[517] Перший до нього звернувся тоді Александр боговидий: 

 

[518] «Дуже затримав тебе я, мій любий, а ти ж поспішаєш! 

[519] Довго барився, не встиг до години, яку ти призначив!» 

 

[520] Відповідаючи, Гектор сказав йому шоломосяйний: 

 

[521] «О бідолашний! Ніхто із мужів, якщо він справедливий, 

[522] В діях тебе бойових не знеславить, бо серцем ти мужній. 

[523] Та поступаєшся легко, змагатись не хочеш. А в мене 

[524] Серце у грудях болить, коли чую на тебе докори 

[525] Я від троян, що стільки біди через тебе зазнали. 
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[526] Але ходім! А залагодим потім усе, як дозволить 

[527] Зевс нам великий на славу одвічним богам наднебесним 

[528] Келих свободи поставити в звільнених наших оселях, 

[529] Як відженемо від Трої красивоголінних ахеїв». 

Пісня сьома. Поєдинок Гектора з Бантом, похорон 

полеглих 

[1] Мовивши так, від брами подався осяйливий Гектор, 

[2] Поруч ішов його брат Александр, обоє душею 

[3] Прагнули швидше почать воювати і з ворогом битись. 

[4] Так же, як бог мореплавцям тоді посилає жаданий 

[5] Вітер попутний, коли сосновими веслами бити 

[6] Хвилю вони потомились і м’язи їх мліть починали,— 

[7] Перед троянами так з’явились обидва жадані. 

 

[8] Від Александра поліг там Менестій, народжений в Арні, 

[9] Ареїтоїв потомок, якого озброєний києм 

[10] З Філомедусою мав велеокою Арни володар. 

[11] Гектор же списом загостреним втрапив у карк Ейонея 

[12] Під міднокутим обіддям шолома, й той зразу ослаб весь. 

[13] Главк, Гіпполоха нащадок, лікійських мужів поводатар, 

[14] Списа у плечі всадив Іфіноєві в січі жорстокій, 

[15] Дексія сину, в ту мить, як на свій мав скочити повіз,— 

[16] З повоза тут же упав він на землю і зразу ослаб весь. 

 

[17] Щойно побачила їх ясноока богиня Афіна, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 689 

 

[18] Як вони нищать аргеїв нещадно у січі жорстокій, 

[19] Кинулась зразу з вершин олімпійських вона і помчала 

[20] До Іліона священного. Це Аполлон із Пергама 

[21] Бачачи, вийшов назустріч,— бажав він троянам звитяги. 

[22] Стрілись обоє вони біля дуба, і перший до неї 

[23] Мовив тоді владар Аполлон, син могутнього Зевса: 

 

[24] «Нащо це, так поспішаючи, доню великого Зевса, 

[25] Ти із Олімпу зійшла? Що великий твій дух схвилювало? 

[26] Може, бажаєш на користь данаїв мінливу звитягу 

[27] Перехилить? До троян же, що гинуть, нема в тебе жалю! 

[28] Ради послухай моєї — це краще було б набагато. 

 

[29] Тож припинім на сьогодні змагання воєнні між ними 

[30] Й січу шалену. Згодом нехай собі б’ються, аж поки 

[31] Вщент Іліон рознесуть, якщо вже так вашому серцю 

[32] Бажано, вічні богині, в руїнах це бачити місто». 

 

[33] Відповідаючи, мовила так ясноока Афіна: 

 

[34] «Так, дальносяжче, хай буде! З думкою саме такою 

[35] Я із Олімпу й сама прибула до троян і ахеїв. 

[36] Та скажи, як ти хочеш війну поміж них припинити?» 

 

[37] Мовив тоді владар Аполлон, син могутнього Зевса: 
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[38] «В Гектора, коней впокірника, смілість велику збудімо,— 

[39] Викличе, може, когось із данайських героїв хоробрих 

[40] Вийти один на один і в бою позмагатись завзятім. 

[41] Діткнуті цим за живе в наголінниках мідних ахеї 

[42] Виставлять мужа самі, щоб із Гектором бився божистим». 

 

[43] Мовив він так, і погодилась з ним ясноока Афіна. 

[44] Син же Пріамів коханий Гелен відчув своїм серцем 

[45] Волю богів, до якої по спільній прийшли вони згоді. 

[46] От підійшов він до Гектора й мовив таке йому слово: 

 

[47] «Гекторе, сину Пріамів, до Зевса розумом схожий! 

[48] Ради послухай моєї — тобі ж я доводжуся братом. 

[49] Хай посідають на землю з троянами разом ахеї, 

[50] Ти ж тоді найхоробрішого поміж ахеями виклич 

[51] Вийти один на один і в бою позмагатись завзятім. 

[52] Ще-бо не суджено вмерти тобі й досягнути кончини,— 

[53] Голос такий від богів, що живуть споконвіку, почув я». 

 

[54] Мовив він так, і з великою радістю вчув його Гектор, 

[55] Вийшов між військ посередині й стримав фаланги троянські, 

[56] Спис посередині вткнувши, і всі посідали навколо. 

[57] Стримав тоді й Агамемнон красивоголінних ахеїв. 

[58] А ясноока Афіна і сам Аполлон срібнолукий, 

[59] Яструбів постать прибравши, удвох на високому сіли 

[60] Дубі всевладного батька, егідодержавного Зевса, 
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[61] І милувались на воїв. Ті посідали рядами, 

[62] Міддю шоломів, списів і щитів наїжачившись густо. 

[63] Як від Зефіра, що раптом війнув, набігаючи брижі 

[64] Моря вкривають гладінь, аж море усе почорніє,— 

[65] Брижами так під рядами троян і ахеїв рівнина 

[66] Вся хвилювала. Став Гектор між лавами їх і промовив: 

 

[67] «Слухайте, Трої сини і красивоголінні ахеї! 

[68] Те вам скажу, до чого у грудях мій дух спонукає. 

[69] Клятви здійснить не дозволив нам високовладний Кроніон, 

[70] Але, замисливши лихо, призначив нам битись, аж доки 

[71] Або захищене баштами візьмете наше ви місто, 

[72] Або самі тут поляжете всі при човнах мореплавних. 

[73] Наймужніші-бо тут серед вас із мужів всеахейських. 

[74] В кого із них є у серці бажання зі мною змагатись, 

 

[75] Вийде нехай наперед — з богосвітлим Ректором битись. 

[76] Так говорю я, і Зевс хай буде між нами за свідка. 

[77] В разі противник здолає мене довголезою міддю, 

[78] Зброю хай зніме мою й віднесе до човнів крутобоких, 

[79] Тіло ж додому віддасть, щоб трояни і жони троянські 

[80] Мали можливість вогнем померлого труп спопелити. 

[81] В разі ж його подолаю, і дасть Аполлон мені славу, 

[82] Зброю із нього зніму й віднесу до священної Трої 

[83] Й там її в храмі меткого стрільця Аполлона повішу, 

[84] Тіло ж віддам однести до міцних добропалубних суден, 
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[85] Щоб віддали його спаленню довговолосі ахеї 

[86] Й пагорб могильний насипали над Геллеспонтом просторим. 

[87] Скаже хто-небудь колись у людських поколіннях наступних, 

[88] На кораблі многовеслому в морі йдучи винно-темнім: 

[89] «Воїна, вмерлого в давню годину, ось пагорб могильний, 

[90] Мужнього в битві його пересилив осяйливий Гектор». 

[91] Скажуть отак коли-небудь, і слава моя не загине». 

 

[92] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо — 

[93] Сором було відмовлятись, прийняти ж той виклик боялись. 

[94] Врешті підвівсь Менелай і обурено став говорити, 

[95] З гнівним докором, аж серце тяжко у нього стогнало: 

 

[96] «Горе мені! О хвальки! Ахеянки-бо ви, не ахеї! 

[97] Ну ж і ганьба вас укриє тепер із страшних найстрашніша, 

[98] Якщо з данаїв ніхто не вийде із Ректором битись! 

[99] В землю, сидячи тут, у випар води оберніться! 

[100] Серця нема в вас у грудях, і випаде вам лиш неслава! 

[101] Сам проти нього я виступлю збройно. А жереб звитяги 

[102] Високо в небі безсмертні боги в своїй волі тримають». 

 

[103] Мовивши так, обладунки прегарні він став одягати. 

[104] Тут би й життя тобі край, Менелаю, від рук нездоланних 

[105] Гектора, бо набагато могутніший був він за тебе,— 

[106] Стримали все ж тебе, кинувшись разом, державці ахейські. 

[107] Сам Агамемнон, Атреїв паросток широковладний, 
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[108] Брата правицю схопив і, на ймення назвавши, промовив: 

 

[109] «Ти знавіснів, Менелаю, годованцю Зевсів! Не личить 

[110] Коїть дурниці тобі. Хоч і важко, а втриматись треба. 

[111] З мужем сильнішим од тебе не зважуйся зопалу битись, 

[112] З Гектором, сином Пріама, його-бо страхаються й інші, 

[113] Навіть Ахілл з ним вступати у бій, що веде нас до слави, 

[114] Йшов не без трепету, хоч набагато за тебе сильніший. 

[115] Отже, іди і спокійно сідай до свого товариства. 

[116] Іншого вишлють когось із Гектором битись ахеї. 

[117] Хоч і безстрашний він сам і бою запеклого спраглий, 

[118] Певен я, з радістю він коліна розправить, як вийде 

[119] Цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви». 

 

[120] Цими словами умовив брата герой, була слушна 

 

[121] Мова його, й той послухав охоче. Із пліч Менелая 

[122] Товариші його з радістю тут же зняли усю зброю. 

[123] Нестор підвівся тоді з-між аргеїв і так до них мовив: 

 

[124] «Горе нам! Смуток великий на землю спадає ахейську. 

[125] Тяжко тепер заридає Пелей, сивочолий комонник, 

[126] Мудрий порадник і славний промовець серед мірмідонян! 

[127] Радісно так він мене у своєму розпитував домі 

[128] Та про аргеїв питав, про рід їх увесь і потомків. 

[129] А як почув би, що інші тремтять перед Гектором нині, 
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[130] Руки свої до безсмертних він, певно, підніс би з благанням 

[131] Дух його з тіла послати мерщій до оселі Аща! 

[132] Був би я, Зевсе, наш батьку, й Афіно, і ти, Аполлоне, 

[133] Юний, як в дні, коли битись при водах швидких Келадонту 

[134] З лавами воїв пілоських аркадські зійшлись списоборці 

[135] Фейських твердинь недалеко, де хвилі Ярдану струмують! 

[136] Еревталіон аркадян очолював, муж богорівний, 

[137] Ареїтоя вождя він на плечах носив обладунок, 

[138] Ареїтой же божистий прозвання носив києзбройця,— 

[139] Так його звали й мужі, і жінки, підперезані пишно: 

[140] Він-бо не з луком, не з списом довженним ходив воювати,— 

[141] Києм залізним ворожі подолував легко фаланги. 

[142] Та Лікург його вбив, не силою лиш, а лукавством, 

[143] Десь у проході вузькім, де згуби не міг одвернути 

[144] Києм залізним,— Лікург його списом своїм вже навиліт 

[145] Встиг проколоти, і той навзнаки повалився на землю. 

[146] Зняв обладунки звитяжець, даровані мідним Ареєм. 

[147] Довго він сам їх носив, ідучи в колотнечу Арея, 

[148] А як постарів Лікург у покоях своїх владаревих, 

[149] Еревталіону, другові любому, дав їх носити. 

[150] Наймужніших на бій він у зброї цій став викликати. 

[151] Всі трепетали, боялись, ніхто не насмілювавсь вийти. 

[152] Але підбив мене дух мій незламний до бою вступити 

[153] З воєм зухвалим, хоч віком я був поміж них наймолодший. 

[154] Вийшов я битися з ним, і дала мені славу Афіна — 

[155] Впав від моєї руки ставніший, могутніший воїн 
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[156] І розпростертий лежав, на всі боки розкинувшись важко. 

[157] Був би я знов молодий, і мав би я силу колишню, 

[158] Стрів би в бою тоді Гектор противника шоломосяйний! 

[159] Скільки не є тут між вами хоробрих мужів всеахейських, 

[160] Та немає охочих назустріч до Гектора вийти». 

 

[161] Старець їм так докоряв, і дев’ять мужів підвелося. 

[162] Вийшов між ними найперший володар мужів Агамемнон, 

[163] Вслід Діомед за ним вийшов могутній, нащадок Тідея, 

[164] Слідом за ними Еанти, шаленої сповнені сили, 

[165] Ідоменей вслід за ними та Ідоменеїв товариш 

[166] Встав, Меріон, Еніалію-мужоубивцеві рівний, 

 

[167] Слідом за ним Евріпіл, осяйливий син Евемона, 

[168] Син Андремонів Тоант, а за ним Одіссей богосвітлий — 

[169] З Ректором битись вони богосвітлим усі зажадали. 

[170] Знову звернувся до них тоді Нестор, їздець староденний: 

 

[171] «Кидайте жереб по черзі тепер — кому припаде він, 

[172] Той допоможе нехай красивоголінним ахеям. 

[173] Він допоможе також і самому собі, якщо вийде 

[174] Цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви». 

 

[175] Так він сказав, і кожен з них, свій жеребок позначивши, 

[176] Кинув його у шолом Агамемнона, сина Атрея. 

[177] Вої ж тоді, до богів здіймаючи руки, молились. 
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[178] Так не один говорив, поглядаючи в небо широке: 

 

[179] «Зевсе, наш батьку! Бантові хай чи сину Тідея 

[180] Випаде, чи пишнозлотних Мікен владареві самому!» 

[181] Так говорили вони, а Нестор, їздець староденний, 

[182] Взяв жеребки й потрусив у шоломі, й, як всі того прагли, 

[183] Випав Бантові жереб. Окличник проніс його колом, 

[184] Справа йдучи по зібранню, й показував славним ахеям. 

[185] Але ніхто за свого не признав його, кожен зрікався. 

[186] Врешті до того дійшов він, по зборах проходячи колом, 

[187] Чий був значок на отім жеребку,— д’ осяйного Банта. 

[188] Руку простяг він до нього, наблизившись, дав йому жереб. 

[189] Глянувши, той упізнав жеребок свій і з радісним серцем 

[190] Кинув під ноги на землю його і, озвавшись, промовив: 

 

[191] «Друзі, це мій жеребок, і сам я всім серцем радію, 

[192] Гектора-бо подолать богосвітлого я сподіваюсь. 

[193] Ви ж, поки я свою бойову налягатиму зброю, 

[194] До владаря помоліться, могутнього Зевса Кроніда, 

[195] Тільки безмовно, про себе, щоб вас не почули трояни. 

[196] Можна і вголос, проте, бо чого б це ми мали боятись! 

[197] Хто б не хотів мене силою змусить чи вмінням лукавим, 

[198] Не приневолить, однак, відступить,— не таким недолугим 

[199] На Саламіні-бо я, сподіваюсь, родився і виріс!» 

 

[200] Мовив він так, і вони помолились до Зевса Кроніда. 
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[201] Так не один говорив, поглядаючи в небо широке: 

 

[202] «Зевсе, наш батьку, що з Іди владариш, великий, преславний, 

[203] Дай перемогу Бантові й слави окрий його сяйвом! 

[204] А коли Ректора любиш і дбаєш також і про нього, 

[205] То подаруй їм обом і силу однакову й славу!» 

 

[206] Мовили так, а Бант у мідь одягався блискучу. 

[207] А, бойовий обладунок на тіло увесь одягнувши, 

[208] Рушив на ворога він, як виходить Арей велетенський, 

[209] В бій ідучи поміж воїв, яких підбиває Кроніон 

[210] До ворожнечі у злобі взаємній, що душу з’їдає. 

[211] Так і Еант велетенський ішов тоді, захист ахеїв, 

[212] Грізним лицем усміхався, а знизу міцними ногами 

[213] Кроки широкі робив, довготінним стрясаючи списом, 

[214] Спостерігаючи це, душею раділи аргеї. 

[215] Трепет троян обійняв, і дрож їм пробіг по суглобах, 

[216] Навіть у Ректора в грудях сильніше забилося серце. 

[217] Та не міг вже ніяк він назад одступить і укритись 

[218] В лавах троянських, бо сам же його викликав він до бою. 

[219] Близько Еант підійшов, мов муром, надійно прикрившись 

[220] Мідним щитом семишкірним, що Тіхій зробив для героя, 

[221] Кращий поміж лимарями, а мав він у Гілі оселю. 

[222] З шкур од сімох бугаїв годованих злагодив щит він 

[223] Ясноблискучий, і восьмий ще шар був із міді на ньому. 

[224] Груди щитом цим закривши, Еант тоді, син Теламона, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 698 

 

[225] Став перед Гектором близько й, йому похваляючись, мовив: 

 

[226] «Гекторе, нині, коли ми один проти одного вийшли, 

[227] Знатимеш ясно, чи є між данаїв ще інші герої, 

[228] Окрім Ахілла, мужів переборця із лев’ячим серцем. 

[229] Біля своїх крутобоких човнів мореплавних лежить він, 

[230] На Агамемнона гнівом палаючи, пастиря люду. 

[231] Є ще між нами такі, що здатні з тобою зустрітись, 

[232] Навіть багато ще є. Починай же борню і змагання!» 

 

[233] В відповідь Гектор великий сказав йому шоломосяйний: 

 

[234] «Теламоніде Еанте божистий, володарю люду! 

[235] Годі зі мною тобі як з дитям розмовляти безсилим 

[236] Або з жоною, що в ділі воєннім не тямить нічого. 

[237] Добре на битвах-бо знаюся я і на мужоубивствах, 

[238] Знаюся, як у бою повертати направо й наліво 

[239] Щит сухошкірий та в січі кривавій із нй*м виступати; 

[240] Знаю, як з повозом кінним у вир бойовий уриватись, 

[241] Знаю, як танець Арея вести у бою рукопашнім. 

[242] Та на такого, як ти, крадькома нападати не хочу, 

[243] Підступом діючи,— тільки одверто, аби лише вдало!» 

 

[244] Мовивши так і метнувши свого довготінного списа, 

[245] Влучив Бантові він у страшний його щит семишкірний, 

[246] В мідну поверхню, що шаром ще восьмим лежала на ньому. 
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[247] Шість шкуратяних шарів пронизав у нім спис непоборний, 

[248] В сьомому шарі застряг. Розмахнувшись тоді, в свою чергу, 

[249] Богонароджений кинув Еант довготінного списа 

[250] І Пріамідові втрапив у щит його рівноокруглий. 

[251] Наскрізь пробив броню осяйну тоді спис величезний 

[252] І, через панцир пройшовши, оздоблений дуже майстерно, 

[253] Сину Пріама хітона роздер саме проти пахвини 

[254] Спис той. Та він одхилився і чорної смерті уникнув. 

[255] Повиривали руками обидва списи свої довгі 

[256] Й знову зчепились, неначебто леви оті кровожерні 

[257] Чи кабани лісові, нездоланної сповнені сили. 

[258] Гектор Бантові в щит посередині списом ударив, 

 

[259] Міді, проте, не пробив, тільки вістря у нього зігнулось. 

[260] Кинувсь Еант на щит супротивника й з розмаху наскрізь 

[261] Списом пройняв, і хитнувся герой, що вперед поривався, 

[262] Ранений в шию, і чорна, струмуючи, кров полилася. 

[263] Не припинив боротьби, проте, Гектор шоломосяйний, 

[264] Лиш відступив і, схопивши рукою могутньою камінь, 

[265] Що серед поля лежав, важкий, почорнілий, пошерхлий, 

[266] Влучив Бантові він у страшний його щит семишкірний, 

[267] Прямо в опуклу середину, так що аж мідь задзвеніла. 

[268] Слідом за ним і Еант, набагато ще більший схопивши 

[269] Камінь, як жорно млинове, і ним розмахнувшися, кинув 

[270] Із неймовірною силою, й в щит посередині втрапив, 

[271] Ранивши Гектору милі коліна, і навзнак упав він, 
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[272] Груди прикривши щитом. Та підвів Аполлон його зразу ж; 

[273] І на мечах врукопаш вони стали б рубатися зблизька, 

[274] Якби не вісники Зевса й окличники смертного люду, 

[275] Що підійшли до них,— цей від троян, а той від ахеїв 

[276] Мідянозбройних — Ідей і Талфібій, розумні обидва. 

[277] Берла вони поміж них простягли, і окличник троянський 

[278] Слово промовив Ідей, досвідчений в мудрих порадах: 

 

[279] «Годі вам, любі сини! Припиніть ви борню і змагання! 

[280] Ви ж обидва водно хмаровладному Зевсові любі, 

[281] Ви обидва хоробрі бійці — це побачили всі ми, 

[282] Ось уже ніч западає, а добре скоритися ночі». 

[283] Відповідаючи, мовив до нього Еант Теламоній: 

[284] «Хай же, Ідею, слова твої й Гектор так само повторить. 

[285] Викликав сам на двобій найсміліших мужів він ахейських. 

[286] Хай же і зараз почне, а я вслід за ним підкорюся». 

 

[287] В відповідь Гектор великий сказав йому шоломосяйний: 

[288] «Обдарував тебе бог і силою, й зростом, Еанте, 

[289] Й розумом, та й на списах ти найкращий боєць між ахеїв, 

[290] Тим-то давай припинім на сьогодні борню і змагання 

[291] Збройне. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки 

[292] Нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу. 

[293] Ось уже ніч западає, а добре скоритися ночі. 

[294] Як же ахеїв обрадуєш ти при човнах мореплавних, 

[295] А щонайперше рідних та друзів, які є у тебе. 
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[296] Я ж у великому місті владики старого Пріама 

[297] Радістю втішу троян і в довгім одінні троянок, 

[298] Що до оселі богів за мене молитися прийдуть. 

[299] Тож обміняймось багатими нині з тобою дарами, 

[300] Щоб говорив про нас кожен з троян і кожен з ахеїв: 

[301] «Билися в лютій вони ворожнечі, що душу з’їдає, 

[302] А розійшлись після бою у злагоді й дружбі взаємній». 

 

[303] Мовив це й дав він Бантові срібноцвяхований меч свій 

[304] Разом із піхвою й гарно скроєним пасом ремінним, 

 

[305] А Теламоній віддав йому пояс, шо пурпуром сяяв. 

[306] Так розлучились вони, і пішов з них один до ахеїв, 

[307] Другий — до шумного війська троян. А ті серцем раділи, 

[308] Дивлячись, як повертається цілий до них і здоровий 

[309] Гектор, що сили Еанта і рук нездоланних уникнув,— 

[310] В місто його повели, хоч живим уже бачить не ждали. 

[311] Так повели і Еанта красивоголінні ахеї 

[312] До Агамемнона, що із звитяги був втішений вельми. 

 

[313] Як у намети вони зібрались до сина Атрея, 

[314] Взявши бика п’ятирічного,— владар мужів Агамемнон 

[315] В жертву приніс задля них всемогутньому Зевсу Кроніду. 

[316] Оббілували і, шкуру обдерши, всього порубали, 

[317] Дрібно порізали й кожен шматок на рожен настромили, 

[318] Потім старанно засмажили й згодом з рожнів познімали, 
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[319] І, закінчивши роботу, до гойної учти взялися, 

[320] Нарівні всіх частували, ніхто не лишивсь без частунку. 

[321] М’яса довженним шматком із самої хребтини Еанта 

[322] Почастував Агамемнон, Атреїв син широковладний. 

[323] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[324] Перший снувати свої міркування почав староденний 

[325] Нестор, що завжди поради умів подавати найкращі. 

[326] З наміром добрим до них він почав говорити й промовив: 

 

[327] «Сину Атреїв і ви, найславніші вожді всеахейські! 

[328] Довговолосих багато ахеїв тут голови склали, 

[329] Темну кров їх пролив біля хвиль повноводних Скамандру 

[330] Буйний Арей, і спустилися душі їх всі до Аїду. 

[331] От чому треба, щоб зранку війну припинили ахеї, 

[332] Ми ж зберемось, і на мулах сюди й на волах привеземо 

[333] Вбитих тіла, й недалеко від наших човнів мореплавних 

[334] Спалимо їх, щоб кожен дітям хоч кості батьків їх 

[335] Міг привезти, як повернемось ми до своєї вітчизни. 

[336] Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх, ми насиплем 

 

[337] Серед рівнини і зразу ж зведемо навколо високі 

[338] Стіни для захисту нам і нашим човнам мореплавним. 

[339] А посередині вправлену міцно поставимо браму, 

[340] Щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. 

[341] Зовні, за стінами близько, ми рів прокопаєм глибокий. 

[342] Стан оббігаючи наш, він кінних затримає й піших 
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[343] В час, коли наступом рушать трояни на нас войовничі». 

 

[344] Так він сказав, і всі владарі його мову схвалили. 

[345] А в іліонськім акрополі, близько від дому Пріама, 

[346] Страшно бурхливе троян вирувало тим часом зібрання. 

[347] Першим Антенор розсудливий став серед них говорити: 

 

[348] «Слухайте, Трої сини, і дарданці, і військо союзне! 

[349] Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. 

 

[350] Нині ж, давайте, вернімо Атрідам Єлену аргейську 

[351] Разом зі скарбом її. Адже й досі, ламаючи клятви, 

[352] Ми цю провадим війну. Нічого я доброго з цього 

[353] Не сподіваюсь, якщо ми не зробимо так, як я раджу». 

 

[354] Так він промовив і сів. Із свого тоді місця Єлени 

[355] Пишноволосої встав чоловік, Александр богосвітлий, 

[356] Відповідаючи, він йому слово промовив крилате: 

 

[357] «Не до вподоби мені, Антеноре, оте, що ти мовив! 

[358] Міг би ти іншу, напевно, подати нам кращу пораду. 

[359] А якщо справді, без жарту, ти все це обдумано мовив, 

[360] То, мабуть, розум у тебе самі одібрали богове. 

[361] Тож до троян, упокірників коней, хотів би я мовить. 

[362] Прямо скажу я тепер: не віддам я дружини своєї. 

[363] Скарб же, що з Аргоса з нею привіз я до нашого дому, 
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[364] Весь я готов повернуть, ще й од себе до нього додати». 

 

[365] Так він промовив і сів. Із свого тоді місця підвівся 

[366] Старець Пріам Дарданід, до безсмертних подібний порадник. 

[367] З наміром добрим до них він почав говорити й промовив: 

 

[368] «Слухайте, Трої сини, і дарданці, і військо союзне! 

[369] Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. 

[370] Йдіть і, як завжди, вечерю у місті своїм споживайте 

[371] Та не забудьте про варту й про що кому слід пильнувати. 

[372] До кораблів крутобоких хай піде Ідей на світанку 

[373] Й скаже Атрея синам, Агамемнону із Менелаєм, 

[374] Що говорив Александр, від якого і розбрат почався. 

[375] Хай ще й таке перекаже їм" слово розумне, чи згодні 

[376] Перепочить од війни злошумливої, поки ми вбитих 

[377] Спалимо. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки 

[378] Нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу». 

 

[379] Так він сказав, і слухали всі, і з ним були згодні. 

[380] Стали війська по загонах вечерю свою споживати. 

[381] До кораблів крутобоких подався Ідей на світанку, 

[382] Тут він данаїв застав, Ареєвих слуг, на зібранні 

[383] Біля корми корабля Агамемнона. От перед ними 

[384] Став посередині й так промовляв голосистий окличник: 

 

[385] «Сину Атреїв і ви, найславніші вожді всеахейські! 
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[386] Славний Пріам та інші трояни достойні звеліли 

[387] Переказати, чи буде для вас те приємне і миле, 

[388] Що говорив Александр, від якого і розбрат почався: 

[389] Скарб, що в своїх Александр кораблях крутобоких до себе 

[390] В Трою привіз — бодай би він з ними раніше загинув! — 

[391] Все він готов повернуть, ще й од себе до нього додати. 

[392] А Менелая славетного шлюбної, каже, дружини 

[393] Він не віддасть, хоч трояни до того його й спонукали. 

[394] Та доручили ще й інше вам слово сказати, чи згодні 

[395] Перепочить од війни злошумливої, поки ми вбитих 

 

[396] Спалимо. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки 

[397] Нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу». 

 

[398] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. 

[399] Але нарешті озвався тоді Діомед гучномовний: 

 

[400] «Нам не годиться тепер ні скарб Александрів приймати, 

[401] Ані Єлену саму! Нерозумній дитині й то ясно, 

[402] Що для троян уже злої загибелі сіті готові!» 

 

[403] Мовив він так, і скрикнули схвально синове ахейські, 

[404] З слів Діомеда, впокірника коней, дивуючись щиро. 

[405] От до Ідея звернувся тоді володар Агамемнон: 

 

[406] «Чув ти, Ідею, і сам ті слова, що сказали ахеї, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 706 

 

[407] Те, що у відповідь мовили. Згоден цілком я із ними. 

[408] А щоб померлих спалить, проти цього і я не перечу. 

[409] Не подобає-бо нам зволікати із мертвих тілами. 

[410] Скоро померли вони — їх треба вогнем заспокоїть. 

[411] Гери муж громоносний за свідка хай Зевс мені буде!» 

 

[412] Мовлячи так, до безсмертних богів він здійняв своє берло. 

[413] До Іліона священного тут же Ідей повернувся. 

[414] Разом зібравшись, трояни й дарданці на площі сиділи 

[415] Й ждали всією громадою, поки Ідей від ахеїв 

[416] Вернеться. От він вернувся й, між них посередині ставши, 

[417] Все, як було, розповів. Заходились негайно трояни 

[418] Звозити мертвих — одні, а інші — рубати дерева. 

[419] З другого боку, й аргеї з човнів мореплавних спішили 

[420] Звозити мертвих — одні, а інші — рубати дерева. 

 

[421] Сонце промінням новим вже навколо осяяло ниви, 

[422] З плавно пливучих глибин Океану зійшовши на світлий 

[423] Шлях свій небесний, як стрілись у полі обидва загони. 

[424] Важко було впізнавать серед мертвих їм кожного мужа, 

[425] Поки зчорнілої крові із трупів не змили водою; 

[426] Сльози гіркії ллючи, їх на повози зносили потім. 

[427] Вголос ридать боронив їм Пріам, і безмовно трояни 

[428] Мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, 

[429] І, попаливши вогнем, в Іліон повертались священний. 

[430] З другого боку, так само і мідноголінні ахеї 
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[431] Мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, 

[432] І, попаливши вогнем, до човнів крутобоких вертались. 

 

[433] Вдосвіта другого дня, коли з ночі ще ледь розвиднялось, 

[434] Вже круг багаття зібрались добірні синове ахейські, 

[435] Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх, спорудили 

[436] Серед рівнини й навкруг повиводили зразу ж високі 

[437] Вежі на захист собі і їхнім човнам мореплавним. 

[438] А посередині вправлену міцно поставили браму, 

[439] Щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. 

[440] Зовні, за стінами близько, ще й рів прокопали глибокий, 

[441] Довгий, широкий, а вздовж його палі міцні повбивали. 

 

[442] Так в своїм стані трудилися довговолосі ахеї. 

[443] В час той боги сиділи круг Зевса, що блискавки мече, 

[444] Й спостерігали великі діла міднозбройних ахеїв. 

[445] З словом звернувся до них Посейдон, землі потрясатель: 

 

[446] «Зевсе, наш батьку, хто з смертних на всьому просторі земному 

 

[447] Задуми й наміри схоче тепер виявляти безсмертним? 

[448] Глянь же на мур, що звели його довговолосі ахеї 

[449] Круг кораблів, ще й навколо глибоким його обкопали 

[450] Ровом! А чи принесли ж і безсмертним вони гекатомби? 

[451] Скрізь ця лунатиме слава, де промінь світання сягає. 

[452] Те ж, що, працюючи, місто поставили ми з Аполлоном 
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[453] Лаомедонту-героєві, піде назавжди в непам’ять!» 

 

[454] З гнівним обуренням мовив у відповідь Зезс хмаровладний: 

 

[455] «Що це ти кажеш, землі потрясателю вельмимогутній? 

[456] Хай би цих задумів інший з богів побоявся безсмертних, 

[457] Слабший багато за тебе й руками і силою духу,— 

[458] Скрізь твоя слава лунає, де промінь світання сягає! 

[459] Слухай же, прийде ще час, коли довговолосі ахеї 

[460] Із кораблями своїми поїдуть до рідного краю, 

[461] Вщент поруйнуєш ті мури і скинеш весь груз той у море, 

[462] А узбережжя розлоге ізнову пісками укриєш, 

[463] Щоб від великого муру ахейського й сліду не стало». 

 

[464] Так між собою тоді богове про це розмовляли. 

[465] Сонце тим часом зайшло, і справу скінчили ахеї. 

[466] Потім биків закололи й вечеряти сіли в наметах. 

[467] В час той до них із вином кораблі прибули мореплавні 

[468] З Лемносу, що спорядив для ахеїв Евней, син Ясона, 

[469] Люду вождя, з яким Ппсіпіла його породила. 

[470] Двом Атрея синам, Агамемнону та Менелаю, 

[471] Тисячу мірок вина послав Леонід у дарунок. 

[472] Там же черпали вино собі довговолосі ахеї, 

[473] Хто, обмінявши за мідь, а хто за блискуче залізо, 

[474] Хто за шкуру волячу, а хто і за цілу корову, 

[475] Хто за невільника навіть. І учту бучну влаштували. 
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[476] Так цілу ніч провели тоді довговолосі ахеї 

[477] В стані своїм, а трояни й союзники їх — в Іліоні. 

[478] Так цілу ніч, лихе замишляючи, Зевс велемудрий 

[479] В небі гримів, аж страхом блідим їх усіх огорнуло. 

[480] З кубків на землю вино проливали вони, і ніхто з них 

[481] Пити не смів, не вчинивши раніш узливання Кроніду. 

[482] Врешті всі полягали і сну споживали дарунки. 

Пісня восьма. Перервана битва 

[1] В шатах шафранних Еос над всією простерлась землею. 

[2] Раду безсмертних богів зібрав тоді Зевс громовладний 

[3] На найстрімкішім шпилі многоверхого в хмарах Олімпу. 

[4] Сам він почав говорити, і слухали мовчки богове: 

 

[5] «Зважте на слово моє, безсмертні боги і богині! 

[6] Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. 

[7] Хай же ніхто із богів — чоловіча то стать чи жіноча — 

[8] Слову моєму не сміє перечить і щиро скориться 

[9] Волі моїй, щоб міг я скоріше цю справу^жінчити. 

[10] А як побачу, що хтось із богів, одійшовши окремо, 

[11] Допомагати від себе троянам узявсь чи данаям, 

[12] Битий він буде ганебно й повернутий знов до Олімпу, 

[13] Або схоплю я його і в темрявий Тартар закину, 

[14] В далеч оту, де найглибша лежить під землею безодня, 

[15] Брама до неї провадить залізна із мідним порогом, 

[16] В глиб до Аїду настільки ж, як небо ясне над землею. 

[17] Знатиме там, наскільки від інших богів я сильніший. 
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[18] Хочете, може, самі ви, богове, упевнитись в тому,— 

[19] Звісьте ланцюг золотий із самого неба на землю 

[20] Та ухопіться разом за нього, боги і богині, 

[21] Але стягнути із неба на землю причинця усього, 

[22] Зевса верховного, вам не удасться, хоч як не трудіться! 

[23] А побажав би я сам потягнути ланцюг той до себе, 

[24] То й саму землю я навіть із морем тоді притягнув би. 

[25] Потім ланцюг той навколо самої вершини Олімпу 

[26] Я обмотаю, і всесвіт на ньому повисне в повітрі. 

[27] От я наскільки за всіх — за людей і безсмертних — сильніший». 

 

[28] Мовив він так, і слухали мовчки вони нерухомо, 

 

[29] Подиву повні: велика-бо сила була в його слові. 

[30] Врешті озвалась тоді ясноока богиня Афіна: 

 

[31] «Батьку Кротоне, над усіма владарями найвищий! 

[32] Добре ми знаємо те, що сила твоя нездоланна, 

[33] Тільки ж проймає нас жаль до данайських бійців списоборних, 

[34] Як від жорстокої долі загинути їм доведеться. 

[35] Та як наказуєш ти, від битви ми стриматись мусим. 

[36] Ми лиш хотіли б аргеям пораду корисну подати, 

[37] Щоб не загинути їм від твого нещадимого гніву». 

 

[38] Відповідаючи, мовив їй з усміхом Зевс хмаровладний: 
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[39] «Трітогенеє, дитя моє любе, не бійся! Хоч часом 

[40] І не ласкаво я мовлю, до тебе я завжди прихильний». 

 

[41] Мовивши це, в колісницю запріг свою міцнокопитих 

[42] Коней баских, ще й гриви на них золоті розвівались; 

[43] В золото сам одягнув своє тіло, батіг взяв у руки, 

[44] Золотом гарно оздоблений, став на свою колісницю 

[45] Й коней стьобнув. Гривані учвал залюбки полетіли, 

[46] Високо знявшися поміж землею і зоряним небом. 

[47] Іди діставшись багатоджерельної, матері звірів, 

[48] В Гар гар прибув він, де гай його був і жертовник пахучий. 

[49] Там своїх коней спинив отець і людей, і безсмертних, 

[50] Випряг із повоза швидко й густим оповив їх туманом. 

[51] Сам же, своєю гордий величністю, сів на вершині 

[52] Й місто троян споглядав та човни мореплавні ахеїв. 

 

[53] Учту в наметах своїх тоді довговолосі ахеї 

[54] Саме кінчали і зброю уже почали одягати. 

[55] З другого боку, й трояни також готувались до бою, 

[56] Хоч їх і менше було, але, необхідністю гнані, 

[57] Оборонити дітей і дружин вони рвались завзято. 

[58] Брами усі розчинились, і військо назовні сипнуло 

[59] Піше й комонне. І всюди луною довкруг гуркотіло. 

 

[60] Щойно на місці однім наступаючі раті зійшлися, 

[61] Разом зіткнулися шкіри щитів, і списи, і зусилля 
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[62] Мідянозбройних мужів. Один об один ударялись 

[63] Круглоопуклі щити, аж луною навкруг гуркотіло. 

[64] Все тут змішалось — і крики звитяжні, і стогони людські 

[65] Тих, що губили і гинули, й кров’ю земля підпливала. 

 

[66] З самого ранку, аж поки священного дня прибувало, 

[67] Стріли й списи обопільно летіли, і падали люди. 

[68] А як дійшло до середини неба високого сонце, 

[69] Батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши, 

[70] Кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті — 

[71] Для конеборних троян і для мідянозбройних ахеїв. 

[72] І посередині взяв. І схилився день долі ахеїв — 

[73] Жереб ахеїв землі многоплідної зразу ж торкнувся 

 

[74] Краєм, а жереб троян до широкого неба піднявся. 

[75] Громом ударивши з Іди високої, Зевс блискавицю 

[76] Кинув страшенну на військо ахеїв; побачивши жах цей, 

[77] Аж остовпіли усі, і острах блідий огорнув їх. 

 

[78] Ідоменей тут лишитись не смів, ні владар Агамемнон, 

[79] Ані обидва Еанти, Ареєві слуги відважні. 

[80] Нестор лише староденний зостався, опора ахеїв, 

[81] Хоч і не з волі своєї: коня його ранив Єлени 

[82] Пишноволосої муж молодий, Александр богосвітлий, 

[83] В тім’я ввігнавши стрілу, туди, де на черепі кінськім, 

[84] Грива рости починає — це найнебезпечніше місце. 
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[85] З болю став кінь на диби: стріла увійшла йому в мозок. 

[86] Інших сполохав він коней, під мідним звиваючись вістрям. 

[87] Збрую хотів обрубати старий у коня, замахнувшись 

[88] Гострим мечем, коли Гектора коні баскії зненацька 

[89] Вбігли в саме сум’яття із їхнім візничим одважним 

[90] Гектором. Був би одразу старий і дихання позбувся, 

[91] Та тої ж миті помітив це Діомед гучномовний, 

[92] Страшно тоді закричав він, щоб духу піддать Одіссею: 

 

[93] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! 

[94] Що ж ти, як той боягуз, із юрбою показуєш спину? 

[95] Як би при втечі в потилицю хто не встромив тобі списа! 

[96] Краще спинись, захистімо старого від цього шаленця!» 

 

[97] Мовив він так, та терпливий не вчув Одіссей богосвітлий, 

[98] До крутобоких чимдуж поспішав кораблів він ахейських. 

[99] Син же Тідея погнався й один аж у лави передні, 

[100] Лиш перед повозом він зупинивсь Нелеїда старого 

[101] Й, прямо звернувшись до нього, слово промовив крилате: 

 

[102] «Старче, занадто тебе бійці молоді утісняють! 

[103] Сила ослабла твоя, безпорадна пригнічує старість, 

[104] Кволий у тебе візничий, і коні твої вже охляли. 

[105] Стань же мерщій в колісницю до мене й побачиш, які-то 

[106] Тросові коні, як швидко уміють вони по рівнині 

[107] Мчати туди і сюди — у погоні і втечі так само. 
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[108] Я їх в Енея забрав, особливо при втечі надійних. 

[109] Слуги твоїх хай доглянуть, моїх же удвох ми скеруєм 

[110] Проти троян, упокірників коней, щоб Гектор побачив, 

[111] Як і в мене в долонях тоді шаленітиме спис мій». 

[112] Мовив він так. Не перечив і Нестор, їздець староденний. 

[113] Зразу ж взяли його коней візничі тоді доглядати — 

[114] Дужий Стенел і з ним разом ще Еврімедонт заповзятий. 

[115] Ті ж обидва на повіз до сина Тідея ступили. 

[116] Нестор до рук своїх віжки упевнено взяв червонясті, 

[117] Коней стьобнув, і вони біля Гектора враз опинились. 

[118] Прямо на них він летів. Діомед в нього списом поцілив, 

[119] Схибив, проте, й замість нього в візничого втрапив супутця, 

[120] Еніопея, сина відважного духом Фівея,— 

[121] Віжки тримаючи, ранений був під соском він у груди 

[122] І з колісниці упав. Назад подались прудконогі 

[123] Коні, від нього ж і сила в ту мить, і душа відлетіли. 

[124] Жаль за візничим страшний огорнув тоді Ректору серце. 

[125] Але й, сумуючи тяжко, лишив він супутця лежати 

[126] Мертвим та іншого став шукати візничого, й коні 

[127] Ждали недовго керманича смілого. Зразу знайшов він 

[128] Архептолема, сміливого сина Іфіта. Той вийшов 

[129] Із батогом на повіз — бистрими правити кіньми. 

 

[130] Сталося б лихо страшне, загибель прийшла б неминуча. 

[131] Загнані до Іліона були б, наче вівці, трояни, 

[132] Тільки зразу помітив це батько людей та безсмертних: 
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[133] Громом ударивши, кинув він з неба ясну блискавицю — 

[134] Впала на землю вона перед кіньми у сина Тідея. 

[135] Полум’я грізне знялося від сірки, що буйно палала. 

[136] Переполохані збилися під колісницею коні. 

[137] В Нестора спохвату випали віжки із рук червонясті, 

[138] Сам він жахнувся душею і так Діомедові крикнув: 

 

[139] «Однокопитих, Тідіде, мерщій завертай своїх коней! 

[140] Чи не збагнув ти, що Зевс не тобі посилає звитягу? 

[141] Іншого-бо окриває сьогодні Кроніон своєю 

[142] Славою,— згодом, можливо, і нам він її, коли схоче, 

[143] Дасть. Та Кронідових рішень ніхто із людей не відверне, 

[144] Хоч би й який був могутній, бо Зевс набагато сильніший». 

 

[145] Відповідаючи, мовив йому Діомед гучномовний: 

[146] «Те, що ти, старче, говориш, і слушне цілком, і доречне, 

[147] Та невимовна печаль мені серце і душу проймає! 

[148] Гектор колись, похваляючись перед троянами, скаже: 

[149] «До кораблів своїх з ляку од мене утік син Тідея!» 

[150] Скаже з хвальбою, й тоді — хай земля мене швидше поглине». 

 

[151] В відповідь мовив тоді йому Нестор, їздець староденний: 

 

[152] «Що це ти, сину Тідея відважного, що ти говориш! 

[153] Хоч би й назвав десь Гектор безсилим тебе боягузом, 

[154] Віри йому не йняли б ні трояни, ні дарданіони, 
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[155] Ані могутніх душею жінки щитоносців троянських, 

[156] Що їх квітучих мужів ти у порох поверг так багато!» 

 

[157] Мовив це, й однокопитих назад завернув своїх коней 

[158] У бойове сум’яття. Йому вслід і трояни, і Гектор 

[159] З криком шаленим і гомоном сипали стогнучі стріли. 

[160] Голосно Гектор великий гукнув йому шоломосяйний: 

 

[161] «Сину Тідеїв, пошану в данаїв ти мав бистрокінних — 

[162] Місцем почесним, і м’ясом найкращим, і келихом повним. 

[163] Шани тобі вже не буде, бо став ти до жінки подібний. 

 

[164] Геть, полохлива ти бабо! Не дам я тобі ні на мури 

[165] Вдертись троянські, ні наших жінок повести за собою 

[166] До кораблів своїх,— смерть наведу я на тебе раніше». 

 

[167] Мовив він так, і став у душі син Тідея вагатись: 

[168] Може, спинить йому коней і силою бій розпочати? 

[169] Тричі на це він наважувавсь серцем своїм і душею, 

[170] Тричі з ідейських вершин гримів тоді Зевс велемудрий, 

[171] Знак даючи, що троянам він шальку звитяги схиляє. 

[172] Гектор тим часом троян закликав своїм голосом дужим: 

 

[173] «Трої сини, і лікійці, й дарданські бійці рукопашні! 

[174] Будьте мужами, о друзі, відвагу згадайте завзяту! 

[175] Знаю, до мене прихильний Кроніон мені обіцяє 
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[176] І перемогу, і славу велику, й данаям — загибель! 

[177] Друзі, навіщо вони навколо човнів збудували 

[178] Мури слабкі та нікчемні,— не стримать їм нашої сили! 

[179] Легко-бо наші коні прокопаний рів перескочать. 

[180] А як до їх кораблів наблизимось ми крутобоких, 

[181] То пам’ятайте тоді про вогонь, що все нищить навколо. 

[182] Полум’ям я попалю кораблі й повбиваю аргеїв, 

[183] Що метушитися будуть в диму кораблів обгорілих». 

 

[184] Так говорив він тоді і, до коней звернувшись, промовив: 

 

[185] «Ксанте, Подаргу, Етоне і Лампе мій богосвітлий! 

[186] Нині, о коні, віддячте мені за те піклування, 

[187] Що Андромаха, дочка Етіона, могутнього серцем, 

[188] Вам виявляла, всипаючи першим солодку пшеницю, 

[189] І підливала вина, коли прагло вам серце напою, 

[190] Перш ніж мені, хоч вважаюсь я молодим її мужем. 

[191] Ну-бо, жвавіше вперед, мої коні! Може, здобудем 

[192] Несторів щит, що слава про нього до неба сягає, 

[193] Нібито він золотий — і сам, і до нього руків’я, 

[194] Може, й з плечей Діомеда, впокірника коней, ми знімем 

[195] Панцир, оздоблений гарно, самим-бо Гефестом він кутий. 

[196] Як заберемо це ми, то ночі цієї ж ахеї, 

[197] Певен я, всі побіжать до своїх кораблів бистрохідних». 

 

[198] Мовив він так з похвальбою. З досади володарка Гера 
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[199] Кинулась в кріслі своїм, аж великий Олімп захитався. 

[200] До Посейдона вона, до великого бога звернулась: 

 

[201] «Леле! Землі потрясателю широковладний, чи в тебе 

[202] Жалю у серці нема до данаїв, що гинуть так гірко? 

[203] Радо приймав ти дари, що вони у Геліку і в Еги 

[204] Стільки привозили їх,— поможи їм здобути звитягу! 

[205] Тільки б схотіли ми всі, що являєм прихильність данаям, 

[206] Широколунного стримати Зевса й троян відігнати,— 

[207] Сумно йому довелось би сидіти самому на їді». 

 

[208] З гнівним обуренням мовив їй владний землі потрясатель: 

 

[209] «Геро зухвалоязична! Яке-бо ти мовила слово! 

[210] Я не бажав би, щоб стали ми з Зевсом Кронідом змагатись, 

[211] Інші богове усі, бо Зевс набагато сильніший». 

 

[212] Так між собою вони розмову провадили щиру, 

[213] В час той весь простір од рову й човнів аж по мури високі 

[214] Повен був коней баских і збройних мужів щитоносних, 

[215] Скупчених густо. Тіснив їх Ареєві буйному рівний 

[216] Гектор, Пріамів нащадок, що Зевс дарував йому славу. 

[217] Був би нещадним вогнем він спалив кораблі рівнобокі, 

[218] Якби не вклала в думки Агамемнону Гера-владарка 

[219] Дух підійнять у військах, хоч і сам бадьорить мав ахеїв. 

[220] Зразу ж пішов тоді він до човнів і наметів ахейських, 
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[221] В дужій руці свій широкий тримаючи плащ пурпуровий, 

[222] На величезний, чорний зійшов корабель Одіссеїв, 

[223] Між кораблів посередині, щоб і здаля його чули — 

[224] Як у наметах Еанта, що був Теламонові сином, 

[225] Так і в Ахілловім стані,— обоє з країв поставали 

[226] Із кораблями, на мужність і міць покладаючись власну. 

[227] Голосно крикнув Атрід, щоб данаям усім було чути: 

 

[228] «Сором, аргеї, бридкі боягузи, лиш з вигляду мужні! 

[229] Де ті хвальби, що немає на світі за нас хоробріших, 

[230] Де хвастовитість, з якою на Лемносі ви запевняли, 

[231] М’яса биків пряморогих там поїдаючи вволю 

[232] І випиваючи з кубків, вином аж по вінця налитих, 

[233] Ніби з вас кожен один проти сотні троян чи й двох сотень 

[234] Встоїть в бою, а тепер ми єдиного навіть не варті 

[235] Гектора,— скоро нещадним вогнем кораблі він нам спалить! 

[236] Зевсе, наш батьку! Кого з владарів премогутніх маною 

[237] Так оманив ти, велику від них одбираючи славу? 

[238] На многовеслім човні своїм пливши сюди на загибель, 

[239] Жодного все ж із прегарних твоїх вівтарів не минув я. 

[240] Стегна бичачі і жир я на кожному спалював щедро, 

[241] Міцно муровану прагнучи Трою ущент зруйнувати. 

[242] Нині ж прошу, хоч таке моє виконай, Зевсе, благання: 

[243] Дай врятуватися нам і загибелі злої умкнути, 

[244] Не допусти, щоб трояни понищили військо ахеїв!» 
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[245] Так він благав, і зглянувся батько на сльози пекучі, 

[246] Ствердно кивнув, що залишиться цілим народ, не загине, 

[247] З неба послав їм орла, з віщих птиць найпевнішого птаха, 

[248] В кігтях тримав оленя він, дитя бистроногої лані. 

[249] Скинув він те оленя перед Зевсів олтар пречудовий, 

[250] 1 Де всевіщому Зевсові жертви палили ахеї. 

[251] Скоро збагнули вони, що від Зевса та птиця злетіла, 

[252] Кинулись враз на троян, вогнем бойовим запалавши. 

[253] Та ніхто із данаїв, хоча і було їх багато, 

 

[254] Тим похвалитись не міг, що він, обігнавши Тідіда, 

[255] Коней баских через рів перегнав, щоб із ворогом битись. 

[256] Перший тоді Діомед зброєносного вбив Агелая, 

[257] Сина Фрадмона. До втечі вже він повернув своїх коней, 

[258] Та Діомед навздогін йому в спину помежи плечима 

[259] Гострого списа ввігнав, і пройшов той крізь груди навиліт. 

[260] З повоза впав він, аж зброя на ньому уся задзвеніла. 

 

[261] Слідом — Атрея сини, Агамемнон удвох з Менелаєм, 

[262] Далі — обидва Еанти, шаленої повні відваги, 

[263] Далі ще — Ідоменей із товаришем Ідоменея 

[264] Із Меріоном, на вбивцю мужів, Еніалія, схожим; 

[265] Ще й Евріпіл вслід за ними, Еве’мона син світлосяйний; 

[266] Тевкр був за ними дев’ятий,— гнучкий напинаючи лук свій, 

[267] Став він за щит, що Еант тримав його, син Теламона. 

[268] Ледве Еант відсторонить той щит, як герой, озирнувшись, 
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[269] Раптом у когось в юрбі націлює лук і стрілою 

[270] Ранить, і той, упавши, свій дух віддає тої ж миті, 

[271] Сам же вертавсь і, неначе за матір дитина, ховався 

[272] Знов за Еанта, який щитом прикривав його світлим. 

 

[273] Першим кого ж подолав між троянами Тевкр бездоганний? 

[274] Впав Орсілох тоді перший, а далі Ормен з Офелестом, 

[275] Дайтор і Хромій, за ними іще й Лікофонт богорівний, 

[276] Амопаон, Поліе’мона син, із бійцем Меланіппом,— 

[277] Так одного за одним він на землю поверг многоплідну. 

[278] Вельми радів, поглядаючи, владар мужів Агамемнон, 

[279] Як своїм луком міцним той фаланги троян побиває, 

[280] Став перед ним, підійшовши, й з такими звернувся словами: 

 

[281] «Тевкре мій, любе чоло, Теламонію, люду владико! 

[282] Бий їх і далі отак, і станеш ти світлом данаям 

[283] І Теламонові-батьку: зростив-бо тебе він ізмалку, 

[284] В дім тебе радо приймав, хоч ти був йому сином нешлюбним. 

[285] Хоч і далеко він, славу йому принесеш ти велику. 

[286] Так-бо, скажу я тобі, і сповниться те неодмінно. 

[287] Тільки егідодержавний Зевс мені дасть і Афіна 

[288] Вщент зруйнувать Іліон, це прегарно збудоване місто, 

[289] Першому я після себе тобі дам почесний дарунок — 

[290] Або триніжок, або колісницю із парою коней, 

[291] Або жону, щоб на спільне з тобою виходила ложе». 
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[292] Відповідаючи, мовив тоді йому Тевкр бездоганний: 

 

[293] «Сину Атрея славетний! Навіщо мене спонукаєш? 

[294] Я ж бо стараюся й сам! Скільки вистачить сили у мене — 

[295] Не спочиваю,— з дня, як троян ми до міста прогнали, 

[296] Нищу їх воїв, частуючи гострими стрілами влучно. 

[297] Ось уже вісім із лука я випустив стріл довголезих, 

[298] Глибоко в тіло вони уп’ялись юнакам войовничим, 

 

[299] Тільки у цього скаженого пса я ніяк не поцілю». 

 

[300] Мовивши так, він знову стрілу з тятиви посилає 

[301] В Гектора, саме у нього поцілити прагнучи серцем; 

[302] Схибив, проте, й бездоганному Горгітіону, Пріама 

[303] Синові, прямо у груди дзвонистою втрапив стрілою; 

[304] Батьком з Езіми в заміжжя узята його породила 

[305] Кастіаніра прекрасна, з богинями вродою схожа. 

[306] Наче той мак у саду свою набік похилить голівку, 

[307] Під ряснотою мачин і весняних дощів обважнілу, 

[308] Так же й шоломом обтяжену голову набік схилив він. 

 

[309] Тевкр же тим часом ізнову стрілу з тятиви посилає 

[310] В Гектора, саме у нього поцілити прагнучи серцем; 

[311] Схибив він знову,— стрілу Аполлон відхилив йому бистру, 

[312] Й Архептолему, візничому Гектора, постріл дістався: 

[313] В бій пориваючись, ранений був під соском він у груди 
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[314] І з колісниці упав. Назад подались прудконогі 

[315] Коні, від нього ж і сила в ту мить, і душа відлетіли. 

[316] Жаль за візничим страшний огорнув тоді Гектору серце, 

[317] Тяжко сумуючи, він супутця залишив лежати 

[318] І Кебріона гукнув, свого брата, що був недалеко, 

[319] Віжки до коней узяти, й послухався той, це почувши. 

[320] Сам же мерщій з колісниці блискучої скочив на землю 

[321] З криком жахливим і, камінь великий рукою схопивши, 

[322] Кинувсь на Тевкра, поцілить його пориваючись серцем. 

[323] З сагайдака тоді Тевкр, гіркую стрілу свою взявши, 

[324] До тятиви притулив і вже лук напинав, але Гектор 

[325] Шоломосяйний у плечі, якраз де ключиця від шиї 

[326] Груди йому відокремлює — найнебезпечніше місце! — 

[327] Каменем гострим ударив, коли той вже цілив у нього, 

[328] І тятиву перетяв. Заніміла рука біля кисті. 

[329] Тевкр на коліна звалився, і лук із руки його випав. 

[330] Напризволяще Еант не лишив свого впалого брата — 

[331] Зразу ж до нього підбіг і щитом його вкрив величезним. 

[332] Товаришів його двоє, до Тевкра тоді нахилившись,— 

[333] Ехіїв син Мекістей і з ним богосвітлий Аластор,— 

[334] До кораблів понесли крутобоких, і тяжко стогнав він. 

[335] Знову тоді пробудив олімпієць одвагу в троянах, 

[336] І до глибокого рову вони відігнали ахеїв. 

[337] Гектор між перших помчав, своєю могутністю гордий. 

[338] Так, наче дикого вепра чи лева на ловах нагнавши, 

[339] В клуби і стегна міцними зубами впивається ззаду 
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[340] Пес прудконогий і стежить, щоб звір той не встиг обернутись,— 

[341] Довговолосих отак переслідував Гектор ахеїв, 

[342] Трупом останніх раз в раз кладучи, хоч і як ті втікали. 

[343] Та коли рів з частоколом вони перебігли й багато 

[344] Воїв згубили в утечі, руками троянськими вбитих, 

[345] Перед своїми нарешті спинились вони кораблями 

[346] І, осміляючи там один одного, руки здіймали 

[347] До милосердних богів, і голосно кожен молився, 

[348] В той час як скрізь появлявся на конях своїх пишногривих 

[349] Гектор з очима Горгони чи мужоубивці Арея. 

 

[350] Зглянулась, це зауваживши, білораменная Гера 

[351] І до Афіни відразу ж промовила слово крилате: 

 

[352] «Леле! Невже ми, о Зевса егідодержавного доню, 

[353] Не допоможемо хоч би востаннє данаям, що гинуть? 

[354] Мабуть, сповняючи долю лиху, так і приймуть загибель 

[355] Всі від руки одного. Понад міру-бо тяжко лютує 

[356] Гектор, нащадок Пріама, й багато вже лиха накоїв!» 

 

[357] В відповідь мовила їй ясноока богиня Афіна: 

 

[358] «Цей вже давно і силу, і душу свою погубив би, 

[359] В рідному краї своєму убитий руками аргеїв, 

[360] Та мій батько недобрими в серці лютує думками, 

[361] Вічно лукавий і злий, бажанням моїм погамовник. 
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[362] Він не згадає, як часто я сина його рятувала, 

[363] Ще як у подвигах той знемагав тяжких в Еврістея. 

[364] Слізно волав він до неба, й мене на підмогу до сина 

[365] Зевс громовладний не раз посилав із високого неба. 

[366] О, коли б це я раніше розсудливим розумом знала, 

[367] Ще як він посланий був до Аїдових брам вартового 

[368] Вивести пса із Еребу, оселі страшного Аїда, 

[369] То не уникнув би він тоді Стіксових течій глибоких! 

[370] Нині ж гордує він мною й виконує волю Фетіди, 

[371] Що цілувала коліна йому й підборіддя торкалась, 

[372] Городоборцю Ахіллу благаючи шану віддати. 

[373] Тільки ще буде мене, яснооку, він милою звати. 

[374] Тим же то однокопитих мерщій запряжи своїх коней, 

[375] Маю поїхать я в дім до егідодержавного Зевса, 

[376] В збройне вберуся одіння для бою, і ми ще побачим, 

[377] Як син Пріамів наш шоломосяйний радітиме Гектор, 

[378] Тільки-но ми в бойових обидві появимось лавах. 

[379] Тож не один із троян своїм м’ясом і жиром наситить 

[380] Хижих птахів і собак, біля суден полігши ахейських!» 

 

[381] Мовила це, й не перечила білораменна їй Гера — 

[382] Кинулась золотозбруйних сама запрягать своїх коней 

[383] Гера, поважна богиня, великого Кроноса донька. 

[384] Діва ж Афіна, дочка егідодержавного Зевса, 

[385] Плащ свій із пліч опустила легкий на порозі у батька, 

[386] Ніжноузорний, м’який, що своїми руками зіткала, 
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[387] І надягла замість нього хітон громовладного Зевса, 

[388] В збройне прибралась одіння для бою, що слізьми вмиває, 

 

[389] В полум’яну колісницю ввійшла і спис ухопила 

[390] Гострий, важкий і міцний, що ним побивала героїв 

[391] Шереги, донька всевладного батька, охоплена гнівом. 

[392] Гера ляскучим бичем баских лише хльоснула коней, 

[393] І заскрипіли, самі відчиняючись, брами небесні,— 

[394] Ори вартують їх, стражі великого неба й Олімпу, 

[395] Вхід відчиняють і хмарою знов затуляють густою. 

[396] В брами ці гнали богині бичами баских своїх коней. 

 

[397] Зевс їх побачив з високої Іди, й розсердився страшно, 

[398] І злотокрилу Іріду послав до них з вістю летіти: 

 

[399] «Швидше, Ірідо, лети, поверни їх назад, не давай їм 

[400] Мчати вперед,— не на добре ця звада зі мною їм вийде! 

[401] Так-бо скажу я тепер, і сповниться те неодмінно: 

[402] Я покалічу їм коней баских, що везуть колісницю, 

[403] З повоза скину самих, колісницю ж їм ту поламаю, 

[404] В коловороті років навіть літ через десять не вдасться 

[405] їм тих загоїти ран, що своїми завдам блискавками. 

[406] Хай ясноока побачить, що значить із батьком змагатись. 

[407] Геру ж не так я виную, не так обурений нею,— 

[408] Завжди перечити, що не скажу я, давно вона звикла». 
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[409] Мовив він так, і з ідейських вершин вихронога Іріда 

[410] З вістю цією знялась до високого в хмарах Олімпу. 

[411] Там, біля першої брами ущелистих круч олімпійських, 

[412] їх перестріла вона і Зевсів наказ сповістила: 

 

[413] «Що це, куди ви? Яке вам безумство серця запалило? 

[414] Не дозволяє Кронід заступатися вам за аргеїв. 

[415] Ось вам загрожує Кроносів син, і справдиться те неодмінно: 

[416] Він покалічить вам коней баских, що везуть колісницю, 

[417] З повоза скине самих, колісницю він ту поламає, 

[418] В коловороті років навіть літ через десять не вдасться 

[419] Вам тих загоїти ран, що своїми завдасть блискавками. 

[420] Хай ясноока побачить, що значить із батьком змагатись. 

[421] Геру ж не так він винує, не так обурений нею,— 

[422] Завжди перечити, що їй не скаже, давно вона звикла. 

[423] Ти ж, поганюча, ти — сука безстидна, якщо на самого 

[424] Зевса списом своїм величезним дерзнеш замахнутись». 

 

[425] Мовила це й полетіла назад бистронога Іріда. 

[426] Гера з такими словами звернулась тоді до Афіни: 

 

[427] «Леле! О Зевса егідодержавного доню, ніколи 

[428] Я не дозволю, щоб ми воювали із Зевсом за смертних. 

[429] Хай собі гинуть одні, живими лишаються інші, 

[430] Як кому випаде. Хай олімпієць у серці розсудить 

[431] Поміж троян і данаїв і зробить усе, як належить». 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 728 

 

 

[432] Мовила й однокопитих назад повернула вже коней. 

[433] З повозів Ори тоді пишногривих їм випрягли коней 

 

[434] І до божистого жолоба поводом їх прив’язали, 

[435] А колісниці тоді до світлих сіней притуливши, 

[436] Сіли богині самі у кріслах, із золота кутих, 

[437] Посеред інших богів із тяжко засмученим серцем. 

 

[438] Батько ж Зевс у швидку колісницю запряжених коней 

[439] З Іди погнав на Олімп і прибув на зібрання безсмертних. 

[440] Коней негайно одпріг йому славний землі потрясатель, 

[441] Повіз підняв на поміст і покровом заслав полотняним. 

[442] Широколунний же Зевс на троні своїм злотокутім 

[443] Сів,— під ногами у нього здригнулась вершина Олімпу. 

[444] Одаль од Зевса, в куточку, самотні Афіна і Гера 

[445] Мовчки сиділи й нічого не сміли сказать, ні спитати. 

[446] Знаючи, що на душі у них, Зевс нарешті озвався; 

 

[447] «Чим ото ви так засмучені дуже, Афіно і Геро? 

[448] Чи не втомилися ви у бою, що мужів прославляє, 

[449] Зводячи з світу троян, що до них ви палаєте гнівом! 

[450] Що ж до мене, то сила і руки мої нездоланні, 

[451] Волі моєї не змінить ніхто із богів олімпійських, 

[452] Вам же пресвітлі тіла пойняв уже трепет раніше, 

[453] Аніж війну ви побачили й жах воєнної січі. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 729 

 

[454] Так-бо скажу я тепер, і те сповнилось би неодмінно: 

[455] На колісниці своїй, блискавками моїми побиті, 

[456] Не повернулись би ви на Олімп, до оселі безсмертних». 

 

[457] Мовив він це, й почали нарікати Афіна і Гера. 

[458] Поряд сиділи вони, на троян замишляючи лихо. 

[459] Слухала мовчки Афіна й ні слова на те*не сказала, 

[460] Хоч і гнівилась на Зевса і люттю кипіла страшною. 

[461] Гера ж у грудях не стримала гніву і так промовляла: 

 

[462] «О найгрізніший Кроніде, які це слова ти промовив! 

[463] Добре ми знаємо те, що сила твоя незборенна, 

[464] Хоч пройняв би нас жаль до данайських борців списоборних, 

[465] Як від жорстокої долі їм довелося б загинуть. 

[466] Та наказуєш ти, і від битви ми стриматись мусим. 

[467] Тільки хотіли б аргеям пораду корисну подати, 

[468] Щоб не загинули всі від твого нещадимого гніву». 

 

[469] Відповідаючи, мовив їй так тоді Зевс хмаровладний: 

 

[470] «Вранці, якщо, велеока володарко Геро, бажаєш, 

[471] Зевсову міць надпотужну побачиш, як він іще більше 

[472] Нищить почне списоборних аргеїв великі загони. 

[473] В запалі бою могутній аж доти не спиниться Гектор, 

[474] Доки біля кораблів не постане Пелід прудконогий 

[475] В день, коли йтимуть бої при самих кормах корабельних, 
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[476] В тісняві воїв страшній круг мертвого тіла Патрокла. 

[477] Так-бо судилося їм. Що ж до гніву твого, то мене він 

[478] Мало турбує. Якби ти дійшла аж до самого краю 

[479] Тверді земної і моря, де нудяться Япет і Кронос, 

[480] В пітьмі, без світла, що Геліос-Гіперіон посилає, 

[481] Навіть без радості вітру,— лиш Тартар глибокий навколо,— 

[482] Хоч би й туди у блуканнях зайшла,— твій гнів роз’ярілий 

[483] Не турбував би мене, гірше суки-бо ти безсоромна!» 

 

[484] Мовив так, білораменна ж йому не перечила Гера. 

[485] Впало в глибінь Океану осяйливе сонця світило, 

[486] Чорну приводячи ніч на просторі поля хлібодайні. 

[487] їй не зраділи трояни, та тричі жадана ахеям, 

[488] Тричі їм бажана темрява ночі була непроглядна. 

 

[489] Збори троян усіх Гектор зібрав тоді шоломосяйний, 

[490] Від кораблів на берег одвівши ріки вирової, 

[491] В чистеє поле, де місце від трупів було іще вільне. 

[492] З повоза кожен зійшов, і слухали всі, що казав їм 

[493] Гектор, улюбленець Зевса. В могутній долоні тримав він 

[494] Спис одинадцяти ліктів завдовжки, а зверху на ньому 

[495] Сяяло мідяне вістря й окільце навкруг золотеє. 

[496] Спершись на спис той, звернувсь до троян він з такими словами: 

 

[497] «Слухайте, Трої сини, і дарданці, і військо союзне! 

[498] Ждав я, що нині, ахеїв покинувши з їх кораблями, 
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[499] Вернемось ми у вітрами овіяну Трою священну. 

[500] Та облягла нас пітьма, це найбільше вона й врятувала 

[501] Військо аргеїв із їх кораблями при березі моря. 

[502] Але тим часом і ми скорімося темряві ночі 

[503] Та приготуймо вечерю. Ви ж коней своїх пишногривих 

[504] Із колісниць випрягайте раніш, їм оброку завдайте; 

[505] Потім мерщій приженіть волів і овець найжирніших 

[506] З міста сюди, намішайте вина, що серця звеселяє, 

[507] Хліба з домів принесіть та дров назбирайте багато. 

[508] Хай цілу ніч до самої зорі, що народиться рано, 

[509] Вогнищ багато горить, хай їх заграва неба сягає, 

[510] 1 Щоб під заслоною темряви довговолосі ахеї 

[511] Не поривались тікать по хребтові широкого моря, 

[512] Щоб не зійшли на човни без зусиль вони, безперешкодно, 

[513] Щоб і, вернувшись додому, з них кожен носив іще рани, 

[514] Завдані списом йому чи стрілою, коли з суходолу 

[515] ‘ На корабель він стрибав; щоб і іншим уже не кортіло 

[516] На конеборних троян з многослізним рушати Ареєм! 

[517] Зевсові любі окличники хай оголосять по місту, 

[518] Щоб сивочолі діди і підлітки разом із ними 

[519] Варту круг міста тримали на богозбудованих мурах. 

[520] 1А слабосилі жінки вогонь хай розпалять яскравий 

[521] Кожна у домі своїм. Пильнують нехай безупинно, 

[522] Щоб не прорвалась там засідка в місто, де війська не буде. 

[523] Так має бути, трояни відважні, як це вам кажу я. 
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[524] Слово, що нині я мовив, нехай пожиточне вам буде, 

[525] Вдосвіта знов конеборним троянам ще слово скажу я. 

[526] Зевса благаю й надіюсь на нього й на інших безсмертних. 

[527] Геть прожену я тих псів, що аж стільки сюди їх набігло, 

[528] Насланих Керами в чорних човнах нам на смертну загибель. 

[529] Але всю ніч цю повинні самих ми себе пильнувати, 

[530] Завтра ж удосвіта, зброю свою бойову одягнувши, 

[531] На кораблі крутобокі ми шал принесемо Ареїв. 

[532] Там подивлюсь, чи мене Діомед, син Тідея могутній, 

[533] Від кораблів аж до мурів міських віджене, чи його я 

[534] Міддю настигну й скривавлену зброю зніматиму з нього. 

[535] Завтра він доблесть покаже свою, якщо витримать зможе 

[536] Списа мого. Проте сподіваюсь, одним він із перших 

[537] Вбитий поляже між багатьох своїх друзів полеглих 

[538] Завтра, як сонце засяє. Коли б так же само напевно 

[539] Став я безсмертним віднині й ніколи уже не старівся, 

[540] Хай шанували б мене, як Афіну або Аполлона, 

[541] Як безперечно, що день цей загибель несе для аргеїв!» 

 

[542] Мовив так Гектор, і в відповідь схвально гукали трояни. 

[543] Коней вони розпрягли, під ярмами потом укритих, 

[544] До колісниць своїх віжками їх поприв’язував кожен; 

[545] Потім пригнали мерщій волів і овець найжирніших 

[546] З міста сюди, намішали вина, що серця звеселяє, 

[547] Хліба з домів нанесли та дров назбирали багато 

[548] І бездоганні безсмертним богам принесли гекатомби. 
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[549] Пахощі жиру солодкі до самого неба двносив 

[550] Вітер; але не схотіли прийнять їх блаженні богове, 

[551] Не побажали: ненависний був Іліон їм священний, 

[552] І можновладний Пріам, і весь люд списоборця Пріама. 

 

[553] Помислів сповнені гордих трояни всю ніч так сиділи 

[554] На бойовищі, і безліч вогнів їх навколо горіло. 

[555] Так наче зорі яскраві круг ясного місяця в небі 

[556] Сяйвом світлистим безвітряну ночі наповнюють тишу, 

[557] Світлом облиті долини всі видно, і пагір верхів’я, 

[558] Й скелі високі; й безкрає над ними простерлося небо, 

[559] Повне зірок незліченних, і серцем пастух їм радіє,— 

[560] Стільки поміж кораблями ахеїв і Ксантом-рікою 

[561] Сяяло вогнищ троянських під муром самим Іліона. 

[562] Тисяча в полі палало вогнів, перед кожним сиділо 

[563] По п’ятдесят чоловік, осяяних полум’ям світлим. 

[564] Коні ж їх білий жували ячмінь і пшеницю двозерну, 

[565] На пишношатну Еос дожидаючи при колісницях. 

Пісня дев’ята. 

Посольство до Ахілла. Прохання 

[1] Так сторожили трояни свій стан. Тим часом ахеїв 

[2] Холод тривоги проймав, полохливої втечі товариш. 

[3] Смуток нестерпний мужів подолував найхоробріших. 

[4] Так, ніби двоє вітрів, у багатому рибою морі 

[5] Вихром раптовим зіткнуться Борей із Зефіром, з Фракії 
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[6] Враз налетівши, і чорні навколо здіймаються хвилі, 

[7] Наче ті гори, й виносять на берег морське баговиння,— 

[8] Так від печалі душа розривалась у грудях ахеїв. 

 

[9] Син же Атреїв, великою в серці повитий журбою, 

[10] Ходячи в лавах, велів окличникам дзвінкоголосим 

[11] Кожного мужа на збори покликати, всіх поіменно, 

[12] Але не вголос, і сам серед перших між ними трудився. 

[13] Всі осмутніло на зборах сиділи. Встав Агамемнон, 

[14] Сльози рясні проливаючи, мов джерело темноводе, 

[15] Що із стрімкого бескеття струмить свої темряві води. 

[16] Тяжко зітхаючи, так говорив він тоді до аргеїв: 

 

[17] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники люду! 

[18] Зевс Кротон великий в тяжкі мене злигодні вплутав. 

[19] Спершу, жорстокий, мені обіцяв, ще й, кивнувши, потвердив, 

[20] Що повернусь, Іліон зруйнувавши мурований міцно, 

[21] Нині ж лихий він замислив обман і велить повертатись 

[22] В Аргос безславно, стільки отут загубивши народу! 

[23] Зевсові так всемогутньому раптом тепер заманулось. 

[24] Не полічить городів, що він зруйнував їх твердині 

[25] Й ще поруйнує багато, бо сила його величезна. 

[26] Отже, послухайте всі, і виконуймо те, що скажу я: 

[27] Швидше до рідного краю тікаймо мерщій з кораблями: 

[28] Широковуличну Трою ніколи-бо нам не узяти!» 
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[29] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. 

[30] Довго у смутку безмовно сиділи синове ахейські. 

[31] Зрештою все ж обізвався тоді Діомед гучномовний: 

 

[32] «Сину Атреїв! Я перший тут проти твоїх недоречних 

[33] Слів позмагаюсь, не гнівайсь, так личить на зборах, владарю! 

[34] Мужність ти ганив недавно мою перед військом данаїв, 

[35] Небоєздатним мене називав боягузом,— та все це 

[36] Знають аргеї давно — від найстарших і до наймолодших. 

[37] Син хитроумного Кроноса дав тобі з двох лиш єдине: 

[38] Берло владарське подарував і загальну пошану, 

[39] Мужності тільки не дав, а сила ж у ній величезна. 

 

[40] 0 нерозважний, невже ти гадав, що синове ахейські 

[41] Небоєздатні такі й боягузи, як ти запевняєш? 

 

[42] А як самого тебе спонукає твій дух повернутись, 

[43] То від’їжджай! Путь відкрита, й багато привів із собою 

[44] Ти кораблів із Мікен, он стоять вони вздовж узбережжя. 

[45] Інші ж усі тут залишаться довговолосі ахеї, 

[46] Поки ми вщент не зруйнуємо Трої. Якщо ж і останні 

[47] Теж повтікають до рідного краю усі з кораблями, 

[48] Ми із Стенелом удвох до останку тут битися будем, 

[49] Але візьмем Іліон, бо з богом сюди прибули ми!» 

[50] Мовив він так, і скрикнули схвально синове ахейські, 

[51] З слів Діомеда, впокірника коней, дивуючись щиро. 
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[52] Встав поміж них і сказав тоді Нестор, їздець староденний: 

[53] «Сину Тідеїв, в боях войовник ти єси найсильніший, 

 

[54] 1 у пораді з своїх перевесників ти є найкращий. 

[55] Не докорить твоїй мові ніхто, скільки є тут ахеїв, 

[56] Не заперечить ніяк. Та її до кінця не довів ти. 

[57] Ти молодий ще і міг би за віком своїм уважатись 

[58] Сином найменшим моїм, але промовляв тут розумно 

[59] Ти до державців аргейських, і слушна була твоя мова. 

[60] Хай же і я, що вважаюсь багато старішим за тебе, 

[61] Висловлю дещо і все доведу, і ніхто моїй мові 

[62] Не докорятиме, навіть і сам владар Агамемнон. 

[63] Лиш нечестивцям бездомним, без роду, без племені, любі 

[64] Чвари війни міжусобної, людям такі осоружні. 

[65] Але скорімося темряві ночі, що нас облягає, 

[66] І приготуймо вечерю. Сторожа хай стан наш вартує, 

[67] Чати зайнявши між виритим ровом і муром твердині. 

[68] Нашим я це юнакам доручаю. А в іншому всьому, 

[69] Сину Атреїв, ти провід веди, ти ж найбільший державець. 

[70] Склич старшину на учту, це й личить тобі і неважко: 

[71] Досить у тебе вина, що його кораблями ахеї 

[72] Морем широким щоденно до нас із Фракії привозять; 

[73] Є й частування доволі, адже багатьма ти керуєш. 

[74] Тож багатьох поскликай і послухай того, хто найкращу 

 

[75] Раду подасть, бо зараз найбільш потребують ахеї 
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[76] Доброї, мудрої ради,— вогні он ворожі палають 

[77] Близько від наших човнів. А хто з цього буде радіти? 

[78] Нашому війську цей день чи рятунок несе чи загибель». 

 

[79] Мовив він так, і слухали всі і ту мову схвалили. 

[80] Вийшла негайно сторожа озброєна стан вартувати, 

[81] Вів її Нестора син Фрасімед, поводатар народів, 

[82] Далі ішли Аскалаф і Іалмен, синове Арея, 

[83] Далі ішов Меріон, а за ним Афарей з Деїпіром, 

[84] Далі — Креонта владущого син, Лікомед богосвітлий. 

[85] Семеро вийшло вождів із сторожею, й кожен по сотні 

[86] Вів юнаків, і списи їх здіймались в руках довготінні, 

[87] Ставши на місці, між ровом і муром вони посідали. 

[88] Вогнища враз розпалили й вечерю взялись готувати. 

 

[89] Син же Атреїв до свого намету старійшин ахейських 

[90] Всіх запросив на учту багату, що радує серце, 

[91] Й руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. 

[92] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[93] Перший із них свої ткати почав міркування старезний 

[94] Нестор, який у пораді й раніш виявлявся найкращим. 

[95] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 

 

[96] «Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон! 

[97] З тебе почну й закінчу я тобою; багато-бо люду 

[98] Владі кориться твоїй, тож Зевс доручив тобі берло 
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[99] Й право державне, щоб ти про народи свої піклувався. 

[100] Більше за всіх тобі личить і слово сказать, і послухать, 

[101] Взявши і те до уваги, що серце кого спонукало 

[102] Мовити добре. А як учинить — це від тебе залежить. 

[103] Отже, скажу тобі те, що найкращим мені видається. 

[104] Кращої думки ніхто серед нас не помислить од тої, 

[105] Що її мав я давно та якої дотримую й досі 

[106] З дня, коли дівчину ти, Брісе’щу, з намету Ахілла, 

[107] Гнівом пойнятого, силою виволік, паростку Зевсів, 

[108] Наших порад до уваги не взявши. А як тебе довго 

[109] Я умовляв! Ти ж, пихи гордовитої сповнений в серці, 

[110] Кращого мужа, якого й богове безсмертні шанують, 

[111] Тяжко зневажив — здобич забрав і тримаєш. Тож нині 

[112] Разом подумаймо, як це залагодить, як уласкавить 

[113] Сина Пелая дарами приємними й лагідним словом». 

 

[114] В відповідь мовив йому володар мужів Агамемнон: 

 

[115] «Не помилково, о старче, мої полічив ти провини. 

[116] Я завинив, заперечити й сам не спроможний. Та тільки 

[117] Варт багатьох чоловік, що Зевс полюбив його серцем: 

[118] Ушанував він його, погубивши багато ахеїв. 

[119] Але якщо завинив я, піддавшися помислам згубним, 

[120] 1 Сам і залагоджу це — незліченний я дам йому викуп. 

 

[121] Перелічу я отут, перед вами, славетні дарунки: 
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[122] Сім триніг незадимлених, золота десять талантів, 

[123] Двадцять блискучих цеберок, дванадцять об’їжджених коней, 

[124] Що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували. 

[125] Не злидарем би ходив безземельним, не мав би нестатку 

[126] В золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, 

[127] Що із змагань мені однокопиті приносили коні. 

[128] Дам йому сім я жінок, у роботі своїй бездоганних, 

[129] З Лесбосу,— ще коли Лесбос він взяв, забудований гарно, 

[130] Я їх обрав; від усіх-бо жінок вони вищі красою, 

[131] їх йому дам, з ними й ту, що її силоміць одібрав я,— 

[132] Доньку Брісея. До того ж я клятву складаю велику — 

[133] Ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, 

[134] Як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. 

[135] Нині ж це все йому буде передано. А як нарешті 

[136] Місто Пріама велике дадуть нам боги зруйнувати, 

[137] Прийде нехай, коли будемо здобич ділить між ахеїв, 

[138] Золотом свій корабель і міддю нехай навантажить, 

[139] Хай із троянських жінок собі вибере двадцять найкращих, 

[140] Що поступались би вродою тільки Єлені аргейській, 

[141] А як повернемось в Аргос ахейський, родючу країну, 

[142] Зятем я б рад його мати,— він був би нарівні з Орестом, 

[143] Сином коханим моїм, що зростає в великім достатку. 

[144] Три в мене доньки росте у пишно збудованім домі: 

[145] Хрісофеміда, а ще Лаодіка та Іфіанасса,— 

[146] Ту з них, що люба йому, нехай він без викупу візьме 

[147] В дім до Пелея. А я у придане за нею багато 
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[148] Дам подарунків, яких ще ніхто не давав за дочкою. 

[149] Густо заселених міст аж сім я йому подарую — 

[150] Гіру у зелені трав запашних, Кардамілу, Енопу, 

[151] Фери священні, Антею й низинні її пасовиська, 

[152] Милу для ока Епею і Педас багатий садами, 

[153] Всі недалеко від моря, і Пілос піщаний там близько. 

[154] Люд там живе, на рогату худобу й на вівці багатий, 

[155] Щедрими будуть дарами його шанувати, як бога, 

[156] Будуть під берло його багатющу приносить данину. 

[157] От скільки дам я йому, коли гніватись він перестане. 

[158] Хай погамує себе. А’ід — невблаганний, нещадний, 

[159] Тим-то з усіх він богів найбільше ненависний людям. 

[160] Хай він поступиться: я-бо й державною владою вищий, 

[161] Та похвалитися можу, що й віком я старший за нього». 

[162] В відповідь мовив тоді йому Нестор, їздець староденний: 

[163] «Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон! 

[164] Не незначні ти Ахіллу-вождеві даєш подарунки. 

[165] Що ж, оберімо послів, і нехай вони якнайшвидше 

[166] Йдуть у намет до Ахілла, славетного сина Пелея. 

 

[167] Або я сам оберу, а їм лиш погодитись треба. 

[168] Фенікс, улюбленець Зевса, хай перший у них виступає, 

[169] Потім великий Еант, а за ним — Одіссей богосвітлий, 

[170] Вслід їм ще двоє окличників піде — Одій з Ерібатом. 

[171] Отже, на руки води принесіть, і в тиші побожній 

[172] Щиро помолимось Зевсу Кроніду, щоб зглянувсь над нами». 
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[173] Мовив він так, і всім його слово було до вподоби. 

[174] Воду на руки окличники їм почали поливати, 

[175] Потім питва юнаки налили аж по вінця в кратери, 

[176] Порозливали у келихи й всім порозносили гостям. 

[177] А, узливання вчинивши, ті випили, скільки бажали, 

[178] Й вийшли з намету тоді Агамемнона, сина Атрея. 

[179] Мовив услід їм багато ще Нестор, їздець староденний, 

[180] Поглядом кожного з них бадьорив, Одіссея ж найбільше, 

[181] Щоб постарались схилить бездоганного сина Пелея. 

 

[182] В путь подалися посли узбережжям шумливого моря, 

[183] Щиро благаючи, щоб землевладець, землі потрясатель, 

[184] їм допоміг прихилить Еакідове серце велике. 

[185] До кораблів мірмідонських, до їхніх наметів прийшовши, 

[186] Вздріли Ахілла, що серце дзвінкою формінгою тішив, 

[187] Вельми оздобною, із срібляною кобилкою зверху. 

[188] Здобиччю взяв він її, зруйнувавши Етіона місто. 

[189] Нею втішавсь він, співаючи пісню про славу героїв. 

[190] А проти нього сидів лиш Патрокл, дожидаючи мовчки, 

[191] Поки Еаків онук ту пісню співать перестане. 

[192] От до намету посли з богосвітлим ввійшли Одіссеєм 

[193] І перед ним зупинились. Ахілл з дивуванням підвівся 

[194] З крісла свого, у руках тримаючи звучну формінгу. 

[195] Встав і Патрокл, уздрівши мужів, що ввійшли до намету. 
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[196] Отже, вітаючи їх, промовив Ахілл прудконогий: 

 

[197] «Хай вам, друзі, щастить! З чим прийшли? Я вам дуже потрібний? 

[198] Хоч я й гнівлюсь на ахеїв, та з них ви мені найлюбіші». 

 

[199] Так промовляючи, далі повів їх Ахілл богосвітлий 

[200] І на стільцях посадив, килимами пурпурними вкритих, 

[201] Та до Патрокла, що близько стояв, звернувся з словами: 

 

[202] «Швидше, Менетіїв сину, кратеру постав щонайбільшу, 

[203] Влий щедріше вина і кожному келих наповни, 

[204] Бо найдорожчих гостей моя нині приймає оселя». 

 

[205] Мовив він так, і Патрокл послухався любого друга. 

[206] Сам же велику стільницю підсунув до вогнища ближче, 

[207] Жирні на ній порозкладував спини козла та ягниці 

[208] Й вепра гладкого хребет, що лиснів аж од сала масного. 

[209] Автомедонт їх тримав, розрубав же Ахілл богосвітлий, 

[210] Краяв на менші куски й на рожен їх насаджував густо, 

[211] А Менетід вже розпалював вогнище, муж богорівний. 

 

[212] А як вогонь догорів і полум’я стало згасати, 

[213] Жар разгорнув і, посипавши сіллю божистою м’ясо, 

[214] Зверху поклав, на камінних підпорах рожни закріпивши. 

[215] А як посмажилось м’ясо, Патрокл на столи його виклав, 

[216] Хліба набрав і почав по столах для гостей розставляти 
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[217] В кошиках гарних, а м’ясо їм краяв Ахілл богосвітлий. 

[218] Сам після того він проти божистого сів Одіссея 

[219] При протилежній стіні, доручивши Патроклові другу 

[220] Жертву богам принести, й той у полум’я кинув починки. 

[221] Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. 

[222] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[223] Феніксу нишком Еант підморгнув. Одіссей богосвітлий 

[224] Бачив це, келих наповнив вином і озвавсь до Ахілла: 

 

[225] «Щастен будь, друже Ахілле! Частунку для нас не бракує 

[226] Ані в гостиннім шатрі Агамемнона, сина Атрея, 

[227] Ані у тебе сьогодні. Багато приємного серцю 

[228] Ми спожили. Та не учта весела нас нині обходить. 

[229] Бачачи горе велике, ми, паростку Зевсів, тривоги 

[230] Сповнені; сумнів бере нас — врятуємо все ж чи погубим 

[231] Ми добропалубні судна, як ти не виявиш сили. 

[232] Близько від нашого валу й човнів на нічліг обляглися 

[233] Високодумні трояни й союзників славних загони, 

[234] В стані своїм розпалили вогні й запевняють зухвало, 

[235] Що їх не стримати нам, нападуть на човни вони чорні. 

[236] Зевс же Кронід, даючи їм щасливі ознаки, праворуч 

[237] Сипле перуни. А Гектор, великою силою гордий, 

[238] Страшно лютує,— в надії на Зевса уже не зважає 

[239] Ні на богів, ні на смертних, шаленством охоплений диким. 

[240] Молиться тільки, щоб швидше засяла Еос богосвітла. 

[241] На кораблях він кінці кормові обрубать обіцяє 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 744 

 

[242] Та попалить їх нещадним вогнем, перед ними й ахеїв, 

[243] В димі й чаду очманілих, усіх до ноги перебити. 

[244] Страшно боюсь я в душі, щоб жахливих погроз цих богове 

[245] Та не здійснили, щоб нам не судилось під мурами Трої, 

[246] Так далеко загинуть від Аргоса, славного кіньми. 

[247] Стань же до дії, якщо у хвилину хоча б і останню 

[248] Ти врятувать від троянської люті хотів би ахеїв. 

[249] Потім же сам пожалкуєш. Та важко знайти якісь ліки 

[250] На заподіяне зло. Тож краще подумай завчасно, 

[251] Як від данаїв лихої загибелі день одвернути. 

[252] Любий! Тож батько Пелей, із Фтії тебе виряджавши 

[253] До Агамемнона, мовив таке тобі слово напутнє: 

 

[254] «Сину мій, Гера й Афіна, коли на те буде їх воля, 

[255] Сили дадуть тобі досить, ти ж серце своє гордовите 

[256] Стримуй у грудях,— краще, проте, доброзичливим бути. 

[257] Звад уникай лихотворних, і будуть, напевне, аргеї — 

[258] І молоді, і старі — ще більше тебе шанувати». 

[259] Так наставляв тебе старець. Та все ти забув. То хоч нині 

[260] Стримайся, гнів зупини свій гнітючий. Тобі Агамемнон 

[261] Дасть подарунки достойні, як гніватись ти перестанеш. 

[262] Отже, послухай, як хочеш, я можу тобі всі дарунки 

[263] Перелічить, що в наметі своїм обіцяв Агамемнон. 

[264] Сім триніг незадимлених, золота десять талантів, 

[265] Двадцять блискучих цеберок, дванадцять об’їжджених коней, 

[266] Що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували. 
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[267] Не злидарем би ходив безземельним, не мав би нестатку 

[268] В золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, 

[269] Що із змагань йому однокопиті приносили коні. 

[270] Дасть тобі сім він жінок, у роботі своїй бездоганних, 

[271] З Лесбосу,— ще коли Лесбос ти взяв, забудований гарно, 

[272] Він їх обрав: від усіх-бо жінок вони вищі красою. 

[273] їх тобі дасть, з ними й ту, що її силоміць одібрав він,— 

[274] Доньку Брісея. До того ж він клятву складає велику — 

[275] Ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, 

[276] Як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. 

[277] Нині це все тобі буде передано. А як нарешті 

[278] Місто Пріама велике дадуть нам боги зруйнувати, 

[279] Сам підійди, коли будемо здобич ділить між ахеїв, 

[280] Золотом свій корабель і міддю тоді навантажиш 

[281] Та із троянських жінок собі вибереш двадцять найкращих, 

[282] Що поступались би вродою тількі Єлені аргейській. 

[283] А як повернемось в Аргос ахейський, родючу країну, 

[284] Зятем він рад тебе мати,— ти був би нарівні з Орестом, 

[285] Сином коханим його, що зростає в великім достатку. 

[286] Три в нього доньки росте у пишно збудованім домі: 

[287] Хрісофеміда, а ще Лаодіка та Іфіанасса,— 

[288] Ту з них, що люба тобі, ти зможеш без викупу взяти 

[289] В дім до Пелея. А він у придане за нею багато 

[290] Дасть подарунків, яких ще ніхто не давав за дочкою. 

[291] Густо заселених міст аж сім він тобі подарує — 

[292] Гіру у зелені трав запашних, Кардамілу, Енопу, 
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[293] Фери священні, Антею й низинні її пасовиська, 

[294] Милу для ока Епею і Педас багатий садами, 

[295] Всі недалеко від моря, і Пілос піщаний там близько. 

[296] Люд там живе, на рогату худобу й на вівці багатий, 

[297] Щедрими будуть дарами тебе шанувати, як бога, 

[298] Будуть під берло твоє багатющу приносить данину. 

[299] От скільки дасть він тобі, коли гніватись ти перестанеш. 

[300] А як Атрід вже занадто для серця твого ненависний,— 

[301] Сам і дарунки його,— до інших май жаль всеахеїв, 

[302] Що знемагають у стані своїм і тебе, яко бога, 

[303] Всі пошанують, і славу здобудеш у них ти велику. 

 

[304] Гектора ти подолаєш сьогодні — сам він до тебе 

[305] В лютому кинеться шалі, бо рівним собі вже нікого 

[306] Не визнає із данаїв, сюди з кораблями прибулих». 

[307] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

[308] «О Лаертід богорівний, удатний на все Одіссею! 

[309] Я на слова твої прямо й одверто повинен сказати, 

[310] Як я вважаю тепер і як воно має все бути, 

[311] Щоб, обсівши мене звідусіль, не гули ви так гулко. 

[312] Бо ненависний для мене, немовби Аїдова брама, 

[313] Той, хто на думці ховає одно, а інше говорить. 

[314] Отже, скажу тобі те, що мені видається найкращим. 

[315] Ані Атрід Агамемнон умовить мене не здолає, 

[316] Ані хто інший з данаїв. Нема в вас ніякої дяки, 

[317] Хоч безустанно й невтомно змагаєшся ти з ворогами. 
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[318] Б’єшся в бою чи його уникаєш — одна нагорода, 

[319] Шана однакова — чи боягуз ти, чи воїн завзятий, 

[320] Так же умре й бездіяльний, і той, що робить багато. 

[321] Жодної з того користі, що стільки я перетерпів, 

[322] Душу свою наражаючи, й з ворогом бився завзято. 

[323] Як пташенятам своїм неопереним пташка приносить 

[324] їжу, яку тільки знайде, самій же сутужно буває,— 

[325] Так же й мені багато ночей не доспать довелося, 

[326] Днів пережити кривавих у битвах і січах завзятих 

[327] Проти ворожих мужів, що власних дружин боронили. 

[328] Пливши човнами, двадцять я міст подолав велелюдних, 

[329] Пішки узяв одинадцять в троянській зе^ілі буйноскибій. 

[330] В кожному з них багато скарбів здобував я коштовних 

[331] І, перевізши сюди, Агамемнону, сину Атрея, 

[332] їх віддавав. А він, при човнах залишаючись ззаду, 

[333] Брав і, трохи роздавши, присвоював більшу частину. 

[334] Що ж призначив владарям і старійшинам знатним, те мають 

[335] Цілим усе. Лиш у мене, єдиного з-поміж ахеїв, 

[336] Милу жону одібрав. Хай спить собі з нею й солодку 

[337] Має утіху. Але задля чого воюють аргеї 

[338] Проти троян? Навіщо зібрав і привів сюди військо 

[339] Син Атреїв? Чи не за Єлену прекрасноволосу? 

[340] Чи серед смертних людей кохають жінок своїх тільки 

[341] Діти Атрея? Тож кожен розсудливий муж і порядний 

[342] Дбає про жінку свою і кохає її так же само, 

[343] Як покохав я душею оту, хоч придбав її списом. 
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[344] Нині ж, мене обманувши і вирвавши з рук нагороду, 

[345] Хай не береться мене переконувать — я його знаю! 

[346] Хай, Одіссею, з тобою та з іншими він владарями 

[347] Думає, як від човнів безпощадний вогонь одвернути. 

[348] Але ж і сам він, проте, багато зробив і без мене. 

[349] Вал збудував оборонний і викопав рів біля нього 

[350] Довгий, широкий і гострим його укріпив частоколом. 

[351] Але ж і так не здолає він Гектора-мужоубивці 

[352] Стримати силу. Та поки і я воював між ахеїв, 

[353] Гектор не важивсь у битву далеко від муру встрявати, 

[354] Тільки доходив до Скейської брами й високого дуба. 

[355] Раз він чигав там на мене й ледь нападу мого уникнув. 

[356] Нині ж не хочу я з Ректором більш воювать богосвітлим! 

[357] Завтра я Зевсові й іншим безсмертним палитиму жертви. 

[358] Та, кораблі навантаживши, їх поспускаю на море. 

[359] Отже, як хочеш, потрібно тобі, то побачити можеш, 

[360] Як Геллеспонтом, на рибу багатим, удосвіта рано 

[361] Рушать мої кораблі з веслярами на тесаних лавах. 

[362] Як плавбу нам щасливу дарує землі потрясатель, 

[363] До буйноскибої Фтії на третій вже день я прибуду. 

[364] Там я великі багатства покинув, сюди вирушавши, 

[365] Та й відсіля — і золота ще, і червоної міді, 

[366] І підперезаних гарно жінок, і досить заліза 

[367] Я привезу, що на жереб узяв. Лише нагороду, 

[368] Сам її давши, із глумом від мене забрав Агамемнон, 

[369] Син Атреїв. Перекажіть же йому привселюдно 
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[370] Те, що сказав я, щоб так же обурились інші ахеї, 

[371] Як із данаїв схотів би іще він когось ошукати, 

[372] Вічним безстидством повитий. Та в вічі мені подивитись 

[373] Він не посмів би, хоч досить нахабства собачого в нього! 

[374] Спільного з ним ні в пораді, ні в ділі не хочу я мати. 

[375] Передо мною він вже завинив, ошукавши, та вдруге 

[376] Не ошукає словами! Вже досить! Нехай же спокійно 

[377] Йде собі геть! Позбавив ума його Зевс велемудрий. 

[378] Дар його я зневажаю, ціную, як ту волосину. 

[379] Хай би у десять і двадцять разів давав мені більше, 

[380] Аніж він має тепер чи буде колись іще мати, 

[381] Навіть все те, що зібрав Орхомен чи єгипетські Фіви, 

[382] Де по оселях у кожного повно скарбів незліченних, 

[383] Фіви стобрамні, і з кожної брами по двісті хоробрих 

[384] Воїв на конях баских виїжджає в своїх колісницях, 

[385] Навіть як стільки б давав, скільки в світі піску є та пилу, 

[386] Не зворушив би, проте, мого серця нічим Агамемнон, 

[387] Доки ганьби не окупить, що болем гризе мені душу. 

[388] Заміж дочки не візьму Агамемнона, сина Атрея, 

[389] Хоч золотій Афродіті була б вона рівна красою, 

[390] Хоч би в роботах вона ясноокій рівнялась Афіні, 

[391] Заміж її не візьму! Хай іншого знайде з ахеїв, 

[392] Хто його гідний, від мене ж державною владою вищий. 

[393] Тож мене урятують боги, й я додому вернуся, 

[394] Сам тоді батько Пелей вже знайде для мене дружину. 

[395] Юних в Елладі і Фтії багато-бо є ахеянок, 
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[396] Дочок славетних батьків, які про міста свої дбають,— 

[397] Ту з них, що буде мені наймиліша, візьму за дружину. 

[398] Там я душею відважною сам за одруження мріяв, 

[399] Щоб у законному шлюбі улюблену мати дружину 

[400] І утішатись багатством — старого Пелея надбанням. 

[401] Та ніщо не дорожче мені за життя,— ні багатства, 

[402] Що їх, як кажуть, надбав Іліон, це залюднене місто, 

[403] В мирні колишні часи, перед нападом воїв ахейських, 

[404] Ані скарби, що стрілець заховав за камінним порогом, 

[405] Феб-Аполлон срібнолукий, у хмарі на скелі Піфійській. 

[406] Можна здобути усе — і корів, і овечок отари, 

[407] Можна й триніжники куті, і коней придбать злотогривих. 

[408] Тільки людської душі не вернути, її не придбати, 

[409] Не упіймати, якщо відлетить крізь зубів огорожу. 

[410] Мати казала мені, срібнонога богиня Фетіда, 

[411] Ніби двояким шляхом мене Кери вестимуть до смерті: 

[412] В разі зостанусь я тут, щоб битись під мурами Трої, 

[413] То не діжду повороту, лиш вічну я славу здобуду, 

[414] А як вернуся додому, до любого отчого краю, 

[415] То не діждать мені слави, зате довголітній спокійно 

[416] Вік проживу, і смерть передчасна мене не спіткає. 

[417] Я б і іншим ахеям порадив те саме зробити — 

[418] Швидше додому пливти: кінця-бо високої Трої 

[419] Не дочекатися вам, над нею Зевс громовладний 

[420] Руку свою розпростер, і люд її духом піднісся. 

[421] Тож повертайтесь додому і найзнатніїцим ахеям 
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[422] Вість передайте від мене — в цім честь для старійшин почесних. 

[423] Хай поміркують думками і винайдуть спосіб найкращий, 

[424] Як врятувать кораблі, а разом і воїв ахейських 

[425] На кораблях крутобоких. А те, що надумали досі, 

[426] Все не до речі воно — я в гніві своїм непохитний. 

[427] Фенікс нехай залишається з нами і тут заночує, 

[428] Щоб в кораблях моїх завтра до рідного їхати краю, 

[429] Як побажає того. Силоміць же його не везтиму». 

 

[430] Мовив він так. І мовчки те слухали всі нерухомо, 

[431] Подиву повні: велика-бо сила була в його слові. 

[432] Зрештою Фенікс йому відповів, сивочолий комонник, 

[433] Слізьми вмиваючись,— за кораблі він боявся ахейські. 

 

[434] «Як повертатись додому ти справді, осяйний Ахілле, 

[435] Зважився й од кораблів одвернути швидких не бажаєш 

[436] Полум’я згубне, охоплений гнівом у серці своєму, 

[437] Як же я можу один залишитись без тебе, мій любий 

[438] Сину? Послав мене з Фтії Пелей, сивочолий комонник, 

[439] Разом з тобою, у стан до Атріда тебе виряджавши 

[440] Юним, не звиклим до воєн, до кожного рівно жорстоких, 

[441] Та недосвідченим в радах, де слави мужі набувають. 

 

[442] Тим-то й послав мене він, щоб всього тебе міг я навчити — 

[443] В слові проречистим бути і в ділі поборником ревним. 

[444] От чому, люба дитино моя, я не хочу без тебе 
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[445] Тут залишатись, коли б і сам бог обіцяв обтесати 

[446] Старість із мене й квітучим зробити, яким я раніше 

[447] Був, покидавши Елладу, жінками прекрасними славну, 

[448] Гніву тікаючи батька, Амінтора, сина Ормена. 

[449] Сердивсь на мене він через наложницю пишноволосу, 

[450] Що покохав її вельми і став зневажати дружину, 

[451] Матір мою. Та ж, коліна обнявши, благала у мене 

[452] Діву коханням з’єднать, щоб старий став для неї огидний. 

[453] Вволив я волю її. Про це як довідався батько, 

[454] Тяжко прокляв мене й грізних почав він благати Еріній, 

[455] Щоб на коліна до нього ніколи дитя не сідало 

[456] Мною народжене. Вічні богове прокльон той здійснили — 

[457] Глибу підземного Зевс і жахлива із ним Персефона. 

[458] (Батька замислив тоді я гострою міддю убити, 

[459] Та приборкав той гнів мені хтось із безсмертних, до серця 

[460] Вклавши людські поговори й ганьбу, яка мене вкриє, 

[461] В разі почнуть мене батькоубивцею звати ахеї). 

[462] Не дозволяло, проте, в моїх грудях стривожене серце 

[463] Перед очима у гнівного батька лишатися в домі. 

[464] Правда, і рідних, і друзів багато, кругом обступивши, 

[465] Довго мене умовляли зостатися в отчому домі. 

[466] Жирних багато овець і повільних волів круторогих 

[467] Тут закололи, багато свиней, що лисніли від сала, 

[468] Тут на рожнах напекли над Гефестовим полум’ям дужим; 

[469] Випили з батькових дзбанів багато вина іскряного. 

[470] Дев’ять ночей невідступно вони при мені ночували, 
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[471] Поперемінно мене стерегли, і не гасло ніколи 

[472] Світло, одне — при вході в обведене муром подвір’я, 

[473] Друге — в самім передсінку, при дверях до спальні моєї. 

[474] А як десятої ночі для мене вже пітьма запала, 

[475] Виламав двері я спальні своєї, підігнані щільно, 

[476] Вибіг і, вмить перескочивши мур, що навколо подвір’я, 

[477] Легко уник сторожів і служниць, що мене вартували. 

[478] Втікши далеко, блукав я в широких Еллади просторах, 

[479] Поки до Фтії родючої, матері вівцям, дістався 

[480] До можновладця Пелея. Мене він, прийнявши прихильно, 

[481] Так полюбив, як батько лиш любить єдиного сина 

[482] В юному віці, багатих маєтків його спадкоємця, 

[483] Дав і багатство мені, і густо залюднені землі. 

[484] Жив я на окраю Фтії, керуючи людом долопів. 

[485] Виховав там і тебе я, о богоподібний Ахілле, 

[486] Серцем тебе полюбив, не хтів-бо ніколи ти з іншим 

[487] Сісти до спільного столу, ні дома торкнутися їжі, 

[488] Поки тебе не візьму на коліна, й, нарізавши м’яса, 

[489] Не нагодую, й до уст я не притулю тобі келих. 

[490] Часом, бувало, хітон ти на грудях мені заплямуєш, 

[491] Бризнувши трохи вином, через милу незграбність дитячу. 

[492] Отже, багато про тебе я дбав і трудився багато 

[493] З думкою — хай я потомства й позбавлений з волі безсмертних,— 

[494] Саме тебе назову я, о богоподібний Ахілле, 

[495] Сином, щоб згубу ганебну од мене колись одвернув ти. 

[496] Отже, Ахілле, приборкай свій дух гордовитий! Хай буде 
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[497] Серце твоє не безжальне. Та можна й богів ублагати, 

[498] Хоч перевищують нас вони в доблесті, шані і силі. 

[499] Вмилостивляють їх пахощі диму, й побожні моління, 

[500] І узливання із жиром жертовним, як ревно благає 

[501] Ласки людина, хоча помилилась вона й завинила. 

[502] Доньки-бо є у Зевса великого — Літи-Благання,— 

[503] В зморшках обличчя, кульгаві, з очима, що зиркають скоса, 

[504] Аті-Нестямі услід вони заклопотано ходять. 

[505] Ата ж є дужа й на ноги проворна, то їх набагато 

[506] Випереджає і, цілу кругом оббігаючи землю, 

[507] Шкодить людям, а Літи стають їм тоді в допомозі. 

[508] Той же, хто, Зевсових дочок зустрінувши, їх пошанує, 

[509] Матиме поміч од них, вони молитви його вчують, 

[510] А як одкине од себе, зневажливим словом одмовить, 

[511] З ревним благанням до Зевса Кроніона Літи підступлять, 

[512] Ату щоб слідом послав одплатити зухвальцю бідою. 

[513] Отже, Ахілле, й ти вияви Зевсовим донькам належну 

[514] Шану, як звикли їх всі шанувать, благородні душею. 

[515] Якби дарів не приніс тобі й не обіцяв їх надалі 

[516] Син Атрея, і досі в лютому гніві затятий, 

[517] Я й не просив би тебе обурення власне відкинуть 

[518] І захистити ахеїв, що вельми того потребують. 

[519] Але й тепер він багато дає і вперед обіцяє, 

[520] Кращих мужів посилає до тебе із ревним благанням, 

[521] Обраних з-поміж ахейського люду й тобі найлюбіших 

[522] Серед аргеїв. Отже, ні мови їх, ані приходу 
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[523] Не зневажай, хоч досі і гнівався ти справедливо. 

[524] Чули не раз ми про давніх мужів, про героїв, укритих 

[525] Славою,— інколи лютому гніву й вони піддавались,— 

[526] Вмилостивляли дарунками їх, умовляли словами. 

[527] Трапилось це, пам’ятаю, давно й, може, вам воно, друзі, 

[528] Не новина, але все, як було, я б хотів розказати. 

[529] Бій між куретів точився і між войовничих етолян — 

[530] Нищили круг Калідона вони одні одних завзято. 

[531] Мужньо етоляни свій Калідон боронили прекрасний, 

[532] Знищить його намагались курети, Ареєм натхнені. 

[533] Лихо оце Артеміда наслала їм золотошатна, 

 

[534] Гнівна за те на етолян, що жертви з плодів свого саду 

[535] їй не приносив Ойней,— всім богам він палив гекатомби, 

[536] їй лише, доньці великого Зевса, не дав він нічого — 

[537] Чи не подумав, чи, може, забув, але гріх був великий. 

[538] Гнівом охоплена Зевса самого дочка стрілометна 

[539] Дикого з хащ лісових білоіклого вепра наслала. 

[540] Шкоди багато кабан цей тоді заподіяв для саду, 

[541] Попідривав і на землю звалив дерев він багато 

[542] Разом з корінням міцним і цвітом на них яблуневим. 

[543] Вепра того все ж, нарешті, убив Мелеагр, син Ойнея, 

[544] Силу-силенну мисливців з околишніх міст назбиравши 

[545] Разом з їх псами: малим-бо гуртом цього звіра не взяти, 

[546] Тож не один через нього на вогнище ліг смутковійне. 

[547] Розрух і зваду велику богиня тоді учинила 
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[548] Поміж куретів хоробрих і духом великих етолян — 

[549] Все за ту голову вепра й укриту щетиною шкуру. 

[550] Поки брав участь в бою Мелеагр, Ареєві любий, 

[551] Доти куретам доводилось зле — поза мурами міста 

[552] їм не вдавалось утриматись, хоч і було їх багато. 

[553] Враз огорнув Мелеагра могутнього гнів, що у грудях 

[554] Дух забиває часами й мужам, які мислять розумно. 

[555] Серцем розгнівався він на матінку рідну Алтею 

[556] Й до Клеопатри прекрасної, жінки подався своєї, 

[557] Що від стрункої Марпеси, Евена дочки, народилась 

[558] Та від Ідея, з усіх на землі найсильнішого мужа. 

[559] Тож, не вагаючись, на владаря Аполлона самого 

[560] Цей за дружину струнку наважився лука підняти. 

[561] Батько і мати поважна тоді почали в своїм домі 

[562] Звати дочку Алкіоною в пам’ять про дні, коли мати, 

[563] Терплячи долю лиху алкіони, стражденної пташки, 

[564] Тяжко ридала, як Феб-Аполлон її вкрав дальносяжний. 

[565] Гнівом пекучим повитий, лежав Мелеагр у дружини, 

[566] Був він на матір лихий за прокльони,— у горі на нього 

[567] Помсту богів за убитого брата вона закликала, 

[568] Впавши навколішки, груди вмиваючи слізьми гіркими, 

[569] Довго у землю, що живить людей, вона била руками, 

[570] Довго Аїда самого благала й страшну Персефону 

[571] Смерть її сину послати. Й Ерінія, в пітьмі блуденна, 

[572] Серцем жорстким невблаганна, почула її із Еребу. 

[573] Крики від брам Калідона тоді залунали і гуркіт 
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[574] Мурів руйнованих. До Мелеагра старшини етолян 

[575] Найповажніших послали жерців із благанням подати 

[576] Захист, та ще й нагороду велику йому обіцяли: 

[577] Де й найродючіший ґрунт на всій калідонській рівнині, 

[578] Мав він найкращу дільницю у гій п’ятдесят собі взяти,— 

[579] У виноградних садах красувалась одна половина, 

[580] І половина гуляла, для орного поля придатна. 

[581] Довго просив його й старець Ойней, сивочолий комонник, 

[582] Вийшовши перед поріг його високоверхої спальні, 

[583] В двері зачинені стукав, уклінно звертався до сина. 

[584] Довго і сестри просили, і мати благала поважна. 

[585] Він же ще більше затявся. Його також друзі просили, 

[586] З-поміж усіх найвірніші йому, найдорожчі для нього, 

[587] Та гордовитого серця у грудях схилить не здолали, 

[588] Поки ударами спальню і мурів товстих не схитнуло, 

[589] Поки не вдерлись курети і не запалали пожежі. 

[590] Стала тоді із плачем Мелеагра дружина благати, 

[591] Вбрана ошатно, про всі повідаючи мужеві лиха, 

[592] Що зазнає їх весь люд у захопленім ворогом місті: 

[593] Ріжуть нещадно мужів, вогнем спопеляють оселі, 

[594] Гарно вбраних жінок із дітьми у полон забирають. 

[595] Серцем обурився він, про жахливі почувши події, 

[596] Й кинувся в бій, одягнувши на себе осяйливу зброю. 

[597] Так він загибелі день одвернув од людей етолійських, 

[598] Серця послухавши свого. Дарунків йому ж не давали 

[599] Гожих і щедрих,— загибель од люду і так одвернув він. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 758 

 

[600] Ти ж не тримай цього в думці, нехай богове інакше 

[601] Мисль твою, любий, спрямують. Бо від кораблів, що палають, 

[602] Важче біду одвернути. Отож, подарунки прийнявши, 

[603] З нами виходь. Як бога, тебе пошанують ахеї. 

[604] А як пізніш, без дарів, до вбивчого бою ти вступиш, 

[605] Шани такої не матимеш, ворога хоч би^й відбивши». 

[606] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[607] «Феніксе, паростку Зевсів, дідуню старенький, не треба 

[608] Шани цієї мені,— вшанований Зевсом я досить. 

[609] При кораблях крутобоких мене збереже він, допоки 

[610] Вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. 

[611] Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці: 

[612] Духу мого не бентеж наріканням та слізьми гіркими, 

[613] Щоб догодити Атріду. Його ти любить не повинен, 

[614] Щоб ненависним не стати мені, що люблю тебе дуже. 

[615] Краще б зі мною тому досаждав, хто мені досаждає. 

[616] Влади державної нарівно й шани прийми половину. 

[617] Ці хай із вістю ідуть до Атріда. А ти залишайся, 

[618] Переночуєш на ложі м’якому. Удосвіта ж завтра 

[619] Ми поміркуєм, додому пливти нам чи тут залишатись». 

 

[620] Мовивши це, він Патроклові мовчки моргає бровою 

[621] Феніксу постіль вигідну стелить, щоб швидше з намету 

[622] Вийти усі здогадались. Озвався тоді богорівний 

[623] Син Теламона Еант і слово таке до них мовив: 
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[624] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею, 

[625] Будемо йти! Мети-бо розмови шляхом цим, здається, 

[626] Не досягнути. Треба данаям тепер якнайшвидше 

[627] Відповідь цю сповістить, хоч на добре вона й не виходить,— 

[628] Досі ж її дожидають вони. А Ахілл прудконогий 

[629] Диким шаленством свої гордовиті наповнює груди, 

[630] Надто жорстокий, він приязні друзів своїх не шанує, 

[631] Що на швидких кораблях його нею усі визначали,— 

[632] Серцем безжальний! Навіть і той, в кого брата убили, 

[633] Винагороду приймає, так само як батько за сина! 

[634] Викуп сплативши великий, лишається вбивця в народі, 

[635] Той же, хто взяв його, мстивий свій дух і своє гордовите 

[636] Серце вгамовує. Тільки у груди тобі незмиренну 

[637] Вклали богове злобу і тільки задля однієї 

[638] Дівчини. Ми ж їх аж сім, та найкращих, тобі обіцяли 

[639] Й інших дарунків багато. То стань же і ти лагідніший, 

[640] Хоч би шануючи дім свій. Прийшли під твою ми покрівлю, 

[641] Послані людом данайським, готові тебе відзначити 

[642] Приязню й дружбою щирою більше, ніж інші ахеї». 

[643] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[644] «Теламоніде Еанте, керманичу люду божистий! 

[645] Все тут, здається мені, цілком від душі говорив ти. 

[646] Та розривається серце од гніву, лише-но згадаю, 

[647] Як син Атрея зневажив мене перед військом аргеїв, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 760 

 

[648] Так наче був би я зайда якийсь чи приблуда нікчемний. 

[649] Отже, вертайтесь назад і звістіть йому в відповідь от що: 

[650] Я не раніше про участь у битві помислю кривавій, 

[651] Ніж син Пріама, великого розумом, Гектор божистий 

[652] До кораблів мірмідонських і наших наметів підійде 

[653] Та повбиває аргеїв і знищить вогнем кораблі їх. 

[654] Перед наметом моїм і чорним човном, сподіваюсь, 

[655] Гектор од бою, хоч як його хтів би, утриматись мусить». 

 

[656] Так він промовив, і кожен, з дводонного келиха зливши 

[657] В жертву богам, пішов до човнів на чолі з Одіссеєм. 

[658] Товаришам тоді зразу Патрокл наказав і служницям 

[659] Феніксу постіль вигідну в шатрі постелить якнайшвидше. 

[660] Постіль, як він наказав, постелили слухняно служниці, 

[661] Руна м’які, й килими, й тонкоткані льняні простирала. 

[662] Ліг на тім ложі старий дожидать на Еос богосвітлу. 

[663] Сам же Ахілл в глиб намету місткого пішов спочивати, 

[664] Поруч із ним приведена з Лесбосу жінка лежала, 

[665] Форбанта юна дочка, Діомеда ставна й краснолиця. 

[666] Проти Патрокл спочивав, біля нього лежала Іфіда, 

[667] Діва струнка, що йому Ахілл дарував богосвітлий, 

[668] Скірос узявши стрімкий, владаря Еніея оселю. 

 

[669] Щойно вернулися ті до наметів державця Атріда, 

[670] Келихи злотні піднявши, їх стріли синове ахеїв 

[671] І почали один перед одним розпитувать пильно. 
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[672] Перший питати почав володар мужів Агамемнон: 

 

[673] «Що ж, розкажи, Одіссею прославлений, гордість ахеїв, 

[674] Хоче він згубний вогонь від наших човнів одвернути 

[675] Чи відмовляється, й гнів йому й досі ще сповнює груди?» 

[676] В відповідь мовив незламний в біді Одіссей богосвітлий: 

[677] «Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон! 

[678] Гніву свого він не хоче згасити і навіть ще більше 

[679] Сповнився люттю й тебе, і дарунки твої відкидає. 

[680] Каже, що сам ти повинен з аргеями разом подумать, 

[681] Як із біди кораблі і народ врятувати ахейський. 

[682] Ще й нахваляється завтра, як тільки-но блисне світанок, 

[683] Добре оснащені в море спустить кораблі крутобокі. 

[684] Він і іншим ахеям порадив те саме зробити — 

[685] Швидше додому пливти: кінця-бо високої Трої 

[686] Не дочекатися вам, над нею-бо Зевс громовладний 

[687] Руку свою розпростер, і люд її духом піднісся. 

[688] Мовив він так. Це підтвердять і ті, що ходили зі мною,— 

[689] Мужній Еант і з ним окличників двоє статечних. 

[690] Фенікс же сивий, Пелідом запрошений, там залишився, 

[691] Щоб в кораблях його завтра до рідного їхати краю, 

[692] Як побажає того. Силоміць же його не везтиме». 

 

[693] Мовив він так. І мовчки те слухали всі нерухомо, 

[694] Подиву повні: велика-бо сила була в його слові. 
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[695] Довго у смутку безмовно сиділи синове ахейські. 

[696] Зрештою все ж обізвався тоді Діомед гучномовний: 

 

[697] «Сину Атреїв славетний, владарю му^ків Агамемнон! 

[698] Краще б ти вже не просив бездоганного сина Пелея, 

[699] Стільки дарів обіцявши. Занадто й без того він гордий. 

[700] Нині ж ти сповнив йому ще більшою гордістю серце. 

[701] Але облишмо його! Як хоче — нехай собі ще 

[702] Чи залишається! Вирушить в бій він тоді, як у грудях 

[703] Серце накаже йому або хтось із богів спонукає. 

[704] Ну-бо, послухайте, що я скажу, та й усі так зробімо. 

[705] Спати лягаймо тепер, їдою й вином вдовольнивши 

[706] Любого серця потребу: від них-бо й снага, і відвага. 

[707] Завтра ж, коли заясніє прекрасна Еос розоперста, 

[708] Перед човнами швиденько збери і комонних, і піших, 

[709] Словом додай їм одваги й виходь серед перших до бою». 

 

[710] Мовив він так. І схвально ту слухали мову державці, 

[711] Подиву повні од слів Діомеда, впокірника коней. 

[712] Потім, богам узливання вчинивши, пішли до наметів, 

[713] Де полягали нарешті сну споживати дарунки. 

Пісня десята. Долонія 

[1] В час той біля кораблів своїх інші вожді всеахейські, 

[2] Лагідним сном переможені, спали всю ніч до світанку. 

[3] Лиш Агамемнона, сина Атрея, керманича люду, 

[4] Сон не потішив солодкий: думки-бо його хвилювали. 
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[5] Як гримотить блискавицями муж пишнокосої Гери, 

[6] Зливу рясну посилаючи з неба, чи бурю із градом, 

[7] Чи хуртовину, коли сніговієм засипле він ниви 

[8] Чи коли пащу ненатлу війни на людей роззявляє,— 

[9] Так з глибочіні грудей безнастанно зітхав Агамемнон 

[10] З тугою в серці, аж нутрощі в нього усі тріпотіли. 

[11] Погляд свій пильний не раз на троянську він кидав рівнину, 

[12] З вогнищ численних дивуючись, палених під Іліоном, 

[13] З звуків сопілок і флейт, із гомону й шуму людського. 

[14] А на свої кораблі як погляне й на лави ахеїв, 

[15] Пасма волосся з чола свого з коренем рвать починає, 

[16] Вгору до Зевса підносячи й гордим стогнучи серцем. 

[17] От яке, зрештою, рішення визнав Атрід за найкраще: 

[18] Передусім поспішити до Нестора, сина Нелея; 

[19] Може, удвох пощастить їм придумати слушну пораду, 

[20] Як від данаїв усіх неминучу біду відвернути. 

[21] Встав він з постелі своєї і, груди хітоном покривши, 

[22] Гарні сандалії потім до ніг прив’язав він лискучих, 

[23] Зверху на плечі накинув ще лева огнисто-рудого 

[24] Шкуру, що п’ят досягала, взяв списа в могутню правицю. 

 

[25] І Менелая також охопила тривога — не сходив 

[26] Сон і йому на повіки: боявся-бо він, щоб аргеї 

[27] Не потерпіли, вони крізь водні простори до Трої 

[28] Перепливли задля нього, щоб сміло війну розпочати. 
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[29] Передусім на спину широку нап’яв він смугасту 

[30] Барсову шкуру, потім на голову міцно насунув 

[31] Мідний шолом і списа узяв у могутню правицю. 

[32] Вирушив він, щоб брата збудити, який над аргейським 

[33] Людом володарем був і, як бог, мав пошану в народі. 

[34] Біля корми корабля він застав його,— зброю на плечі 

[35] Той одягав пречудову. І братові дуже зрадів він. 

[36] Перший до нього звернувся тоді Менелай гучномовний: 

 

[37] «Нащо, мій любий, так вирядивсь ти? Чи не хочеш заслати 

[38] Товаришів до троян у розвідку? Та дуже боюсь я, 

[39] Що не наважиться, мабуть, ніхто поміж них на цей подвиг — 

[40] Потай самому в розвідку до стану ворожого вийти 

[41] Ночі божистої — надто відважного був би він серця!» 

[42] Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон: 

[43] «Треба й мені і тобі, Менелаю, о паростку Зевсів, 

[44] Доброї ради, як захистить, врятувати аргеїв 

[45] І кораблі їх, коли так змінилося Зевсове серце! 

[46] Більше-бо серцем своїм уподобав він Гектора жертви! 

[47] Ще я не бачив такого ніде і не чув, щоб людина 

[48] Протягом дня одного, а вже стільки жахів спричинила, 

[49] Скільки їх Гектор завдав, улюбленець Зевса, ахеям 

[50] Сам власноручно, хоча ні бога він син, ні богині. 

[51] Справ натворив він таких, що довго й предовго аргеї 

[52] їх не позбудуться,— лиха він стільки накоїв ахеям. 

[53] Тож біжи-но мерщій і поклич з кораблів крутобоких 
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[54] Ідоменея з Еантом, я ж богосвітлого кинусь 

[55] Нестора з ложа піднять, чи не згодиться він завітати 

[56] Сам до побожних загонів сторожі і дать їм накази. 

[57] Будуть вони його слухатись радо, начальник-бо варти — 

[58] Син його разом з вождем Меріоном, супутником вірним 

[59] Ідоменея,— ми їм доручили очолить сторожу». 

 

[60] В відповідь мовив до нього тоді Менелай гучномовний: 

[61] «Що ж бо ти словом своїм порадиш мені і накажеш? 

[62] Чи залишатися з ними й твого дожидати приходу, 

[63] Чи, передавши доручення, знову назад повернутись?» 

[64] Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон: 

[65] «Там залишайся. А то один з одним ми ще розминемось, 

[66] В пітьмі блукавши,— багато доріг є у нашому стані. 

[67] Йшовши, усіх окликай, наказуй усім, щоб не спали. 

[68] Мужеві кожному батька ім’я називаючи й роду, 

[69] Кожному шану віддай, душею не будь веледумний. 

[70] Треба й самим потрудитися нам. Ці на плечах тяготи, 

[71] Видно, з народження нашого Зевс нам призначив носити». 

[72] Мовивши так, він з напуттям тоді відпустив свого брата, 

[73] Сам же до Нестора швидко подався, керманича люду. 

[74] Старця знайшов під наметом біля кораблів чорнобоких 

 

[75] В ложі м’якому. Зброя оздобна при ньому лежала — 

[76] Щит, два списи його гострі й шолом, що виблискував ясно, 

[77] Поруч і пояс барвистий лежав. Надягав його старець, 
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[78] До мужозгубного бою вести виряджаючись лави 

[79] Воїв своїх,— смутливій-бо старості ще не піддався. 

[80] Спершись на лікоть на ложі і голову трохи підвівши, 

[81] Він до Атріда звернувся і став його словом питати: 

 

[82] «Хто ти й чого тут блукаєш по табору між кораблями 

[83] В темряві ночі, коли усі люди давно спочивають? 

[84] Мула, що десь заблукав, чи товариша свого шукаєш? 

[85] Мовчки сюди не підходь, озовися! Чого тобі треба?» 

[86] Відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон: 

[87] «Несторе, сину Нелея, великая славо ахеїв! 

[88] Ти Агамемнона бачиш Атріда, якого обтяжив 

[89] Зевс над усіх тягарем турбот безнастанних, допоки 

[90] Вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. 

[91] Так я блукаю, бо сон нездоланний мені на повіки 

[92] Ще не лягав,— війною журюсь я й нещастям ахеїв. 

[93] Страшно боюся за долю данаїв, мій дух непохитний 

[94] Твердість утратив, я повен тривоги, і серце готове 

[95] Вискочить геть із грудей, і тремтять мої пружні суглоби. 

[96] Як і тебе щось турбує, бо сон і до тебе не сходить, 

[97] То обійдімо сторожу і разом побачим на місці, 

[98] Чи не знесилила воїв утома тяжка і дрімота, 

[99] Чи не поснули вони, забувши обов’язки варти. 

[100] А вороги ж недалеко, і зовсім того ми не певні, 

[101] Чи не намислять вони серед ночі на стан наш напасти». 

[102] Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: 
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[103] «Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон! 

[104] Задуми, мабуть, не всі, на які сподівається Гектор, 

[105] Виповнить Зевс велемудрий, ще більшого лиха, гадаю, 

[106] Згодом зазнати завдасть, коли славний Ахілл богосвітлий 

[107] Любеє серце своє від гніву тяжкого відверне. 

[108] Радий з тобою піти я, ходімо ж розбудимо інших — 

[109] Славного списом своїм Діомеда, також Одіссея, 

[110] З ними й Еанта, швидкого й могутнього сина Філея. 

[111] От якби згодився ще хтось піти і до нас запросити 

[112] Ідоменея-вождя і подібного богу Еанта. 

[113] їх кораблі там далеко стоять, аж із самого краю. 

[114] А Менелаєві, хоч і люблю я його і шаную, 

[115] Все ж докорю й, хоч розсердишся ти, не сховаю від тебе: 

[116] Спить собі він, а тебе одного залишає трудитись! 

[117] Треба було б між старшини сьогодні й йому потрудитись — 

[118] Всіх ублагати: нестерпна-бо скрута нам нині настала». 

[119] Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон: 

[120] «Старче, полаять його іншим часом я й сам попросив би, 

 

[121] Часто-бо дляється він і не дуже-то хоче трудитись, 

[122] Не через лінощі навіть або нерозсудливий розум,— 

[123] Дивиться все він на мене й, щоб я починав, дожидає. 

[124] Нині ж прокинувсь раніше і перший прийшов він до мене. 

[125] Кликать послав я його саме тих, що про них говорив ти. 

[126] Але ходім. Застанемо, мабуть, ми їх біля брами 

[127] Серед сторожі: там-бо усім і сказав я збиратись». 
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[128] Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: 

 

[129] «А коли так, то ніхто із аргеїв його не осудить, 

[130] Кожен послухає те, що велітиме він чи накаже». 

 

[131] Так відповівши Атрідові й груди хітоном покривши, 

[132] Гарні сандалії потім до ніг прив’язав він лискучих, 

[133] Зверху ж великий, з тканини подвійної, плащ пурпуровий 

[134] Він на плечі пристебнув, пухнастою шерстю покритий, 

[135] Списа міцного узяв, окутого гострою міддю, 

[136] І до швидких одійшов кораблів міднозбройних ахеїв. 

[137] Першим тоді Одіссея, що Зевсові мудрістю рівний, 

[138] З сну розбудив опівнічного Нестор, їздець староденний, 

[139] Криком гучним,— аж до серця дійшов йому звучний той голос. 

[140] Вийшов з намету свого Одіссей і озвавсь до прибулих: 

 

[141] «Що це по табору бродите ви тут поміж кораблями 

[142] Ночі божистої? Що за потреба сюди привела вас?» 

 

[143] Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: 

 

[144] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! 

[145] Ти вже не сердься: велике-бо горе спіткало ахеїв! 

[146] Разом ходімо й вождів ще розбудимо інших, щоб спільно 

[147] Радити раду — тікати нам звідси чи битися далі». 
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[148] Мовив він так. До намету вернувсь Одіссей велемудрий, 

[149] Щит свій оздобний накинув на плечі і рушив за ними. 

[150] До Діомеда пішли і знайшли вони сина Тідея 

[151] Збройного біля намету свого. Там спали навколо 

[152] Товариші, в головах щити постеливши. Списи їх, 

[153] Поруч у землю повтикані, прямо стояли, й далеко 

[154] Сяяла мідь їх, мов блискавка Зевсова. Спав поміж ними 

[155] Сам Діомед, розстеливши шкуру бика польового, 

[156] Під головою у нього лежав килимок світлобарвний. 

[157] Став біля нього й збудив його Нестор, їздець староденний, 

[158] Злегка ногою торкнувши, та лаять почав і корити: 

 

[159] «Сину Тідея, вставай! Чи будеш всю ніч отак спати? 

[160] Може, не чув, що трояни уже на узвишші рівнини, 

[161] Близько від наших човнів, і лиш простір вузенький між нами?» 

 

[162] Мовив він так, і від сну Діомед тої ж миті прокинувсь 

[163] І, до старого звертаючись, слово промовив крилате: 

 

[164] «Ну ж і завзятий ти, старче! Спочинку не знаєш ніколи! 

[165] Чи не знайшлось би чимало й молодших від тебе ахеїв, 

[166] Що обійшли б увесь табір і нишком од сну побудили 

 

[167] Наших державців. Та надто вже ти непохитний, мій старче!» 
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[168] Знову до нього озвавсь тоді Нестор, їздець староденний: 

 

[169] «Слушно усе це сказав ти, мій друже, й цілком справедливо. 

[170] Є-бо у мене сини бездоганні, багато я маю 

[171] Воїв одважних — знайшлось би кому полководців скликати. 

[172] Але занадто велике нещастя спіткало ахеїв. 

[173] Нині на гострому лезі меча їх тримається доля,— 

[174] Злої загибелі чи порятунку чекати ахеям. 

[175] Але ж іди та Еанта швидкого і сина Філея 

[176] Сам розбуди — ти ж молодший,— якщо вже мене так жалієш». 

 

[177] Мовивши так, на плечі накинув з рудого він лева 

[178] Шкуру, що п’ят досягала, і списа узяв у правицю. 

[179] Встав він, і зразу ж пішов, і привів, розбудивши, державців. 

 

[180] От позбирались вони й опинилися серед сторожі, 

[181] Та не заснулих начальників тої сторожі застали,— 

[182] В повнім озброєнні всі на місцях недріманно сиділи. 

[183] Так наче пси неспокійно овець стережуть у кошарі, 

[184] Дикого звіра безстрашного вчувши, що крадеться лісом 

[185] З нетрів гірських до отари, та гамір тривоги здіймають 

[186] Серед собак і людей, і сон од усіх одбігає,— 

[187] Так же дрімота з повік і сон нездоланний одбігли 

[188] В тих, що на варті були тої ночі страшної: невпинно 

[189] В пітьму вдивлялись вони, чи не йдуть по рівнині трояни. 

[190] Дуже зрадів, їх побачивши, старець, і став бадьорити, 
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[191] І, до сторожі звертаючись, слово промовив крилате: 

 

[192] «Так стережіть, мої діти кохані, звабливому Снові 

[193] Не піддавайтесь! Не даймо троянам із цього радіти!» 

 

[194] Так він промовив і рів перейшов, а за ним поспішили 

[195] Вслід і аргеїв вожді, що закликав він їх на нараду. 

[196] Був серед них Меріон і Нестора син благородний 

[197] Теж був,— на спільну нараду самі їх вожді запросили. 

[198] Через глибокий той рів перейшовши, вони посідали 

[199] В чистому полі, де від полеглих було іще вільне 

[200] Місце; відтіль-бо назад повернув неподоланий Гектор, 

[201] Сіючи згубу аргеям, аж поки їх ніч не покрила. 

[202] Там посідали вони й почали між собою розмову. 

[203] Перший почав тоді мовити Нестор, їздець староденний: 

 

[204] «Друзі, невже поміж вами немає відважного духом, 

[205] Хто б до зухвалих троян наважився нишком пробратись 

[206] В стан їх, щоб між ворогів захопити когось наодинці 

[207] Або розмову підслухать яку серед воїв троянських,— 

[208] Що замишляють вони, чи тут залишатися й далі 

[209] Мають біля кораблів недалеко, чи всі незабаром 

[210] В місто вернутись збираються, воїв здолавши ахейських? 

[211] Міг би розвідати це він, і потім до нас повернутись 

[212] Цілий, здоровий, і мав би по всім піднебессі велику 
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[213] Славу в людей, ще й коштовні одержав би він подарунки. 

[214] Кожен з державців, що владу на цих кораблях обіймають, 

[215] Подарував би вівцю йому чорну з маленьким ягнятком 

[216] При материнському вим’ї,— скарбів цьому рівних немає. 

[217] Бажаним гостем він буде на учтах і бесідах наших». 

 

[218] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. 

[219] Врешті до них обізвався тоді Діомед гучномовний: 

 

[220] «Несторе, серце відважне і дух мій мене спонукає 

[221] В табір таємно пройти до троян зловорожих, що звідси 

[222] Так недалеко. Але якби й інший пішов хто зі мною, 

[223] Певності більше було б і відваги у кожного в серці. 

[224] Вдвох коли разом ідуть, то хтось із них перший намислить 

[225] Щось корисніше, коли ж він самотній, то, що б не намислив, 

[226] Думкою він повільніший, і всі його заміри слабші». 

 

[227] Мовив він так, і багато хто хтів би піти з Діомедом. 

[228] Хтіли обидва Еанти, ці віддані слуги Арея, 

[229] Хтів Меріон, дуже хтів того Несторів син благородний, 

[230] Хтів Менелай, син Атрея, загостреним списом славетний, 

[231] Хтів Одіссей, у нещастях незламний, пройти у троянський 

[232] Табір: він завжди-бо серцем до дій поривавсь дерзновенних. 

[233] Врешті озвався тоді володар мужів Агамемнон: 

 

[234] «О Діомеде Тідіде, для серця мого найлюбіший! 
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[235] Вибери мужа в супутці, якого ти сам побажаєш, 

[236] Кращого з-поміж присутніх: знайшлось-бо охочих багато. 

[237] Не допусти з соромливості зайвої, щоб сміливіший 

[238] Хтось залишився, а слабшого взяв ти з>незручності тої, 

[239] Навіть на рід не зважай, хоч був би той рід найзнатніший». 

 

[240] Мовив він так, а боявсь за русявого він Менелая. 

[241] Знову тоді Діомед промовив до них гучномовний: 

 

[242] «Раз дозволяєте ви обрати супутня самому, 

[243] Як про божистого я забув би тоді Одіссея? 

[244] Серцем відважний своїм і духом він мужнім незламний 

[245] В різних трудах, бо його полюбила Паллада Афіна. 

[246] От як зі мною він піде, то навіть з вогню ми обидва 

[247] Вернемось цілі й здорові: він все передбачити вміє!» 

 

[248] В відповідь мовив незламний в біді Одіссей богосвітлий: 

 

[249] «Сину Тідеїв, мене не хвали і не гань ти занадто. 

[250] Добре-бо знають аргеї оте, що тут ти говориш. 

[251] Але ходім. Вже кінчається ніч, недалеко світанок, 

[252] Зорі все далі спливають, і ночі дві довші частини 

[253] Вже проминуло, одна лиш третина її залишилась». 

 

[254] Мовлячи так, почали надягати озброєння грізне. 

[255] Меч двоєсічний тоді віддав Фрасімед войовничий 
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[256] Сину Тідея,— біля корабля той лишив свою зброю,— 

[257] Дав йому й щит і покрив йому голову щільно шоломом, 

[258] З ременю шитим, без гребеня й гриви, що зветься звичайно 

 

[259] Плоский шишак,— юнаки свої голови ним захищають. 

[260] Дав Меріон Одіссею свій лук та іще й сагайдак свій, 

[261] Дав йому й меч і покрив йому голову щільно шоломом, 

[262] Шитим із шкіри,— всередині був з багатьох ремінців він 

[263] Сплетений міцно, а зверху майстерно скріплявся рясними 

[264] Низками білих зубів срібноіклого вепра, що густо 

[265] Бігли туди і сюди,— за підкладку була в них повстина. 

[266] Викрав шолом той Автолік давно ще колись з Елеона, 

[267] Мури міцні зруйнувавши в Амінтора, сина Ормена; 

[268] В Скандію він кіферійцю віддав його Амфідаманту, 

[269] Амфідамант дарував його Молу на пам’ять як гостю, 

[270] Той же носить його сину своєму віддав Меріону. 

[271] Голову став цей шолом покривати тепер Одіссею. 

 

[272] А як обидва вони одягнули озброєння грізне, 

[273] Рушили в путь, залишивши на місці всю іншу старшину. 

[274] Чаплю тоді правобіч їм послала Паллада Афіна 

[275] Близько дороги, але не могли вони бачить очима 

[276] Птаха у темряві ночі, лиш клекіт іздалеку чули. 

[277] Чаплі зрадів Одіссей і молитись почав до Афіни: 

 

[278] «Зглянься, о Зевса егідодержавного доню, ти завжди 
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[279] Допомагаєш мені у трудах! Не ховаюсь від тебе, 

[280] Де б я не йшов, а сьогодні мені особливо потрібна 

[281] Ласка твоя. Дай зі славою до кораблів нам вернутись, 

[282] Діло велике зробивши, що в пам’ятку буде троянам». 

 

[283] Другий молитись до неї почав Діомед гучномовний: 

 

[284] «Зглянься й на мене, великого Зевса незборена доню! 

[285] Будь при мені, як при батьку була, богосвітлім Тідеї, 

[286] В дні, коли в Фіви послом ахеї його посилали. 

[287] Біля Асопу-ріїси міднозбройних лишивши ахеїв, 

[288] Сам він із приязним словом тоді до кадмеїв подався 

[289] В Фіви. Вертаючись, подвиги він учинив надзвичайні 

[290] З ласки твоєї, богине, й твоїй завдяки допомозі. 

[291] Допоможи-бо й мені і ласкаву подай оборону. 

[292] Широколобу ялівку в жертву тобі принесу я, 

[293] З назимків, що під ярмо їх іще не приводили люди,— 

[294] Позолочу лиш їй роги й тобі принесу її в жертву». 

 

[295] Так помолились вони, їх почула Паллада Афіна. 

[296] А закінчивши молитву до доньки великого Зевса, 

[297] Рушили в путь, як два леви, вони серед темряви ночі 

[298] Через побоїще, трупи, і зброю, і кров почорнілу. 

 

[299] Та не дозволив заснути, проте, й войовничим троянам 

[300] 1 Гектор,— усю поскликав він на збори військову старшину, 
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[301] Скільки було там троянських вождів і порадників люду. 

[302] Скликавши всіх, таку він подав їм розумну пораду: 

 

[303] «Хто з-поміж вас за дарунок великий погодиться певне 

[304] Діло вчинити? А матиме він визначну нагороду: 

 

[305] Дам йому повіз і пару з могутніми шиями коней, 

[306] Кращих, які на швидких кораблях ми спіткали б ахейських. 

[307] Може, хто знайде відвагу, ще й славу при тому здобуде 

[308] До кораблів бистрохідних пробратись і потай розвідать — 

[309] Охороняють швидкі кораблі вони, як і раніше, 

[310] Чи, вже приборкані рук наших силою, тільки про втечу 

[311] Радяться поміж собою і варти нічної не хочуть 

[312] Більше виконувать, втоми вагою пригнічені тяжко». 

 

[313] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. 

[314] Серед троян був Долон, окличника парость Евмеда 

[315] Богобоязного, мав він і золота, й міді багато, 

[316] З вигляду дуже негарний, зате був на ноги проворний, 

[317] В батька свого серед дочок п’ятьох він єдиним був сином. 

[318] Він із таким до троян і до Ректора словом звернувся: 

 

[319] «Ректоре, серце відважне і дух мій мене спонукає 

[320] До кораблів бистрохідних пробратись і все там розвідать. 

[321] Тільки раніш піднеси своє берло й мені поклянися, 

[322] Що подаруєш мені колісницю, оздоблену міддю, 
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[323] З кіньми баскими, які бездоганного носять Пеліда. 

[324] Буду не марний вивідач я, понад твоє сподівання. 

[325] Через увесь-бо я табір пройду, аж поки дістанусь 

[326] До кораблів Агамемнона, де позбиралась старшина 

[327] Радити раду — тікати їм звідси чи битися далі». 

 

[328] Мовив він так, а Гектор взяв берло у руки й поклявся: 

 

[329] «Гери муж громоносний, сам Зевс мені свідком хай буде! 

[330] їздить ніхто із троян на тих конях не §уде, крім тебе, 

[331] Що лиш один ти на них, запевняю я, будеш пишатись». 

 

[332] Мовив він так, і хоч марно поклявсь, а Долона упевнив. 

[333] Цей же на плечі, не гаючись, гнутого лука закинув, 

[334] Зверху, крім того, закутався шкурою сірого вовка, 

[335] Шапку тхореву надів і, гострого списа узявши, 

[336] До кораблів з свого табору рушив. Але повернутись 

[337] Від кораблів йому з вістю до Гектора вже не судилось. 

[338] От, залишивши свій табір із юрмами воїв і коней, 

[339] Він по дорозі пішов. Та його спостеріг незабаром 

[340] Вождь Одіссей богорідний і так Діомедові мовив: 

 

[341] «Хтось, Діомеде, підходить до нас од троянського стану. 

[342] Чи не до наших швидких кораблів це підглядач таємний, 

[343] Чи із полеглих на полі він хоче озброєння зняти? 

[344] Даймо-но спершу йому по рівнині, нас трохи минувши, 
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[345] Далі пройти; а потім, накинувшись разом, раптово 

[346] Схопим його. А як він обжене нас ногами прудкими, 

[347] До кораблів увесь час його будем від стану тіснити, 

[348] Грозячи списом, щоб він не спромігся до міста умкнути». 

 

[349] Так розмовляючи, нишком між трупів вони край дороги 

[350] Вдвох заховались. А він перебіг повз них, необачний. 

 

[351] А як пройшов уже стільки, як мули проходять у плузі 

[352] Не зупиняючись,— мул від вола-бо придатніший завжди 

[353] Глибоко плуга важкого тягти по неораній ниві,— 

[354] Кинулись слідом удвох. Він спинився був, тупіт почувши, 

[355] З думкою в серці, що друзі із Трої його здоганяють, 

[356] Щоб за наказом від Ректора в табір його завернути. 

[357] Ті вже — як списом докинуть — од нього були або й ближче,— 

[358] Раптом збагнув він, що то вороги, і кинувсь чимдужче 

[359] Геть утікати. Вони ж у погоню за ним подалися. 

[360] Наче два пси гострозубі, досвідчені в ловах,мисливських, 

[361] Оленя гонять чи зайця, полюючи їх безустанно 

[362] У лісовій гущині, і з зойками ті утікають,— 

[363] Так син Тідеїв удвох з Одіссеєм городоборцем, 

[364] Відступ Долону відрізавши, гнали його безустанно. 

[365] До кораблів утікаючи, мав він уже заховатись 

[366] Серед сторожі, коли Тідідові славна Афіна 

[367] Сил додала, щоб не мовив ніхто з міднозбройних ахеїв, 

[368] Ніби він перший Долона здолав, той-бо другим з’явився. 
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[369] Списом своїм замахнувшись, гукнув Діомед премогутній: 

 

[370] «Стій, а то списа я кину, й тоді вже, гадаю, недовго 

[371] Ждати тобі від моєї руки неминучої смерті!» 

 

[372] Мовив це й списа у нього метнув він та схибив навмисно. 

[373] Спис пролетів гостролезий над правим плечем його й тут же 

[374] В землю уп’явсь. З переляку спинивсь він, щось став белькотати, 

[375] Дрожем охоплений весь, аж зуби йому цокотіли, 

[376] Зблід од перестраху. Ті ж, задихані, врешті підбігли 

[377] Й міцно за руки вхопили. Він, слізьми вмиваючись, мовив: 

 

[378] «Не убивайте мене! Відкуплюся. Багато в нас дома 

[379] Золота, міді й заліза, що так його важко кувати. 

[380] З радістю батько мій викуп за мене вам дасть незліченний, 

[381] Тільки б почув, що живий на човнах я лишився ахейських». 

 

[382] Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: 

 

[383] «Будь спокійний, нехай тебе думка про смерть не бентежить. 

[384] Ти мені от що скажи та розказуй одверто і щиро: 

[385] Що ти блукаєш отут, по табору між кораблями, 

[386] В темряві ночі, коли усі люди давно спочивають? 

[387] Може, з полеглих на полі ти хочеш озброєння зняти? 

[388] Може, від Гектора посланий ти роздивитися потай 

[389] Між кораблів крутобоких? Чи власним ти посланий серцем?» 
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[390] В відповідь мовив Долон, і коліна у нього тремтіли: 

 

[391] «Багатьма обіцянками звів мене з розуму Гектор — 

[392] Подарувать обіцяв колісницю, оздоблену міддю, 

[393] З однокопитими кіньми славетного сина Пелея 

[394] І наказав мені в темряві ночі, що швидко минає, 

[395] Близько пройти до ворожих мужів і потай розвідать — 

[396] Охороняють швидкі кораблі вони, як і раніше, 

 

[397] Чи, вже приборкані рук наших силою, тільки про втечу 

[398] Радяться поміж собою і варти нічної не хочуть 

[399] Більше виконувать, втоми вагою пригнічені тяжко». 

[400] Так, усміхнувшись, йому відповів Одіссей велемудрий: 

[401] «Справді-бо, серце твоє великих дарів забажало: 

[402] Коней баских Еакіда відважного, їх-бо несила 

[403] Смертним приборкати людям або запрягти в колісницю 

[404] Всім, крім Ахілла, якого безсмертна родила богиня. 

[405] Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро. 

[406] Гектора де ти, йдучи, залишив, поводатаря люду? 

[407] Де його зброя лежить бойова, де поставлено коней? 

[408] Де у троян вартує сторожа і де спочиває? 

[409] Що замишляють вони — чи тут залишатися й далі 

[410] Мають біля кораблів недалеко, а чи незабаром 

[411] В місто вернутись збираються, воїв здолавши ахейських?» 

[412] Відповідаючи, так промовив Долон, син Евмедів: 
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[413] «Все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро. 

[414] Скликав таємно старійшин усіх і порадників Гектор 

[415] Радити раду аж біля надгроб’я божистого їла, 

[416] Далі від шуму. А варти, якої питав ти, герою, 

[417] Власне, немає окремої, щоб стерегти увесь табір, 

[418] А при вогнях, що в потребі своїй розпалили трояни, 

[419] Стану пильнують вони й один одного всі окликають, 

[420] Щоб не заснути. Одні лиш славетні союзники їхні 

[421] Сплять, доручивши троянам спокою свого пильнувати, 

[422] Бо ні дітей поблизу, ні дружин тут їхні* немає». 

[423] Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: 

[424] «Як же союзники сплять і трояни, впокірники коней,— 

[425] Разом чи нарізно? Все говори, щоб я знав достеменно». 

[426] В відповідь знову до нього промовив Долон, син Евмедів: 

[427] «Все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро. 

[428] Понад затокою кари стоять, криволукі пеони, 

[429] Далі — лелеги, кавкони, за ними — пелазги божисті; 

[430] А біля Тімбри — лікіян загони, місян гордовитих, 

[431] Ще й конеборних фрігіян і далі — меонів комонних. 

[432] Але навіщо про кожен загін вам питати окремо? 

[433] Хочете ви до троянського стану пробратись таємно, 

[434] То он, оподаль од інших, фракійці, недавно прибулі. 

[435] А на чолі у них Рес, державець їх, син Ейонея. 

[436] Бачив чудових на вигляд я коней його величезних. 

[437] Снігу біліші вони, бистротою до вітру подібні; 

[438] Злотом і сріблом оздоблена в нього уся колісниця; 
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[439] Ще й золотеє озброєння пишне, аж глянути любо, 

[440] Він із собою привіз; але не мужам смертнородним, 

[441] Тільки безсмертним богам те озброєння личить носити. 

[442] Отже, тепер мене до кораблів поведіть бистрохідних, 

 

[443] Чи залишіть мене тут, окови наклавши безжальні, 

[444] Щоб, повернувшись, могли ви наочно самі перевірить, 

[445] Правда все те, що я вам говорив тут, чи, може, неправда». 

 

[446] Глянув на нього спідлоба й сказав Діомед премогутній: 

 

[447] «Хай не спадає, Долоне, на думку тобі врятуватись, 

[448] Вісті нам цінні подавши, коли вже до рук нам потрапив. 

[449] Тільки ми пустим на волю тебе і назад відішлемо, 

[450] Згодом ізнов до швидких кораблів ти повернеш ахейських, 

[451] Щоб підглядати таємно чи стати до бою одверто. 

[452] А як рукою моєю подоланий, дух ти свій спустиш, 

[453] То вже ніколи шкоди не зможеш завдати аргеям». 

 

[454] Так він сказав. Рукою той грубою хтів доторкнутись 

[455] До підборіддя й благать, Діомед же, мечем замахнувшись, 

[456] Вдарив у карк посередині й м’язи обабіч розкраяв. 

[457] Щось бурмотів він іще, коли в пил голова покотилась. 

[458] Зразу ж вони ізняли з голови його шапку тхореву, 

[459] Вовчу зняли з нього шкуру, і лука тугого, і списа. 

[460] Високо вгору усе це підняв Одіссей богосвітлий 
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[461] Славній Афіні, що здобич дарує, і так їй молився: 

 

[462] «Щасна, богине, будь з даром оцим! Між богів олімпійських 

[463] Першу тебе призиватимем завжди. А ти ще сьогодні 

[464] Нас проведи до фракіян, їх коней і місць опочинку». 

 

[465] Так говорив він, і, високо здобич піднявши, повісив 

[466] На тамарисковий кущ, і ознаку лишив тут помітну, 

[467] Очеретин наламавши й квітучих гілок тамариску, 

[468] Щоб не минуть цього місця, вертаючись чорної ночі. 

[469] Далі пішли між озброєнь, калюжами чорної крові 

[470] І незабаром дістались вони до фракійського стану. 

[471] Спали фракіяни, втомою гноблені, поряд їх зброя, 

[472] Гарна, міцна, в три ряди на землі розкладена густо 

[473] В певнім порядку, й стояли при кожному парами коні. 

[474] Рес посередині спав, а коні його прудконогі 

[475] З краю припнуті ремінням були до скоби колісниці. 

[476] Вгледів його Одіссей і вказав Діомедові нишком: 

 

[477] «Ось, Діомеде, той муж і коні його прудконогі, 

[478] Що нам Долон про них мовив, якого ми щойно убили. 

[479] Що ж, виявляй свою силу могутню. Тепер не годиться 

[480] З зброєю марно стояти. Відв’язуй мерщій своїх коней 

[481] Або мужів повбивай, а я вже подбаю про коней». 

 

[482] Мовив це, й сил ясноока вдихнула Тідіду Афіна, 
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[483] Став він рубати круг себе, й навколо лунав жалюгідний 

[484] Стогін мечем його січених; кров’ю земля обагрилась. 

[485] Наче той лев, що проник у пітьмі в безпастушу отару 

[486] Кіз чи овець і накинувсь на них, замишляючи лихо, 

[487] Кидався так на фракійських мужів син Тідея могутній, 

[488] Поки не вбив аж дванадцять із них. Одіссей велемудрий — 

 

[489] Кожного з тих, що Тідід мечем зарубав, наздогнавши, 

[490] Ззаду за ногу хапав і швидко волік його набік 

[491] З думою в серці про те, щоб мерщій пишногривії коні 

[492] З стану ворожого вибігли, щоб не тремтіло їх серце, 

[493] Як доведеться по трупах ступать, бо до того не звикли. 

[494] Так син Тідея нарешті добравсь до самого державця. 

[495] Рес був тринадцятий, в кого життя відібрав він солодке,— 

[496] Важко той дихав, у сні-бо жахливому, з волі Афіни, 

[497] Над узголів’ям його тої ночі стояв внук Ойнеїв. 

[498] Коней незламний відпріг Одіссей тоді однокопитих, 

[499] Разом зв’язав їх ремінням і гурт весь із табору вивів, 

[500] Луком підгонячи, бич-бо лискучий на думку не спало 

[501] Із колісниці, різьбленої гарно, в руки узяти. 

[502] Свистом ознаку подав богосвітлому він Діомеду. 

 

[503] Той же в ваганні стояв, яке ще зробити зухвальство: 

[504] Викотить, взявшись за дишель, той повіз, де зброя лежала, 

[505] Гарно оздоблена, чи його винести, вгору піднявши, 

[506] Чи в багатьох ще фракійських мужів одібрати дихання? 
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[507] Поки він думкою так міркував, підійшовши, Афіна 

[508] Стала тоді богосвітлому мовити так Діомеду: 

 

[509] «Час про повернення думати до кораблів глибодонних, 

[510] Сину Тідея відважний, щоб не вдаватись до втечі, 

[511] В разі хтось інший з безсмертних троянські загони розбудить». 

 

[512] Мовила так, і голос богині впізнав він одразу, 

[513] Скочив на коней своїх, Одіссей же їх луком ударив, 

[514] 1 до швидких кораблів вони вмить подерли ахейських. 

 

[515] Та не сліпим спостере’гачем був Аполлон срібнолукий, 

[516] Тільки-но вгледів Афіну, що йшла за Тідеєвим сином, 

[517] Гнівом палаючи, кинувся в натовп троян велелюдний 

[518] І розбудив між фракіян порадника Гіппокоонта, 

[519] Славного родича Реса. Зі сну той одразу прокинувсь, 

[520] Глянув на місце порожнєє, де бистрі стояли їх коні, 

[521] Воїв побачив, що корчились в муках страшних передсмертних, 

[522] Болісно зойкнув і кликать товариша став дорогого. 

[523] Розрух і шум невимовний у стані троян учинився, 

[524] Збіглися люди усі й на жахливі дивилися дії 

[525] Грізних мужів, що верталися до кораблів крутобоких. 

 

[526] А як домчали туди, де ліг трупом троянський підглядач, 

[527] Коней швидких затримав там Одіссей, богу милий, 

[528] А Тідеїд тоді скочив на землю й скривавлену зброю 
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[529] В руки подав Одіссеєві й, скочивши знову на коней, 

[530] Хльоснув по них батогом, і вони залюбки полетіли 

[531] До кораблів глибодонних,— було це й самим їм до серця. 

 

[532] Нестор перший їх тупіт почув і, озвавшись, промовив: 

 

[533] «Друзі мої! О вожді і порадники війська аргеїв! 

[534] Схиблю чи правду скажу, а душа говорить спонукає. 

 

[535] Коней швидких тупотіння здаля моїх вух досягнуло. 

[536] От якби то Одіссей удвох з Діомедом могутнім 

[537] Коней пригнали з троянського табору однокопитих! 

[538] Тільки я страшно душею боюсь, щоб ці кращі з аргеїв 

[539] Не потерпіли біди від троян в колотнечі шаленій». 

 

[540] Мови своєї він ще не скінчив, як вони прискакали. 

[541] Скочили з коней на землю, і радісно всі їх вітали 

[542] Правих піднесенням рук і словом, як мед той, солодким. 

 

[543] Перший почав їх розпитувать Нестор, їздець староденний: 

 

[544] «Що ж, розкажи, Одіссею прославлений, гордість ахеїв, 

[545] Як ви цих коней забрали? Пробрались самі у троянський 

[546] Табір, чи бог який, з вами зустрівшися, подарував їх? 

[547] Страшно-бо схожі вони на осяйливе сонця проміння. 

[548] Маю весь час я з троянами сутички, часу не гаю 
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[549] Марно біля кораблів, хоч старий уже з мене воїтель. 

[550] Але таких я там коней ніколи не бачив, не відав. 

[551] Подарував їх вам, думаю, хтось із богів, що зустрівся. 

[552] Вас-бо обох однаково любить і Зевс хмаровладний, 

[553] І ясноока дочка егідодержавного Зевса». 

 

[554] Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: 

 

[555] «Несторе, сину Нелея, великая славо ахеїв! 

[556] Богові легко, як схоче того він, і кращих нам коней 

[557] Подарувати: боги-бо від нас набагато сильніші. 

[558] Ті ж, про які ти питаєш, мій старче, недавно прибулі 

[559] Коні фракіян. Вождя їх убив Діомед благородний 

[560] Й товаришів ще дванадцять із ним, полководців найкращих. 

[561] Біля човнів був тринадцятий нами убитий вивідач, 

[562] Той, що до табору нашого в розвідку шоломосяйний 

[563] Гектор послав його й інші старшини троянського війська». 

 

[564] Мовив це, й однокопитих за рів став прогонити коней 

[565] З радісним сміхом. Пішли з ним, радіючи, й інші ахеї. 

[566] А як до гожого всі добулися намету Тідіда, 

[567] Коней до жолоба скроєним добре з ременю повіддям 

[568] Там прив’язали, де й Діомедові коні стояли 

[569] Однокопиті й солодку, як мед, жували пшеницю, 

[570] А Одіссей у кормі корабельній Долонову зброю, 

[571] Скроплену кров’ю, сховав у належну пожертву Афіні. 
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[572] Потім обидва вони, у хвилю морську увійшовши, 

[573] Піт обмивали рясний із литок, із шиї і стегон. 

[574] А як поринули в хвилю морську, од поту рясного 

[575] Тіло обмили вони і в грудях серця освіжили, 

[576] Ще й у купелях, обтесаних гладко, скупались обидва, 

[577] А, іскупавшись, оливою тіло своє намастили, 

[578] Й сіли обідать вони, і вино, наче мед той, солодке, 

[579] З повних черпали кратер, і зливання чинили Афіні. 

Пісня одинадцята. Подвиги Агамемнона 

[1] З ложа Тіфона ясного підвівшись, Еос розоперста 

[2] Вийшла, щоб ранішнє світло нести і безсмертним, і смертним. 

[3] Зевс же послав до ахейських човнів бистрохідних Еріду 

[4] Неподоланну, що воєн знамено рукою тримала. 

[5] Стала вона на чорний, місткий корабель Одіссеїв, 

[6] Що посередині був, що скрізь її голос доходив — 

[7] І до наметів Еанта, славетного Теламоніда, 

[8] І до Ахілла, з обох-бо країв з кораблями ставними 

[9] Стали вони, на свою покладаючись мужність і силу. 

[10] На корабель ступивши, гукнула богиня потужно 

[11] Й страшно, і кожному в серце ахеєві буйну вдихнула 

[12] Силу і хіть воювати, з ворогом битись невтомно. 

[13] З тої ж хвилини війна їм милішою стала здаватись, 

[14] Ніж до вітчизни повернення на кораблях крутобоких. 

 

[15] Гучно й Атрід закричав, закликаючи в битву аргеїв 

[16] Підперезатись, і сам у мідь одягнувся блискучу. 
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[17] Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, 

[18] Дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши. 

[19] Потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий, 

[20] Що від Кініра колись одержав як гість, у дарунок; 

[21] Бо аж на Кіпр до вух його чутка дійшла, що ахеї 

[22] На кораблях своїх мають пливти до далекої Трої. 

[23] Тим-то він панцир той дав, щоб зробить владареві приємність. 

[24] Десять на панцирі пасів було з чорно-синьої сталі, 

[25] З золота пасів дванадцять та двадцять іще олов’яних. 

[26] Змій чорно-синіх по троє обабіч тих лат аж до шиї 

[27] Вгору тягнулось, мов дуги веселки, що в хмарі Кроніон 

[28] Сам укріпляє як смертним людям знамення небесне. 

 

[29] Через плече перевісив він меч, що виблискував рясно 

[30] Цвяшками з золота; піхва, в яку був захований меч той, 

[31] Срібна уся, на золоченім пасі з рамена звисала. 

[32] Взяв і яскраво оздоблений щит свій, що тіло вкриває, 

[33] Дуже красивий, на нім було десять кругів мідносяйних, 

[34] А поміж ними ще двадцять опуклин було олов’яних, 

[35] Білих, одна ж посередині ще й з чорно-синьої сталі. 

[36] Зверху вінчала той щит голова страшноока Горгони 

[37] З поглядом лютим, Жах біля неї та Острах стояли. 

[38] Ремінь посріблений був над щитом, а на ньому звивався 

[39] Тілом тугим чорно-синій дракон, і з єдиної шиї 

[40] Три голови в різні боки грозливо дивились у нього. 

[41] Він двогребневий шолом натягнув з чотирма шишаками 
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[42] Й кінською гривою,— страшно зверху вона коливалась. 

[43] В руки узяв він два списи міцні, пооббивані міддю, 

[44] Гострокінчасті, а мідь їх далеко до самого неба 

[45] Сяяла. Лунко тоді загреміли Афіна і Гера 

[46] Шану тому, хто у золотом славній владарив Мікені. 

 

[47] Кожен з вождів візничому дав розпорядження строге 

[48] Коней в належнім порядку притримати всіх біля рову, 

[49] І при озброєнні повнім самі уперед подалися 

[50] Пішки. Й гомін невчасний зчинився іще до світанку. 

[51] Рову вони досягли, візничих своїх обігнавши, 

[52] Кінні ж неспішно ішли трохи ззаду. Лихе замішання 

[53] Зняв поміж ними Кронід, з ефірних висот їм криваві 

[54] Краплі зронивши роси: голів-бо відважних багато 

[55] До глибочіні А’іду збирався послати Кроніон. 

 

[56] З другого боку й загони троян на узвишші рівнини 

[57] Лави єднали круг дужого Гектора, Полідаманта, 

[58] Коло Енея — в народі, як бога, його шанували,— 

[59] Трьох Антенора синів — Поліба і з ним Агенора 

[60] І наймолодшого з них Акаманта, подібного богу. 

[61] Гектор попереду всіх із щитом ходив рівноокруглим, 

[62] Наче зловісна зоря, то з-за хмар прозирне на хвилину 

[63] Й сяє яскраво, то знову за темну сховається хмару,— 

[64] Так же і Гектор: то він у передніх з’являється лавах, 

[65] То аж у задніх накази дає. Увесь-бо він міддю 
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[66] Сяяв, мов блискавка батька, егідодержавного Зевса. 

[67] Наче женці, що з кінців протилежних назустріч рядами 

[68] Жнуть ячмінь чи пшеницю на ниві багатого мужа, 

[69] Й смугою густо за ними в снопи лягає колосся,— 

[70] Сходились так одні з одними лави троян і ахеїв 

[71] В битві шаленій, ніхто з них про пагубну втечу й не думав. 

[72] Голови рівно завзяті в тій січі змагались, неначе 

[73] Хижі вовки, вони кидались. Бачачи це, велетужна 

 

[74] Рада була лиш Еріда, що участь у битві тій брала. 

[75] Інші ж боги не втручались у неї й сиділи спокійно 

[76] Кожен в домівці своїй,— стояли збудовані гарно 

[77] їхні оселі на схилах скелястих ущелин Олімпу. 

[78] На чорнохмарного всі водночас нарікали Кроніда, 

[79] Що побажав бойову дарувати він славу троянам. 

[80] Це не тривожило батька богів. Від інших далеко, 

[81] Славі радіючи власній, він в гордій сидів самотині, 

[82] Поглядом Трою обнявши й човни крутобокі ахеїв, 

[83] Мідь, що яскраво виблискує, й тих, які гублять і гинуть. 

 

[84] Доки світало на сході і день розвиднявся священний, 

[85] Доти з обох боків сипались стріли і падали люди. 

[86] В час же, як в гірному виярку стане обід готувати 

[87] Муж-лісоруб, як уже він, дерева рубавши високі, 

[88] Руки наситив свої, і дух обняла йому втома, 

[89] Серце ж його умліває бажанням солодкої їжі,— 
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[90] В час той відвагою повні данаї прорвали фаланги, 

[91] Товаришів закликаючи лунко. Вперед Агамемнон 

[92] Кинувся перший і вбив Біенора, керманича люду, 

[93] Зразу ж, а потім поклав і Ойлея, погонича коней. 

[94] З коней зіскочивши, сміливо вийшов цей проти Атріда. 

[95] Але, як кинувсь вперед, Агамемнон загостреним списом 

[96] В лоб йому вдарив,— не стримав шолом його з міді важкої — 

[97] Спис проломив і шолом, і чоло, і всередині мозок 

[98] З кров’ю змішав, і приборкав Ойлеєві напад завзятий. 

 

[99] Кинув обох їх на місці володар мужів Агамемнон, 

[100] Голими грудьми світили вони, бо зняв із них зброю. 

[101] Потім так само він з Іса озброєння зняв і з Антіфа, 

[102] З двох Пріамідів — побічного й шлюбного сина,— обидва 

[103] Разом були в колісниці, бо кіньми в ній правив нешлюбний, 

[104] Поряд же — славний Антіф був. Колись на галявинах Іди, 

[105] Де вони пасли овець, зв’язавши лозиновим пруттям, 

[106] їх захопив був Ахілл, але, викуп узявши, звільнив їх. 

[107] Нині ж їх широковладний державець Атрід Агамемнон 

[108] Першого списом у груди якраз під сосочком уразив, 

[109] Другого в ухо ударив мечем і з повоза скинув. 

[110] Швидко з обох познімав бойове їх озброєння гарне, 

[111] їх упізнавши, біля кораблів-бо швидких ще раніше 

[112] Бачив тоді він, як з Іди привів їх Ахілл прудконогий, 

[113] Так, наче лев, що, забравшись у лігво до лані меткої, 

[114] Легко малих її діток хапає, й міцними зубами 
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[115] Трощить їм кості, й життя нерозквітлого їх позбавляє. 

[116] Мати ж їх, хоч би й була недалеко, нічим вже не може 

[117] Допомогти їм, сама-бо, жахливим охоплена дрожем, 

[118] Мчить стрімголов крізь дубові гаї та гущавини лісу, 

 

[119] Змилена потом уся, від страшного тікаючи звіра. 

 

[120] Так же і двом цим ніхто із троян врятуватись од смерті 

 

[121] Не допоміг: самі-бо вони від аргеїв тікали. 

 

[122] Потім Пісандр від руки його впав, Гіпполох войовничий — 

[123] Мужнього серцем сини Антімаха; колись він, багато 

[124] Золота від Александра узявши — дарунок блискучий! — 

[125] Проти повернення був Єлени вождю Менелаю. 

[126] Отже, синів його двох захопив владар Агамемнон 

[127] Разом, в одній колісниці, де вдвох вони правили кіньми. 

[128] З трепетних рук їх одразу блискучі випали віжки, 

[129] Коні убік понесли. Як лев той, Атрід до них раптом 

[130] Кинувсь. Навколішки впавши, благали вони з колісниці: 

 

[131] «Не убивай нас, Атріде! Достойний ти матимеш викуп. 

[132] Скарбу багато лежить у домівці вождя Антімаха — 

[133] Золота, й міді, й заліза, що так його важко кувати, 

[134] З радістю батько наш викуп за нас тобі дасть незліченний, 

[135] Тільки б почув, що живі на човнах ми лишились ахейських». 
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[136] Так, умиваючись слізьми, обоє державця благали 

[137] Словом солодким. Та в відповідь слово гірке вони чули: 

 

[138] «Ви — Антімаха сини, відважного серцем, що радив 

[139] Зборам троян всенародним одразу ж убить Менелая, 

[140] Із Одіссеєм божистим з посольством прибулого в Трою, 

[141] Й не допускати йому повернутись назад до ахеїв,— 

[142] Отже, за батькову підлість ганебну й поплатитесь нині!» 

[143] Мовив він так і Пісандра на землю зіпхнув з колісниці, 

[144] Списом ударивши в груди, і той перекинувся навзнак. 

[145] З коней стрибнув Гіпполох, але й на землі його вбив він, 

[146] Руки одсікши мечем і голову з пліч одрубавши. 

[147] Труп же штовхнув, як колоду, і той у юрбу покотився, 

[148] їх залишивши, туди, де найбільше тіснились фаланги, 

[149] Кинувсь, а інші за ним в наголінниках мідних ахеї. 

[150] Спішених піші губили, і ті мимоволі тікали, 

[151] Кінних — комонні, аж курява в небо здіймалась клубами 

[152] Скрізь по рівнині — кінські дзвінкі її ноги здіймали,— 

[153] Мідь невблаганно разила. Могутній владар Агамемнон 

[154] Бив ворогів безнастанно і кликав з собою аргеїв. 

[155] Так, наче вітром роздмухане полум’я згубне обніме 

[156] Раптом незайманий ліс і шугає повсюди, й з корінням 

[157] Вирвані виром вогненним падають густо дерева,— 

[158] Так і в троян, що тікали від рук безпощадних Атріда, 

[159] Голови падали густо. З могутніми шиями коні 
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[160] З гуркотом повози мчали порожні між лавами воїв, 

[161] Прагнучи вправних візничих. А ті по рівнині лежали 

[162] В поросі, хижим шулікам миліші, ніж любим дружинам. 

 

[163] Гектора вивів із куряви Зевс, і од стріл безугавних, 

 

[164] І од убивства мужів, сум’яття бойового й від крові. 

[165] Гнався завзято Атрід і кликав з собою данаїв. 

[166] Повз надгроб’я прадавнього їла, нащадка Дардана, 

[167] Повз смоковниць ряди по рівнині тікали трояни, 

[168] Прямо до міста. З криком жахливим за ними невпинно 

[169] Гнався Атрід і руки їх кров’ю багрив незборенні. 

 

[170] Але, до Скейської брами й до дуба добігши, трояни 

[171] Раптом спинились, на тих дожидаючи, що відставали. 

[172] Ці ж по рівнині широкій тікали, неначе корови, 

[173] Що нападе на них лев ненаситний у темряві ночі, 

[174] Всіх розжене, а одну з них ненатла спостигне загибель; 

[175] Спершу їй шию гризе, учепившись міцними зубами 

[176] В карк її, потім п’є кров і нутрощі їй пожирає. 

[177] Гнав так відсталих бійців син Атрея, владар Агамемнон, 

[178] І убивав, наздогнавши. Безладно тікали трояни. 

[179] Навзнак і ниць під рукою могутнього сина Атрея 

[180] Падали часто,— списом він так лютував округ себе. 

 

[181] А коли мав уже він на місто й на мури високі 
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[182] Рушити, смертних людей і усіх небожителів батько 

[183] Сів на вершині стрімкій на джерела багатої Іди, 

[184] З неба зійшовши. В руках полум’яні тримав блискавиці. 

[185] Золотокрилій Іріді звелів він з такою йти вістю: 

 

[186] «Мчи, вітронога Ірідо, і Гектору скажеш це слово. 

[187] Доки він бачить, як вождь Агамемнон, керманич народів, 

[188] В перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, 

[189] Доти хай в бій не вступає, лиш інших сионукує воїв, 

[190] В битвах завзятих із ворогом дужим нещадно змагатись. 

[191] А як стрілою чи списом він гострим уражений буде 

[192] Й до колісниці метнеться, я Гектору дам премогуття 

[193] Ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійде 

[194] В час, коли сонце вже зайде і пітьма настане священна». 

 

[195] Мовив він так, і в путь подалась вітронога Іріда 

[196] Й до Іліона священного з гір полетіла ідейських. 

[197] Сина Пріама, божистого Гектора, там вона стріла, 

[198] Він в міцнокутій стояв колісниці, запряженій кіньми. 

[199] Тут зупинившись, мовить йому вітронога Іріда: 

 

[200] «Гекторе, сину Пріамів, розважністю Зевсові рівний! 

[201] Батько наш Зевс до тебе послав мене ось що сказати: 

[202] Доки ти бачиш, як вождь Агамемнон, керманич народів, 

[203] В перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, 

[204] Доти у бій не вступай, лиш воїнів інших спонукуй 
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[205] В битвах завзятих із ворогом дужим нещадно змагатись. 

[206] А як стрілою чи списом він гострим уражений буде 

[207] Й до колісниці метнеться, подасть тобі Зевс премогуття 

[208] Ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійдеш 

 

[209] В час, коли сонце вже зайде й пітьма настане священна». 

 

[210] Це промовивши, геть подалась прудконога Іріда. 

[211] Гектор в озброєнні всьому із повоза скочив на землю, 

[212] Списи хитаючи гострі, кругом обійшов тоді військо, 

[213] Всіх закликаючи в бій, і січа знялася страшенна. 

[214] Враз повернули трояни і валом пішли на ахеїв, 

[215] Але й аргеї фаланги свої ще міцніш укріпили. 

[216] Раті зійшлися ворожі, і бій закипів. Агамемнон 

[217] Кинувся перший, він битись волів попереду від інших. 

 

[218] Музи, осель олімпійських жилиці, скажіть мені нині, 

[219] Хто Агамемнону перший назустріч із воїнів вийшов — 

[220] Чи із самих же троян, чи з славетних союзників їхніх? 

[221] Іфідамант величавий, могутній син Антенора, 

[222] Той, що в Фракії зростав, цій матері щедрій овечок. 

[223] Виховав змалку старий Кіссей його в домі своєму, 

[224] Дід його рідний, який породив Феано гарнолицю. 

[225] А як уже досягнув той прекрасного юного віку, 

[226] В себе затримав його і дочку свою видав за нього. 

[227] Спальню він шлюбну лишив, про похід лиш почувши ахейський, 
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[228] Разом дванадцять із ним попливло кораблів криводзьобих. 

[229] Та кораблі рівнобокі пізніш залишив у Перкоті, 

[230] Сам же з загоном пішов і пішки дістався до Трої. 

[231] Сину Атрея назустріч він перший із воїнів вийшов. 

[232] А як, один ідучи проти одного, близько зійшлися, 

[233] Схибив Атрід, і загострений спис пролетів стороною. 

[234] Іфідамант же його нижче панцира скраю ударив 

[235] В пояс і спис надавив, на міцну покладаючись руку. 

[236] Та не пробив він барвистого паса: на срібну оздобу 

[237] Раптом наткнувшись, зігнулось, як олово, з розмаху вістря. 

[238] Ратище списа вхопив Агамемнон широкодержавний, 

[239] Сильно рвонув, наче лев, і з ворожої вирвав долоні 

[240] Спис той; ударив по карку мечем і суглоби розслабив. 

[241] Ворог на землю звалився і тут же впокоївся міцним 

[242] Сном, городян захищавши, оподаль своєї дружини 

[243] Шлюбної, радості з нею не знавши, хоч сам дав багато: 

[244] Дав сто корів він за неї й пізніш обіцяв іще дати 

[245] Тисячу кіз і овець, що безліч їх паслось у нього. 

[246] Знявши з убитого всі обладунки, Атрід Агамемнон 

[247] Сам те озброєння гарне поніс через юрми ахеїв. 

 

[248] Щойно побачив Атріда Коон, видатний між мужами, 

[249] Син Антенора найстарший, як горя тяжкого імлою 

[250] Очі йому застелило з журби за загиблого брата. 

[251] Осторонь став він із списом, Атрідові зовсім не видний, 

[252] І посередині руку пробив йому, нижче від ліктя, 
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[253] Так що навиліт пройшло її списа блискучого вістря. 

 

[254] Хоч і здригнувсь тої миті володар мужів Агамемнон, 

[255] Та не схотів відставати від участі в битві та січі. 

[256] Й кинувся він на Коона із списом, вітрів вихованцем. 

[257] Вбитого брата свого якраз волочив той за ноги 

[258] Іфідаманта і кликав на поміч троян сміливіших. 

[259] В той час, як труп волочив він у натовпі, гострою міддю 

[260] Вразив Атрід під горбатим щитом його й тіло розслабив, 

[261] Зразу ж підбіг і зрубав йому голову тут же, над братом. 

[262] Так Антенора сини під рукою Атріда-державця, 

[263] Жереб здійсняючи свій, відійшли до оселі Аїда. 

 

[264] Перебігав він потому й по інших шерегах ворожих, 

[265] Списом, мечем побиваючи їх і великим камінням, 

[266] Поки ще рана його гарячою сходила кров’ю. 

[267] А як спинилася кров і рана вже трохи присохла, 

[268] Гострий біль став проймати Атрідову силу могутню. 

[269] Як породіллю разючими стрілами болі проймають, 

[270] Що посилають Ілітії їй, помічниці в пологах, 

[271] Герині доньки, що муки гіркі породіллям готують, 

[272] Гострий так біль проникав і Атрідову силу могутню. 

[273] На колісницю він скочив, звелівши візничому гнати 

[274] До кораблів глибодонних, бо серцем од мук умлівав він. 

[275] Голосно він загукав, щоб. данаям усім було чути: 
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[276] «Друзі мої! О вожді і порадники війська аргеїв! 

[277] Нині самі відбивайте ворожу навалу шалену 

[278] Від кораблів мореплавних; мені ж цілий день цей змагатись 

[279] Не дозволяє з троянськими воями Зевс велемудрий». 

 

[280] Мовив він так. І коней візничий погнав пишногривих 

[281] До кораблів мореплавних. Слухняно помчалися коні, 

[282] Груди їх в милі були, і курява знизу вкривала, 

[283] Мчали-бо з бою вождя, що з болючої рани знесилів. 

 

[284] Гектор, як тільки побачив, що з поля подавсь Агамемнон, 

[285] Голосом дужим гукати почав до троян і лікійців: 

 

[286] «Трої сини, і лінійці, й дарданські бійці рукопашні! 

[287] Будьте мужами, о друзі, відвагу згадайте завзяту! 

[288] Воїн хоробрий пішов, мені ж славу готує велику 

[289] Зевс велемудрий. Ви ж коней женіть своїх однокопитих 

[290] Проти могутніх данаїв, щоб славу ще більшу здобути!» 

 

[291] Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. 

[292] Наче мисливець, полюючи дикого вепра чи лева, 

[293] Псів білозубих гавкущу на нього нацьковує зграю, 

[294] Так підохочував духом одважних троян на ахеїв 

[295] Гектор, Пріамова віть, людовбивцю Ареєві рівний. 

[296] Сам же у лавах передніх ішов він, душею величний, 

[297] 1 в гущавину січі вривався, як вихор навальний, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 801 

 

[298] Що, налетівши, розбурхує моря гладінь фіалкову. 

 

[299] З кого ж це першого й з кого останнього зняв обладунки 

[300] Гектор, Пріамова віть, коли Зевс дарував йому славу? 

[301] Першого вбив він Асея, за ним Автоноя й Опіта, 

[302] Потім Долопа Клітіда, Офелтія, ще й Агелая, 

[303] Войовника Гіппоноя незламного, Ора й Есімна. 

[304] Так, повбивавши данайських вождів, він кинувся й далі 

[305] Воїнські лави громити. Як буйним дихнувши борвієм, 

[306] Хмари, рвучким нагромаджені Нотом, Зефір розганяє, 

[307] Хвиль величезні вирують вали, і високо пінні 

[308] Бризки злітають під гомін невпинний блуденного вітру,— 

[309] Падали так під ударами Гектора голови воїв. 

 

[310] Люта загибель прийшла б тоді й сталося б тут непоправне, 

[311] До кораблів своїх бистрих усі повтікали б ахеї, 

[312] Та закричав Одіссей Діомедові, сину Тідея: 

 

[313] «Як, Діомеде, невже бойову ми забули відвагу? 

[314] Ближче, мій друже, спинись біля мене. Ганьба нас окриє, 

[315] Як кораблі відбере у нас Гектор шоломосяйний». 

 

[316] Відповідаючи, так Діомед йому мовив могутній: 

 

[317] «Я залишуся напевно і витерплю все. Та користі 

[318] Буде із того для нас небагато. То ж Зевс хмаровладний 
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[319] Більше троянам воліє, ніж нам, дарувати звитягу». 

 

[320] Мовив він так і Тімбрея зіпхнув з колісниці на землю, 

[321] Списом ударивши в лівий сосок. Одіссей Моліона 

[322] Богоподібного скинув, супутника того державця. 

[323] Там і облишили їх, воювати вже більше нездатних. 

[324] Кинувшись в натовп, самі шаленіли вони, як два вепри, 

[325] Що у відвазі шаленій на псів нападають ловецьких. 

[326] Так, повернувшись, троян вони били. Й зітхнули вільніше 

[327] Вої ахейські, що так перед Гектаром грізним тікали. 

 

[328] Разом із повозом кращих в народі вони захопили 

[329] Двох перкосійця Меропа синів, а він розумівся 

[330] На віщуванні, отож і синам боронив виступати 

[331] На мужовбивчу війну. Вони ж не послухали слова 

[332] Батька свого, їх вели до загибелі чорної Кери. 

[333] Списом славетний Тідід Діомед обох їх позбавив 

[334] Духу й життя і славні з обох познімав обладунки. 

[335] Від Одіссея ж тоді полягли Гіпподам з Гіпейрохом. 

 

[336] В битві однаковий успіх простер над військами Кроніон, 

[337] Дивлячись з Іди. Вони ж одні одних взаємно вбивали. 

[338] Списом влучив Тідід у стегно Агастрофа-героя, 

[339] Сина Пеона. Але поблизу не було колісниці, 

[340] Щоб утекти йому; розум у нього цілком помутився. 

[341] Коней візничий далеко тримав, а він в лавах передніх 
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[342] Бився із ворогом піший, аж поки життя не позбувся. 

[343] Гектор, лише їх угледівши в лавах, із криком завзятим 

 

[344] Кинувсь на них; за ним і фаланги троян поспішали. 

[345] Бачачи це, аж здригнувсь Діомед у бою гучномовний 

[346] І Одіссеєві мовив, що близько стояв біля нього: 

 

[347] «Знов насувається лихо на нас — оцей Гектор могутній! 

[348] Але тримаймось міцніш і напад його відіб’ємо!» 

 

[349] Мовив він це й, замахнувшись, метнув довготінного списа, 

[350] Цілячи в голову прямо,— не схибив, по верху шолома 

[351] З силою вістрям ударив. Та мідь осіклася від міді, 

[352] Не доторкнувшись прекрасного тіла,— високий, потрійний, 

[353] З гребенем, став на заваді шолом, Аполлонів дарунок. 

[354] Гектор відскочив далеко назад і з юрбою змішався, 

[355] Став на коліно, упавши, й могутньою вперся рукою 

[356] В землю, і темної ночі імла йому очі окрила. 

[357] Поки Тідід крізь передні ряди пробирався за списом, 

[358] Що, залетівши далеко, встромився із розмаху в землю, 

[359] Гектор отямився раптом, і, скочивши знов в колісницю, 

[360] В глиб своїх лав поскакав, і чорної згуби уникнув. 

[361] Списом своїм потрясаючи, крикнув Тідід премогутній: 

 

[362] «Знову ти смерті уникнув, собако! А зовсім же близько 

[363] Лихо було! Але Феб-Аполлон врятував тебе знову! 
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[364] Мабуть, моливсь ти йому крізь навалу списів дзвінколунну. 

[365] Все ж покінчу з тобою я,- потім в бою десь зустрівшись, 

[366] Як серед вічних богів і для мене якийсь є заступник. 

[367] Нині ж на інших піду я, кого лише тільки настигну». 

 

[368] Мовив це й зброю зняв з Пеоніда, славетного списом. 

[369] А Александр, пишнокосої муж чарівнії Єлени, 

[370] На Діомеда, керманича люду, натягував лук свій, 

[371] За рукотворну сховавшись колону на їла могилі, 

[372] Що був Дардана нащадком, народний старійшина давній. 

[373] Стягував той у цей час із могутніх грудей Агастрофа 

[374] Панцир барвистий, шолом ваговитий з чола і округлий 

[375] Щит із плечей. Александр, тятиву натягнувши у лука, 

[376] Гостру пускає стрілу,— недарма вона з рук полетіла! 

[377] Вцілив Тідіду він в праву ступню, її наскрізь пройнявши, 

[378] В землю застрягла стріла. Із радісним сміхом з криївки 

[379] Вискочив сам і так, похваляючись, мовив до нього: 

 

[380] «Вцілив-таки! Недарма ця стріла полетіла! Якби ж я 

[381] Втрапив тобі в підчерев’я й життя тебе зразу позбавив! 

[382] Перепочили б од лиха й трояни, що перед тобою 

[383] Трусяться, як перед левом кіз мекотливих отара!» 

 

[384] Та, не злякавшись, йому відповів Діомед премогутній: 

[385] «Стрільче-хвальку, на дівок лише здатний очима стріляти, 

[386] Тільки б но в кучерях пишних,— на мене ти виступив збройно, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 805 

 

[387] Та не поможуть тобі ані лук, ні рясні твої стріли! 

[388] От уже хвалишся ти, що ступню мені трохи подряпав! 

 

[389] Я й не відчув того, наче удар був дитини чи жінки! 

[390] Дуже тупа в боягуза стріла, в недолугого мужа! 

[391] В мене інакше: як тільки стрілою кого я дістану, 

[392] Вістря ввіткнеться в того й покладе його вмить бездиханним. 

[393] З розпачу лиця собі дружина його роздирає, 

[394] Діти його сиротіють, і, землю навкруг обагривши 

[395] Кров’ю, гниє він, і більше птахів, ніж жінок, біля нього». 

 

[396] Мовив він це, й Одіссей у хвилину ту, списом славетний, 

[397] Став перед ним. Діомед же, присівши, стрілу бистролетну 

[398] Вийняв з ноги, і тіло пройняв йому біль нездоланний. 

[399] На колісницю зійшовши, звелів він візничому гнати 

[400] До кораблів глибодонних. Так боляче серце в нім стислось. 

 

[401] Списом славетний самотньо стояв Одіссей. Із аргеїв 

[402] Жоден із ним не лишився: усіх-бо їх острах розвіяв. 

[403] Тяжко зітхнувши, звернувсь до свого він відважного серця: 

 

[404] «Горенько, що ж тепер буде? Ганьба утікати, злякавшись 

[405] Товпищ ворожих. Але ще страшніш, як один я потраплю 

[406] В руки до них. Настрашив-бо інших данаїв Кроніон. 

[407] Тільки навіщо оцим моє любе тривожиться серце? 

[408] Знаю, що з бою лише боягузи одні відступають, 
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[409] Воїн же смілий повинен стояти в бою непохитно. 

[410] В кожному разі, долає він сам, чи його вже долають». 

 

[411] Поки він так розмірковував серцем своїм і думками, 

[412] З різних сторін нагодилися лави троян щитоносних 

[413] І оточили його, готуючи власну загибель. 

[414] Наче та зграя ловецьких собак і мисливці кремезні 

[415] Вепра цькують звідусіль, а він, з пущі рвучись лісової, 

[416] Білі загрозливі ікла в кривих своїх щелепах гострить. 

[417] Пси налітають кругом, і чути, як клацають в нього 

[418] Зуби, і хоч він який був страшний, а вони не вгавають. 

[419] Так Одіссея, улюбленця Зевса, тепер оточили 

[420] Вої троянські. Він же, із гострим наскочивши списом, 

[421] Перший ударив в плече бездоганного Деїопіта; 

[422] Потім озброєння зняв бойове із Фоона й Еннома. 

[423] Херсідаманта в той час, коли він стрибав з колісниці, 

[424] Прямо в живіт під щитом його круглоопуклим ударив 

[425] Списом. Той в порох упав, руками хапаючи землю. 

[426] Кинувши їх, Гіппасіда Харопа ударив він списом, 

[427] Рідного брата великим багатством славетного Сока. 

[428] Брата рятуючи, Сок тоді кинувся, муж богорівний, 

[429] До Одіссея наблизився й так йому став говорити: 

 

[430] «О Одіссею славетний, невпинний в трудах і лукавстві! 

[431] Ти чи двома Пппасідами нині хвалитися будеш, 

[432] Воїв убивши таких і озброєння з них познімавши, 
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[433] Чи під моїм перекинешся списом і дух віддаси свій!» 

 

[434] Мовив він так і в щит тоді рівноокруглий ударив 

[435] Списом могутнім, пробив блискучий він щит Одіссеїв, 

[436] Вістря навиліт пройшло крізь майстерно оздоблений панцир. 

[437] З ребер всю шкіру зідрало, та далі Паллада Афіна 

[438] Не допустила заглибитись списові в нутрощі мужа. 

[439] Глянув лише Одіссей, що смертельних той місць не торкнувся, 

[440] І, відступивши назад, став Сокові так говорити: 

 

[441] «Ах ти нещасний! Згуба настигла тебе неминуча! 

[442] Хоч ти й примусив мене припинити з троянами битву, 

[443] Але кажу тобі, смерть і загибель ти чорну одержиш 

[444] В день цей, подоланий списом моїм, і мені тоді славу, 

[445] Душу ж Аїдові ти віддаси, славетному кіньми!» 

 

[446] Мовив він так, і Сок повернувсь і пустився тікати. 

[447] А Одіссей тоді втеклого поміж плечима у спину 

[448] Списом ударив, аж вістря навиліт пройшло йому груди. 

[449] Тяжко він гримнув об землю, й гукнув Одіссей богосвітлий: 

 

[450] «Соку, Гіппаса відважного, коней впокірника, сину! 

[451] Смерть тебе швидко настигла, не зміг ти від неї умкнути. 

[452] Ах ти нещасний! Очей ані батько, ні мати поважна 

[453] Мертвому вже не закриють тобі: птахи кровожерні 

[454] Виклюють їх, до трупа твого прилітаючи зграйно. 
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[455] Я ж як умру, богосвітлі мене поховають ахеї!» 

 

[456] Мовив він так, і Сока відважного спис довготінний 

[457] З рани, а враз із щита свого круглоопуклого вийняв. 

[458] Кров полилася червона, і біль засмутив йому серце. 

[459] Трої відважні сини, лиш побачили крвв Одіссея, 

[460] Із підбадьорливим криком кинулись разом до нього. 

[461] Став він назад відступати і кликати друзів на поміч. 

[462] Тричі він крикнув, що сили у грудях було чоловічих, 

[463] Тричі ті крики почув Менелай, Ареєві любий, 

[464] І до Еанта звернувся, що близько стояв біля нього: 

 

[465] «Теламоніде Еанте, владарю людей богорідний! 

[466] Чую я десь Одіссея, в біді витривалого, голос, 

[467] Схоже, що в битві страшній він один опинився й трояни 

[468] Тиснуть його у бою, від інших відрізавши воїв. 

[469] Киньмось у вир того бою, на поміч йому поспішімо! 

[470] Не потерпів би, боюсь, між троян він один залишившись, 

[471] Хоч і завзятий. Великий би смуток упав на данаїв!» 

 

[472] Мовивши так, він пішов, а за ним і Еант богорівний. 

[473] Зевсові любого скоро знайшли Одіссея. Трояни 

[474] Гнались за ним, як шакали руді, звідусіль оточивши, 

[475] Гонять рогатого оленя, що його ранив у горах 

[476] З лука мисливець, і він, лиш рятуючись ніг бистротою, 

[477] Мчить, поки кров ще гаряча й рухливі ще носять коліна. 
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[478] А як його уже зовсім знесилить стріла бистролетна, 

[479] Хижі шакали гірські починають його шматувати 

[480] В тінявих дебрах; та бог кровожерного в час той приводить 

[481] Лева, й тікають шакали, й він здобич усю пожирає. 

[482] Й за Одіссеєм, одважним вождем хитроумним, так само 

[483] Гналось багато хоробрих троян, герой же із списом 

[484] Кидавсь на них, від себе відгонячи днину безжальну. 

[485] Та як наблизивсь до нього Еант із щитом величезним, 

[486] Наче той мур, перелякані врозтіч розбіглись трояни. 

[487] Вивів тоді Менелай-войовник Одіссея із бою, 

[488] Взявши за руку, й візничий в той час підігндв йому коней. 

 

[489] Кинувсь Еант на троян і, нешлюбного сина Пріама 

[490] Вбивши, Дорікла, тяжко поранив по тому Пандока, 

[491] Ранив також і Лісандра, а потім Піраса й Піларта. 

[492] Наче потік, що з гірських верховин у рівнину збігає 

[493] Сповнений вод сніготалих і Зевсових злив нездоланних, 

[494] Всохлих багато дубів несучи із собою й багато 

[495] Сосон струнких і намулу багато у море скидає,— 

[496] Так на рівнині тоді бушував Еант світлосяйний, 

[497] Коней рубаючи й воїв. Але ж про це ще нічого 

[498] Гектор не знав: він бився на лівім крилі свого війська, 

[499] Над узбережжям Скамандру, і падали там найчастіше 

[500] Голови людські в бою, і крики невгасні лунали 

[501] Коло великого Нестора й мужнього Ідоменея. 

[502] Гектор там бився завзято, і жах учиняв він навколо, 
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[503] Списом із кінного повоза юні рубаючи лави. 

[504] Не уступили б, проте, їм шляху богосвітлі ахеї, 

[505] Та Александр, що був пишнокосої мужем Єлени, 

[506] Подвигам край поклав Махаона, керманича люду, 

[507] В праве плече стрілою тригранною ранивши раптом. 

[508] Занепокоїлись сили могутньої повні ахеї, 

[509] Щоб не схопив його ворог, як зміниться щастя воєнне. 

[510] Ідоменей же тоді богосвітлому Нестору мовив: 

 

[511] «Несторе, сину Нелеїв, велика ахеїв пошано! 

[512] Ну-бо, ставай на свій повіз, бери Махаона з собою, 

[513] Й до кораблів своїх коней спрямовуйте однокопитих. 

[514] Вмілий-бо лікар один від людей багатьох є вартніший — 

[515] Вийме стрілу і вигойними ліками рану посипле». 

 

[516] Мовив він так. Не противився Нестор, їздець староденний, 

[517] На колісницю він став, і за ним Махаон тоді слідом, 

[518] Юний Асклепія син, бездоганного лікаря, вийшов. 

[519] Хльоснув по конях старий, і охоче вони полетіли 

[520] До кораблів глибодонних,— було це й самим їм до серця. 

 

[521] А Кебріон у той час між троян замішання помітив 

[522] І, підійшовши до Гектора, слово таке йому мовив: 

 

[523] «Гекторе, проти данаїв змагаємось тут ми обоє 
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[524] З краю жахливої битви, а інші трояни тікають, 

[525] Перемішались безладно і коні навколо, і люди, 

[526] Це їх Еант Теламоній жене. Я пізнав його зразу — 

[527] Щит величезний у нього на плечах. Давай же спрямуймо 

[528] Й ми своїх коней і повіз туди, де з найбільшим завзяттям 

[529] Кінних і піших загони в кривавій змагаються січі 

[530] І один одного гублять, і крики невгасні лунають». 

 

[531] Мовивши так, він дзвінко по конях своїх пишногривих 

[532] Ляснув нараз батогом, і бігти рвонулися коні, 

[533] І колісницю помчали між лави троян і ахеїв, 

[534] Топчучи трупи й щити. Обагрилися чорною кров’ю 

[535] Вісь унизу колісниці і поручні гожі круг неї, 

[536] Бризки криваві з-під кінських копит і коліс-бо невпинно 

[537] Вгору летіли. В гущу ворожу вриваючись, Гектор 

[538] Квапився з наскоку лави данаїв розбити й страшенне 

[539] Вносив у них сум’яття, не жаліючи гострого списа. 

[540] Перебігаючи поміж рядами ворожого війська, 

[541] Списом, мечем і камінням великим орудував Гектор, 

[542] Битись з Еантом лише уникав, Теламоновим сином: 

[543] Зевс би розгнівавсь, якби з сміливішим він мужем змагався. 

 

[544] Зевс же, верховний отець, тоді острах наслав на Еанта. 

[545] Став він збентежно, щит-семишкірний на плечі закинув, 

[546] І затремтів, озирнувсь, наче звір, і почав одступати, 

[547] Все оглядаючись, тягнучи ледь за коліном коліно. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 812 

 

 

[548] Так наче лева рудого з кошари корів криворогих 

[549] Зграєю пси і стривожені юрми сільські відганяють 

[550] І не дають йому всмак воловим поласувать жиром, 

[551] Цілу вартуючи ніч. Він же, свіжого прагнучи м’яса, 

[552] Рветься вперед, але марно: сиплються з рук заповзятих 

[553] Градом на нього рясним мідногострі списи й смолоскипи 

[554] Ясно палаючі, й весь він тремтить, хоч вперед поривався, 

[555] А на світанку відходить назад із засмученим серцем. 

[556] Так неохоче й Еант відступав із смутною душею 

[557] Перед троянами: дуже боявсь за човни він ахейські. 

 

[558] Наче упертий осел, що об спину його вже багато 

[559] Зламано палиць, у засів густий, проте, забрідає 

[560] Й скубає збіжжя високе, його ж, обступаючи, діти 

[561] Гонять киями, але недолуга їх сила дитяча, 

[562] І відганяють насилу, коли досхочу напасеться,— 

[563] І Теламонія так, Еанта великого, гнали 

[564] Горді трояни й прославлені всюди союзники їхні, 

[565] Влучно списами втрапляючи в щит його круглоопуклий. 

[566] Часом Еант про свою спогадував буйну хоробрість 

[567] І, обернувшись назад, троян, упокірників коней, 

[568] Стримував дужі фаланги, то знову пускався тікати. 

 

[569] Але проте заважав їм швидких кораблів досягнути, 

[570] Сам у завзятих боях між військами троян і ахеїв 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 813 

 

[571] Стоячи твердо. Летіли на нього із рук заповзятих 

[572] Гострі списи,— з них одні в величезнім щиті застрягали, 

[573] Інших багато, не змігши до білого тіла торкнутись, 

[574] Вістрям у землю вгрузали, насититись прагнучи тілом. 

 

[575] Лиш спостеріг Евріпіл, осяйливий син Евемона, 

[576] Як пригнітили Еанта списи незліченні і стріли, 

[577] Кинувся, став біля нього й, блискучого списа метнувши, 

[578] Апісаона убив Фавсіада, керманича люду, , 

[579] Вціливши під перепону в печінку й розслабивши м’язи. 

[580] Скочив до нього тоді Евріпіл і став зброю знімати. 

[581] Як спостеріг Александр боговидий, що той вже знімає 

[582] З Апісаонових пліч бойовий обладунок, відразу 

[583] На Евріпіла націлив свій лук і в стегно його праве 

[584] Ранив стрілою; тростина, зламавшись, обтяжила тіло. 

[585] Швидко, щоб смерті уникнуть, до друзів в юрбу відступив він 

[586] І заволав на весь голос, щоб всім було чути данаям: 

 

[587] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі! 

[588] Станьте лицем до троян і Еанта від згубної днини 

[589] Обороніть! Весь засипаний стрілами він, і боюсь я,— 

[590] Не врятуватись йому із бурхливого бою. Ставайте 

[591] В поміч Еанту великому всі, Теламонія сину». 

 

[592] Ранений так їм кричав Евріпіл, і, його оточивши 

[593] Та до плечей нахиливши щити, зупинились ахеї, 
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[594] Вгору піднявши списи. Еант підійшов до них близько, 

[595] З товаришами з’єднався і, ставши, назад обернувся. 

 

[596] Так вони бились, немовби пожару палала заграва. 

[597] Нестора з полум’я бою Нелеєві винесли коні, 

[598] Потом умиті,— людського він віз вожая Махаона. 

[599] Глянувши, їх упізнав богосвітлий Ахілл прудконогий,— 

[600] Він на кормі корабля місткого стояв і дивився 

[601] На безпорадних ахеїв, що з бою безладно тікали. 

[602] От до Патрокла, товариша свого, тоді він озвався 

[603] Й крикнув йому з корабля. Почув його той і з намету 

[604] Вийшов, немовби Арей,— то був його лиха початок. 

[605] Перший озвався до нього Менойтів син нездоланний: 

 

[606] «Нащо ти кличеш, Ахілле, мене? Чого тобі треба?» 

[607] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[608] «О богосвітлий сину Менойтів, улюблений серцем! 

[609] Певен я, що, до колін моїх нині припавши, ахеї 

[610] Будуть благать мене: скрута на них насуває нестерпна. 

[611] От що, Патрокле, Зевсові любий, іди та дізнайся 

[612] В Нестора, хто це поранений той, що він з бою вивозить. 

[613] Зовсім-бо схожий, іззаду здалось мені, він з Махаоном, 

 

[614] Сином Асклепія,— мужа в обличчя не встиг я побачить, 

[615] Коні його прудконогі стрілою повз мене промчали». 
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[616] Так він промовив, Патрокл послухався любого друга 

[617] Й до кораблів і наметів ахейських кинувся бігти. 

 

[618] Ті ж до наметів Нелеєвих вже добулися тим часом 

[619] І з колісниці своєї на землю зійшли многоплідну, 

[620] Еврімедонт же, старого слуга, устиг уже й коней 

[621] Випрягти. Стали на березі моря вони проти вітру 

[622] Піт на хітонах сушити своїх, а тоді до намету 

[623] Разом обоє зайшли й посідали у кріслах вигідних, 

[624] їм пишнокоса напій готувать почала Гекамеда,— 

[625] Тож на Тенеді, коли було взято цей острів Ахіллом, 

[626] Нестор одержав її, Арсіноя відважного доньку, 

[627] В дар від ахеїв за те, що порадами всіх перевищив. 

[628] Спершу поставила стіл перед ними вона дуже гарний, 

[629] Із темно-синіми ніжками, струганий рівно, й на ньому — 

[630] В мідному блюді закуску до того напою — цибулі, 

[631] Жовтого меду й священного борошна ячного досить. 

[632] Келих чудовий дала їм, то Нестор привіз його з дому, 

[633] Золотом весь поцвяхований, мав на собі він чотири 

[634] Вушка, й при кожнім мов зерна клювали по двійко голубок, 

[635] З золота кутих; глибокі два дна було в келесі тому. 

[636] Кожен його по столі ледь-ледь пересунути міг би, 

[637] Повен вина, та легко старий піднімав його Нестор. 

[638] Дівчина та, до богині подібна, прамиейського вливши 

[639] В келих вина, натерла козиного сиру на»мідній 
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[640] Терці і білого борошна ячного ще домішала. 

[641] Приготувавши напій, їх пити вона запросила. 

[642] А як питвом прохолодним жагу вони вже вдовольнили, 

[643] В щирих розмови словах почали утішатись взаємно. 

[644] Раптом у дверях з’явився Патрокл, на безсмертного схожий. 

[645] Щойно зустрів його старець, із крісла підвівся ясного, 

[646] Й, взявши за руку, веде, і запрошує гостя сідати. 

[647] Але одмовивсь Патрокл і так йому став говорити: 

 

[648] «Зараз не час, не проси мене, Зевсів паростку сивий! 

[649] Гідний пошани і остраху муж мене вислав дізнатись, 

[650] Хто той, кого ти пораненим віз. Я й сам уже знаю, 

[651] Бачу-бо зараз людського я тут вожая Махаона. 

[652] Тож поспішаю назад, щоб про це сповістити Ахілла. 

[653] Знаєш і сам-бо ти, Зевсів паростку сивий, який він 

[654] Муж цей страшний — звинуватити легко й безвинного може». 

 

[655] В відповідь Нестор до нього промовив, їздець староденний: 

 

[656] «Нащо Ахілл так би мав за синів турбуватись ахейських, 

[657] Стрілами ранених? Досі хіба йому ще невідоме 

[658] Лихо, якого військо зазнало? Із нас-бо найкращі 

[659] На кораблях полягли, побиті й поранені тяжко. 

[660] В ранах від стріл Діомед, Тідея нащадок могутній, 

[661] Зранений теж Одіссей-списоборець і з ним — Агамемнон, 

[662] Рани страшної зазнав у стегно й Евріпіл войовничий. 
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[663] От і цього юнака ледь вихопив я з бойовища — 

[664] Був він стрілою поранений. Тільки Ахілл благородний 

[665] Не відчуває жалю і не журиться лихом данаїв. 

[666] Чи дожидає він, щоб при даремних зусиллях аргеїв 

[667] Бистрі їх судна на березі моря вогнем запалали, 

[668] їх же самих перебито було до останку? У .мене 

[669] Сил вже нема, що колись у тілі буяли гнучкому. 

[670] О, коли б юність мою і колишню могутність вернути 

[671] З днів тих, коли з елеянами виникла в нас ворожнеча 

[672] Через крадіжку корів і сина я вбив Гіпероха, 

[673] Дужого Ітімонея, що жив у славетній Еліді. 

[674] Череду викрав я в них, щоб помститись, а він, захищавши, 

[675] Був тоді списом моїм у першому шерезі вбитий; 

[676] Тільки упав він — і всі відразу розбіглись селяни. 

[677] Здобич велику із поля тоді ми до себе погнали — 

[678] Черід корів п’ятдесят і отар стільки само овечих, 

[679] Стільки ж свинячих гуртів і розкиданих вільно козиних. 

[680] Сто й п’ятдесят іще коней буланих тоді ми відбили — 

[681] Дужих кобил, в багатьох були ще до того й лошата. 

[682] Ночі тієї ж усю ми цю здобич у Пілос пригнали, 

[683] Місто Нелеєве, й серцем мій батько Нелей звеселився, 

[684] Глянувши, скільки, ще зовсім юнак, у поході здобув я. 

[685] Ледве світать почало, окличники вийшли скликати 

[686] Всіх, у кого борги на священній лишались Еліді. 

[687] От позбирались вожді пілоського люду і стали 

[688] Здобич ділить, багатьом-бо епеї лишалися винні 
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[689] З днів, коли ми, малолюдні, у Пілосі злидні терпіли. 

[690] Зла нам багато вчинила Гераклова сила могутня 

[691] В роки минулі — кращі тоді з нас загинули люди. 

[692] Славних дванадцять синів Нелей породив бездоганний, 

[693] З них я зостався один: усі-бо загинули інші. 

[694] Тим-то, пишаючись, так міднозбройні знущались епеї, 

[695] Нас зневажали і всякої кривди чинили багато. 

 

[696] Череду гарних корів і велику отару овечу 

[697] Взяв собі сивий Нелей, по триста голів, з пастухами. 

[698] Заборгували чимало й йому на священній Еліді: 

[699] Четверо коней, у гонах звитяжні, із повозом разом 

[700] Мали прибуть на змагання тоді й за триніжок коштовний 

[701] Участь узять в перегонах. Та Авгій, воїв керманич, 

[702] їх захопив, відпустивши візничого в смутку без коней. 

[703] Тим-то словами його і ділами розгніваний старець 

[704] Взяв собі долю достатню, а решту віддав для народу, 

[705] Ділячи так, щоб ніхто не лишився без рівної частки. 

[706] Кожного так наділивши, приносить ми стали по місту 

[707] Жертви священні богам. Та вже третього ранку епеї 

[708] Разом усі — й піхотою, і однокопитими кіньми 

[709] Вийшли на нас. Із ними — озброєні два Моліони, 

[710] Підлітки ще, з військовою справою мало знайомі. 

[711] Місто в нас є Тріоесса, стоїть на узгір’ї високім, 

[712] Окрай пілоських пісків і від річки Алфею далеко. 

[713] Прагнучи місто розбить, облягли його раптом епеї. 
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[714] Та лиш рівнину вони перейшли, як з Олімпу Афіна 

[715] Миттю вночі прилетіла вістункою й стати до зброї 

[716] Нам наказала. Охоче зібрались до Пілоса люди: 

[717] Рвались до бою вони. Мій батько Нелей не дозволив 

[718] Стати до зброї мені і сховав мій повіз і коні. 

[719] Він-бо вважав, що я досвіду в справах військових не маю. 

[720] Я ж, хоч і піший пішов, але й між комонників наших 

[721] Вже визначався,— так повела нашу битву Афіна. 

[722] Є в нас ріка Мініей, недалеко від міста Арени 

[723] В море впадає,— зорі там божистої ми дожидали, 

[724] Вої пілосців комонні, туди напливала й піхота. 

[725] Разом з’єднавшися там і озброєння все одягнувши, 

[726] Ми добулися опівдні до течій священних Алфею. 

[727] Там премогутньому Зевсові жертви ми склали прегарні, 

[728] Також Алфею бика і так само бика Посейдону, 

[729] А ясноокій Афіні — з черід щонайкращу корову. 

[730] Потім вечеряти стали, розсівшися скрізь по загонах, 

[731] І полягали до сну, з плечей не знімаючи зброї, 

[732] Над течією ріки. А тим часом зухвалі епеї, 

[733] Прагнучи місто розбить, навкруги вже його обступили. 

[734] Але велике на них дожидало ще діло Арея. 

[735] Тільки-но бо світлосяйне з’явилось на обрії сонце, 

[736] Бій почали ми, з молитвою Зевса призвавши й Афіну. 

[737] Зразу ж, як тільки з епеями бій в пілосян розпочався, 

[738] Першим я Мулія-списника вбив і здобув його коні 

[739] Однокопиті. Зятем державному Авгію був він, 
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[740] Старшої доньки його, Агамеди русявої, мужем, 

[741] Знахарки зіль лікувальних, що родить земля їх безкрая. 

[742] Мідним я списом ударив його, коли він наближався,— 

[743] В куряву так і зваливсь. Я ж, стрибнувши в його колісницю, 

[744] Став поміж воїв передніх. Тим часом зухвалі епеї 

[745] Кинулись врозтіч усі, побачивши вбитого мужа, 

[746] Воїв комонних вождя, що був у боях наймужніший. 

[747] Вслід я за ними помчав, до чорної бурі подібний, 

[748] Взяв п’ятдесят колісниць, і з кожної воїнів двоє, 

[749] Списом моїм переможені, землю гризли зубами. 

[750] Був би я вбив тоді Актора юних синів, Моліонів, 

[751] Та їхній батько, землі потрясатель широкодержавний, 

[752] Виніс із бою обох, густою окутавши млою. 

[753] Сили великої все ж надав тоді Зевс пілосянам. 

[754] Гнали-бо ми ворогів по широких просторах рівнини, 

[755] їх убивали нещадно й озброєння гарне знімали. 

[756] А як в Бупрасій дісталися ми, на пшеницю багатий, 

[757] До Оленійської скелі, до пагорка, що Алесійським 

[758] Зветься, то звідти назад наше військо вернула Афіна. 

[759] Там я останнього ворога вбив і покинув. Ахеї ж 

[760] Знову з Бупрасія бистрих погнали до Пілоса коней. 

[761] Славили Зевса усі між богів і Нестора в людях. 

[762] Був я такий, якщо був ним колись, між мужами. Ахілл же 

[763] Втіху волів лише сам із доблесті мати своєї. 

[764] Ще він заплаче, боюсь, коли весь народ наш загине. 

[765] Друже мій любий, згадай, що Менойт тобі сам заповідав 
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[766] В день, коли з Фтії тебе виряджав він до сина Атрея. 

[767] В домі якраз ми були тоді — я й Одіссей богосвітлий. 

[768] Отже, ми чули усе, що тобі того дня він повідав. 

[769] Бо у залюднений дім приходили ми до Пелея, 

[770] В військо скликаючи люд по ахейській землі многоплідній. 

[771] Там ми застали тоді героя Менойта у домі, 

[772] Також тебе і Ахілла. Пелей же, їздець староденний, 

[773] Жирні палив громовладному Зевсові стегна бичачі 

[774] В себе в подвір’ї. Чашу тримав у руках золоту він 

[775] І іскрометним вином поливав палаючу жертву. 

[776] М’ясо бичаче ви вдвох готували, а ми з Одіссеєм 

[777] Стали при вході. Здивований кинувсь Ахілл, і, за руку 

[778] Взявши, повів нас до себе, і, сісти обох запросивши, 

[779] Нас пригощати почав, як то для гостей подобає. 

[780] Потім, коли вже їдою й питтям ми усі вдовольнились, 

[781] Став я до вас говорити й запрошував їхати з нами. 

[782] Згодні були ви обидва, а інші — поради давали. 

[783] Старець Пелей наказував синові свому Ахіллу 

[784] Доблесним бути в боях і тим перевищувать інших. 

[785] Саме тоді і Менойт тобі, Акторів син, заповідав: 

[786] «Сину мій любий, тебе Ахілл перевищує родом, 

[787] Хоч ти і старший роками. Зате він багато сильніший. 

[788] Допомагай же йому порадою й словом розумним, 

[789] Будь йому прикладом, він до доброго завжди прихильний». 

[790] Так заповів тобі старець, а ти вже й забув. От і нині 

[791] Слово промов до Ахілла — розумний він, мусить послухать. 
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[792] Може, тобі, з допомогою бога, його й пощастило б 

[793] Переконати, бо завжди порада нам дружня до речі. 

[794] А як боїться душею якогось богів віщування, 

[795] Чи сповіщала від Зевса про щось йому мати поважна — 

[796] Хай відрядить хоч тебе й мірмідонян ще й інших з тобою 

[797] Швидше пошле,— чи не станеш ти світлом рятунку данаям. 

[798] Хай свою зброю ясну дозволить тобі одягнути,— 

[799] Може, за нього прийнявши тебе, хоч трохи ахеї 

[800] Січу зупинять, і легше зітхнуть войовничі ахеї, 

[801] Втомлені боєм важким,— на війні відпочинок короткий. 

[802] З свіжими силами від кораблів і наметів ви легко 

[803] Під Іліон відженете знеможене військо вороже». 

[804] Мовив це й тим схвилював він у грудях Патроклові серце,— 

[805] Вздовж кораблів той помчав до Ахілла, до внука Еака. 

[806] До кораблів Одіссея божистого бігши, дістався 

[807] Швидко Патрокл до місця, де збори і суд учиняли 

[808] Люди, і де олтарі збудували вони для безсмертних. 

[809] Паросток Зевсів йому, Евріпіл, там поранений стрівся, 

[810] Син Евемона,— в стегно уражений злою стрілою 

[811] Йшов він із бою, кульгаючи, й піт обливав йому рясно 

[812] Голову й плечі, і чорная кров струмувала невпинно 

[813] З рани страшної, та дух залишався у нім непохитний. 

[814] Глянув Менойтів син веледужий і жалем пройнявся, 

[815] І з співчуттям щиросердим він слово промовив крилате: 

 

[816] «Ах ви, нещасні вожді і порадники війська данаїв! 
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[817] От доведеться вже вам од вітчизни і друзів далеко 

[818] Тіл ваших жиром лискучим під Троєю псів годувати! 

[819] Але скажи, Евріпіле-герою, годованцю Зевсів, 

[820] В силі затримати Гектора міць величезну ахеї 

[821] Чи упадуть і загинуть, його переборені списом?» 

[822] Відповідаючи, так Евріпіл йому ранений мовив: 

[823] «Жодного, паростку Зевсів, Патрокле, рятунку ахеям 

[824] Більше нема,— побіжать до човнів вони чорних небавом! 

[825] Найхоробріші вої, що досі були поміж нами, 

[826] При кораблях полягли, стрілою троян або списом 

[827] Вбиті нещадно. А сила ворожа зростає всечасно. 

[828] Тож порятуй мене зараз, веди до човнів чорнобоких, 

[829] Вийми стрілу із стегна і теплою змиєш водою 

[830] Чорную кров, а рану добірним посиплеш вигойним 

[831] Зіллям, що ти його, кажуть, навчивсь пізнавать від Ахілла, 

[832] Той — від Хірона, що був справедливіший серед кентаврів. 

[833] Що ж до своїх лікарів — Подалірія та Махаона, 

[834] То, як здається, із раною той десь лежить у наметі 

[835] І бездоганного лікаря сам потребує, а другий 

[836] Десь на троянській рівнині змагається з лютим Ареєм». 

[837] В відповідь мовив до нього Менойтів син веледужий: 

[838] «Що ж воно буде? І що нам робить, Евріпіле-герою? 

[839] Я побіжу до Ахілла відважного слово повідать, 

[840] Як староденний звелів мені Нестор, захисник ахеїв. 

[841] Але й тебе не покину самого я тут знемагати». 
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[842] З словом цим, груди обнявши, повів він керманича лкЩ 

[843] Аж до намету. Служник розстелив йому шкури волові. 

[844] Там він лягає, й Патрокл із стегна йому гостропекуче 

[845] Вістря ножем вирізає і, теплою змивши водою 

[846] Чорную кров та коріння гіркеє руками розтерши, 

[847] Зілля вигойного сипле на рану й загоює зразу 

[848] Ввесь її біль, і рана присохла, і кров зупинилась. 

Пісня дванадцята. Бій біля валу 

[1] Так під наметом високим Менойтів син веледужий 

[2] Рану тяжку Евріпілові гоїв. Аргеї й трояни 

[3] Лавами бились тим часом. Та вже не могли для данаїв 

[4] Захистом бути ні рів, ані вал, що його спорудили 

[5] Вздовж кораблів вони власних, широким навкруг окопавши 

[6] Ровом,— не склали вони багаті богам гекатомби, 

[7] Щоб кораблі бистрохідні і здобич із ними численну 

[8] Охороняли в безпеці. Були ті укріплення проти 

[9] Волі безсмертних збудовані,— час їм недовгий стояти. 

[10] Поки ще Гектор живий був, Ахілл же охоплений гнівом, 

[11] І незруйнованим ще залишалось Пріамове місто — 

[12] Доти великі ахейські вали ще мали стояти. 

[13] А як загинуло в січі багато троян щонайкращих 

[14] І між аргеїв одні полягли, а інші лишились, 

[15] І на десятому році зруйновано місто Пріама, 

[16] І в кораблях відпливли до своєї вітчизни аргеї,— 

[17] Поміж собою схвалили тоді Посейдон з Аполлоном 

[18] Вал зруйнувать, спрямувавши на нього всю силу потоків, 
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[19] Що із ідейських вершин у море спадають глибоке — 

[20] Ресу і Родію з ним, також Гептапору й Каресу, 

[21] Греніка й далі Есепа, і води Скамандру священні, 

[22] І Сімоенту, де стільки щитів шкіряних і шоломів 

[23] В порох упало і стільки мужів — півбогів премогутніх. 

[24] Гирла потоків тих Феб-Аполлон позливав воєдино 

[25] Й всю течію дев’ять днів гнав на вал той. А Зевс безустанно 

[26] Дощ посилав, щоб у хвилю морську чимскоріш його змити. 

[27] Сам же землі потрясатель, свій в руки тризубець узявши, 

[28] З хвилями йшов, вириваючи ними всі валу основи, 

[29] Що, трудячись, із колод і каміння заклали ахеї. 

[30] Все він зрівняв із землею до вод Геллеспонту бурхливих, 

[31] Самий же берег великий він знову пісками засипав, 

[32] Вал зруйнувавши цілком, і знов повернув усі ріки 

[33] В річища, де яснохвилі їх води й раніш струмували. 

 

[34] Тож на майбутнє поклали таки Посейдон з Аполлоном 

[35] Так учинити. А зараз круг стін, побудованих міцно, 

[36] Битва кипіла шумлива, в розбиваних вежах тріщало 

[37] Брусся могутнє. Приборкані пугою Зевса аргеї, 

[38] Під кораблями глибокими збившися, ледве тримались, 

[39] Повні страху перед Ректором дужим, носителем жаху. 

[40] Він же так само в бою шаленів, до вихру подібний. 

[41] Наче той лев або вепр, оточений псами й ловцями, 

[42] Грізно стрибає навкруг, могутністю гордий своєю, 

[43] Ті ж оточили стіною його, свої лави зімкнувши, 
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[44] Стали навпроти і мечуть на нього із рук безустанно 

[45] Гострі списи. Але не страшиться, боязні не знає 

[46] Серце відважне, він навіть безстрашністю сам себе губить. 

[47] Сміло стрибає навкруг, ловців іспитуючи мужність,— 

[48] Де б він не кинувсь, ловецькі ряди перед ним відступають. 

[49] Так же і Гектор по юрмах троян пробігав і благав їх, 

[50] Рів перейти спонукаючи. Та не посміли зробити 

[51] Й коні цього прудконогі, лиш тяжко хропли, біля краю 

[52] Рову того упираючись,— надто широкий, страшив їх 

[53] Виглядом він,— здавалося, їм його ні переїхать, 

[54] Ні проскочити. Кручами-бо обривався стрімкими 

[55] Рів той обабіч, до того ж густий частокіл понад ними 

[56] Гостро стирчав — його збудували синове ахеїв 

[57] Високо й міцно, щоб захистом був їм од воїв ворожих. 

[58] Через той рів провести бистрохідну свою колісницю 

[59] Кінь би не міг, а піхота пройти його все ж поривалась. 

[60] Полідамант підійшов до хороброго Гектора й мовив: 

 

[61] «Гекторе й інші троянські й союзні вожді й полководці! 

[62] Це божевілля — крізь рів отой коней нам гнать прудконогих! 

[63] Страшно-бо важко його перейти, ще й загострене кілля 

[64] З нього стирчить, а за ним іще й вал збудували ахеї. 

[65] Ні перейти неможливо той рів, ані битися в ньому 

[66] Кінно. Він надто вузький, і, боюсь, полягли б там всі вої. 

[67] В разі, ахеям замисливши лихо, їх знищити хоче 

[68] Зевс громовладний і поміч троянському війську подати,— 
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[69] Дуже того я б хотів, щоб негайно це все відбулося,— 

[70] Хай же далеко від Аргоса згинуть безславно ахеї! 

[71] А як повернуть на нас вони, й відсіч дадуть, одігнавши 

[72] Од кораблів, і в рів заженуть нас, глибоко проритий, 

[73] То навіть вісник біди від стрімкої навали ахеїв 

 

[74] Вже не устигне, боюсь я, до міста назад повернутись. 

[75] Зважте ж на те, що скажу я, й моєї послухайте ради. 

[76] Коней візничі нехай притримають нам перед ровом, 

[77] Ми ж усі пішки при повнім озброєнні рушим навально 

[78] Гектору вслід,— проти натиску сили такої ахеям 

[79] Встояти годі, коли вже нависла над ними загибель». 

 

[80] Так він сказав, і Гектор те слово вподобав розумне. 

[81] З повоза він тої ж миті, озброєний, скочив на землю. 

[82] Не залишались на конях своїх тоді й інші трояни — 

[83] Скочили всі з колісниць за Гектором вслід богосвітлим. 

[84] Кожен із них наказав своєму тоді візникові 

[85] Коней в належнім порядку тримать недалеко від рову. 

[86] І, розділившись самі на п’ять зброєносних загонів, 

[87] Лави зімкнули свої і рушили вслід за вождями. 

[88] Перший очолили Гектор і Полідамант бездоганний, 

[89] Найсміливіший то був і найбільший загін, найзавзятіш 

[90] Прагнув він вал зруйнувать і під самими суднами битись. 

[91] Третій із ними пішов Кебріон,— біля повоза свого 

[92] Слабшого від Кебріона лишив за візничого Гектор. 
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[93] Другий загін повели Паріс, Алкатой і Агенор. 

[94] Третій очолив Гелен і з ним Деїфоб боговидий, 

[95] Двоє Пріама синів, а третій керманич був Асій,— 

[96] Асій-герой, Гіртакід, що його привезли із Арісби, 

[97] З-над берегів Селеенту, руді величезнії коні. 

[98] Воєначальник в загоні четвертому був син Анхіса, 

[99] Славний Еней, а при ньому ще двоє сЛнів Антенора, 

[100] Справи воєнної добрі знавці, Архелох з Акамантом. 

[101] Вів Сарпедон за собою славетних союзників військо, 

[102] Астеропея відважного й Главка в соратники взявши. 

[103] Двох-бо оцих уважав сміливішими він серед інших 

[104] Після самого себе, а сам він з усіх вирізнявся. 

[105] Щільно зімкнувши щити шкіряні, вони, повні відваги, 

[106] Прямо пішли на данаїв, певні того, що не встоять 

[107] Ті проти них і до чорних своїх кораблів повтікають. 

 

[108] Отже, загони троян і союзники їхні славетні 

[109] Вчули пораду, що Полідамант їм подав бездоганний. 

[110] ‘Асій лише, Гіртакід, не схотів, поводатар народу, 

[111] Коней своїх перед ровом з одним лиш візничим лишити 

[112] Й до кораблів бистрохідних помчав на своїй колісниці. 

[113] Муж нерозумний! — прийшлось йому Кер не уникнути згубних 

[114] І від човнів, пишаючись кіньми і повозом пишним, 

[115] ‘ У Іліон, вітрами обвіяний, вже не вернутись. 

[116] Бо злоіменна раніше уже його доля настигла 

[117] Списом із рук Девкаліда, славетного Ідоменея. 
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[118] До кораблів він наблизивсь ліворуч, туди, де ахеї 

 

[119] На колісницях швидких із рівнини уже утікали. 

[120] Повоза з кіньми погнав він туди, та в відчиненій брамі 

[121] Засувів він не знайшов, позамиканих міцно, й запорів: 

[122] Навстіж відкриту лишили її, щоб на випадок втечі 

[123] При кораблях міг би кожен з ахейських бійців рятуватись. 

[124] Прямо до брами він коней погнав, і загін його з криком 

[125] Рушив услід; були впевнені всі, що не встоять ахеї 

[126] Проти їх тиску й до чорних своїх кораблів повтікать. 

[127] О нерозумні! На них у тій брамі вже двоє чекало 

[128] Духом міцних списоборців із племені дужих лапітів. 

[129] Був з них один — Поліпет, могутливий син Пірітоя, 

[130] Другий же був Леонтей, людовбивці Ареєві рівний. 

[131] Перед високою брамою поруч стояли обидва, 

[132] Наче ті високоверхі дуби у гірських верховинах, 

[133] Зливам і вітрові опір вчиняючи цілими днями, 

[134] Міцно вчепилися в грунт величезним, довженним корінням. 

[135] Так ці обидва, на руки й свою покладаючись силу, 

[136] Асія дужого ждали безстрашно у брамі високій. 

[137] Вої ж троянські, щити із волової шкури піднявши, 

[138] Рушили з криком гучним до збудованих міцно укріплень, 

[139] Асія мавши вождем, а також Іамена й Ореста, 

[140] Був з ними й Асія син Адамант, і Тоон з Ономаєм. 

[141] Двоє ж лапітів тим часом у мідноголінних ахеїв 

[142] Запал будили за валом свої кораблі боронити. 
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[143] А як побачили ті, що на вал натискають трояни, 

[144] Вої ж данайські, волаючи в страху, готові тікати, 

[145] Кинулись вдвох уперед, щоб почать перед брамою битву, 

[146] Наче два дикії вепри, що, в горах гарчливу спіткавши 

[147] Зграю собак і ватагу ловецьку, йдуть сміло назустріч, 

[148] В різні стрибаючи боки, і валять дерева навколо, 

[149] Й з коренем їх виривають, і гучно лунає їх іклів 

[150] Ляскіт страшний, поки духу їм хтось не відніме стрілою. 

[151] Так же в лапітів на грудях од стріл, що у них попадали, 

[152] Ляскала мідь блискотлива. Проте вони бились завзято, 

[153] На вояків угорі й на свою покладаючись силу. 

[154] Зверху-бо вої камінням із веж, побудованих міцно, 

[155] Кидали вниз, себе захищаючи, й власні намети, 

[156] І кораблі бистрохідні. Як в час заметілі сніжини 

[157] З вітром бурхливим, що гонить над обрієм хмари похмурі, 

[158] Сиплються густо на землю, усіх годувальницю щедру,— 

[159] Так же і стріли, й списи із рук і троян, і ахеїв 

[160] Густо летіли навкруг. Від ударів каміння важкого 

[161] Глухо шоломи гули і щити брязкотіли горбаті. 

[162] Голосно скрикнув з досади, по стегнах долоньми ударив 

[163] Асій тоді, Гіртакід, і, скипівши обуренням, мовив: 

 

[164] «Зевсе, наш батьку, чого це так дуже тобі заманулось 

[165] Нас обдурити? Я й не гадав, що хоробрі ахеї 

[166] Встоять під натиском нашої сили і рук нездоланних! 

[167] Наче ті оси станом гнучким чи ті бджоли рухливі, 
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[168] Що при дорозі в скалі кам’яній собі гнізда будують 

[169] І не бажають осель у щілинах порожніми кинуть, 

[170] А від мисливих мужів захищають діток своїх сміло,— 

[171] Так же і ці не бажають, хоч їх всього двоє, від брами 

[172] Зрушити, поки поб’ють ворогів чи самі там поляжуть!» 

 

[173] Мовив він так, але Зевсові серця не зміг зворушити: 

[174] Волив-бо дух громовладця лиш Гектору славу надати. 

 

[175] Інші бійці перед брамами іншими билися боєм. 

[176] Та неможливо, як бог це зумів би, про все розказати. 

[177] Бій кам’яний бушував круг укріплень, неначе вогнисте 

[178] Полум’я. Хоч і у скруті страшній, боронитись аргеї 

[179] Мусили біля своїх кораблів. І смутилися духом 

[180] Вічні боги, що досі у битві сприяли данаям. 

[181] Бились завзято й лапіти тоді й ворогів побивали. 

[182] От Перітоя відважного син Поліпет премогутній 

[183] Списом поранив Даманта, шолом міднощокий пройнявши. 

[184] Мідь шишакова не стримала того удару, крізь череп 

[185] Вістря пройшло мідяне, і мозок всередині з кров’ю 

[186] Перемішало Дамантові, й запал його зупинило. 

[187] Потім він зброю здійняв бойову із Пілона й Ормена. 

[188] А Леонтей тоді, парость Ареєва, вбив Гіппомаха, 

[189] Що Антімахів був син,— йому в пояс він спитсм утрапив. 

[190] А після того відгострений вихопив меч свій із піхов, 

[191] Кинувсь крізь натовп густий і першого вбив Антіфата 
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[192] У рукопашнім бою. І навзнак той гримнувсь об землю. 

[193] А після того іще і Менона, й Ямена, й Ореста — 

[194] Збив він одного за одним на землю, усіх годівницю. 

 

[195] В час той, як зброю блискучу знімали вони із убитих, 

[196] Полідамант тоді й Гектор з юнацьким загоном відважним, 

[197] Більшим і дужчим за інші усі, пломеніли бажанням 

[198] Вал зруйнувати й ахейські вогнем кораблі попалити. 

[199] Та завагались вони, перед ровом широким спинившись. 

[200] Мали той рів перейти вже, як раптом ліворуч над військом 

[201] Птах із’явився, орел, що високо в небі ширяє,— 

[202] В пазурах ніс він потвору скривавлену,— змій величезний 

[203] Був ще живий і звивався, готовий з ним битись і далі. 

[204] Спритно зігнувшись, орла, що тримав його міцно, він раптом 

[205] В груди вкусив біля шиї, і той від нестерпного болю 

[206] Кинув на землю його, між троянського війська вронивши, 

[207] Сам же із клекотом дужим за вітру диханням полинув. 

[208] Серцем жахнулись трояни, у корчах побачивши змія 

 

[209] Перед собою — знамення егідодержавного Зевса. 

[210] Полідамант підійшов до хороброго Гектора й мовив: 

 

[211] «Гекторе, лаєш ти завжди мене, хоч на зборах я навіть 

[212] Мовив би й слушно. Вважаєш, ніхто із простого народу 

[213] Ані у раді, ані на війні аж ніяк не повинен 

[214] В чомусь перечить тобі, твою лише множити владу! 
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[215] Але й тепер я скажу те, що слушним мені видається. 

[216] Далі не йдімо перед човнами з данаями битись. 

[217] Ось що, гадаю я, статись повинно, якщо над троянським 

[218] Військом, що мало вже рів переходити, справді ліворуч 

[219] Птах із’явився, орел, який високо в небі ширяє,— 

[220] В пазурах ніс він потвору скривавлену,— змій величезний 

[221] Був ще живий. Та орел упустив його, милого дому 

[222] Не досягнувши, й не встиг своїм дітям оддати в поживу. 

[223] Так же і ми, коли навіть і браму, і мури ахейські 

[224] Натиском дужим зруйнуємо вщент, і відступлять ахеї, 

[225] Все ж не повернемось тою ж дорогою, в тому ж порядку, 

[226] А багатьох за собою покинем троян, що ахеї 

[227] Гострою міддю поб’ють, кораблі захищаючи власні. 

[228] Так нам усе й ворожбит пояснив би, що тямить душею 

[229] Смисл божественних знамень, і йому повірили б люди». 

 

[230] Скоса поглянувши, Гектор сказав йому шоломосяйний: 

 

[231] «Полідаманте, не дуже ти мовив мені до вподоби! 

[232] Міг би і краще за це ти інше придумати слово. 

[233] А як і справді оте, що я чув, ти свідомо промовив, 

[234] То, очевидно, у тебе і розум боги відібрали! 

[235] Радиш забути мені громоносного Зевса веління 

[236] Ті, що здійснити він сам обіцяв, головою кивнувши; 

[237] А замість того порадив ти вірити ширококрилим 

[238] Птахам,— на них я не знаюсь, і зовсім мене не тривожить, 
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[239] Чи полетять вони вправо, де сонце з-за обрію сходить, 

[240] Чи подадуться ліворуч, де заходу морок темніє. 

[241] Будьмо ж слухняні одній лише волі великого Зевса: 

[242] Смертних-бо всіх і безсмертних у владі своїй він тримає. 

[243] В нас-бо найкраще знамення одне — захищати вітчизну. 

[244] Але чого ти злякався війни й бойового завзяття? 

[245] Навіть якби у бою до єдиного всі полягли ми 

[246] Перед човнами аргеїв, тобі не грозила б загибель,— 

[247] В серці ж ні стійкості в тебе нема, ні вогню бойового. 

[248] А як від бою ухилишся ти, або іншого мужа 

[249] Словом намовиш улесливим з грізної битви тікати, 

[250] Спис мій одразу тебе і життя, і дихання позбавить». 

 

[251] Мовивши це, він подався вперед, а за ним поспішили 

[252] З криком шаленим трояни. Тим часом і Зевс громовладний 

[253] З пагір ідейських послав із вітром поривчастим бурю 

[254] Й запорошив кораблі усі пилом. Тоді він ахеям 

[255] Розум затьмарив, троянам готуючи й Гектору славу. 

[256] Зевса знаменню і власній довірившись силі, трояни 

[257] Мурів ахейських величну твердиню звалить намагались, 

[258] Виступи веж руйнували, крушили зубчаті бійниці, 

[259] Стали підоймами палі розхитувать ті, що ахеї 

[260] Глибоко в землю забили,— найперші підвалини вежам. 

[261] їх вивертали вони, сподіваючись мури ахейські 

[262] Геть розвалить. Та данаї ні кроку не сходили з місця. 

[263] Загородивши щитами з бичачої шкіри бійниці, 
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[264] По ворогах, що на вал налягли, вони били нещадно. 

 

[265] Двоє Еантів тим часом, проходячи всюди по вежах, 

[266] Духу бійцям додавали й відвагу будили ахеям. 

[267] Лагідним словом одних, а інших жорстким бадьорили, 

[268] Лиш помічали, що бою завзятого хтось уникає: 

 

[269] «Друзі! Чи хто видатніший з аргейських мужів, чи середній, 

[270] Чи навіть слабший від інших,— не всі-бо однакові люди 

[271] В битві бувають,— нині для кожного знайдеться діло! 

[272] Це ви знаєте добре й самі. Хай ніхто не посміє 

[273] До кораблів повертати назад, оцей заклик почувши! 

[274] Сміло рушайте вперед, один в однім підтримуйте мужність! 

[275] Хай допоможе вам Зевс-олімпієць, що блискавки мече, 

[276] Приступ ворожий відбить і троян в Іліон одігнати!» 

 

[277] Так гукали вони, спонукаючи битись ахеїв. 

[278] Наче зимового дня сніжини посиплються густо 

[279] В час заметілі, коли посилає нам Зевс велемудрий 

[280] Сніг той, щоб стріли своєї могутності людям явити. 

[281] Вітри приспавши, сніжить безнастанно, аж поки покриє 

[282] Гір верховини високі, і скель гостроверхе бескеття, 

[283] Луки на лотос багаті, і людські поля плодоносні, 

[284] І узбережжя устеле, і сивого моря затоки; 

[285] Хвиля лише, набігаючи, сніг поглинає, все інше 

[286] Білою вкрите габою, що Зевс хуртовинням навіє. 
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[287] Так безнастанно й каміння з обох боків сипалось густо — 

[288] То на троян, а то від троян на загони ахейські 

[289] Градом летіло каміння, аж гуркіт лунав понад валом. 

 

[290] Та не змогли б ні трояни тоді, ні осяйливий Гектор 

[291] Брами у мурі зламать чи великі запори, аж поки 

[292] Не спрямував на аргеїв сина свого Сарпедона 

[293] Зевс велемудрий, як лева того на волів круторогих. 

[294] Виставив той уперед свій щит, звідусюди округлий, 

[295] Кутий із міді, карбований,— гарно скував його вмілий 

[296] Мідник, зсередини шкури волові приладивши щільно 

[297] Й дратвою їх золотою по мідному колу прошивши. 

[298] Щит той піднявши й списами двома потрясаючи грізно, 

 

[299] Кинувся так Сарпедон, наче лев, що, зростаючи в горах, 

[300] М’яса вже довго не їв, і безтрепетний дух його гонить 

[301] Вдертись до жирних овець через тин, загороджений щільно. 

[302] Навіть зустрівши мужів-пастухів, що отару овечу 

[303] З поміччю псів стережуть, озброєні добре списами, 

[304] Спроби, проте, не зробивши, іти від кошари не хоче, 

[305] Але, стрибнувши до неї, хапає вівцю або перший 

[306] Падає сам, уражений списом з правиці міцної. 

[307] Так же тоді спонукав богорівного дух Сарпедона 

[308] Рушити сміло на вал і крушити зубчать-бійниці. 

[309] Зразу ж тоді він Главка гукнув, Гіпполохову парость: 
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[310] «Главку, чому над всіма нас в Лікійському краї шанують 

[311] Місцем на учтах, і м’ясом найкращим, і келихом повним 

[312] Люди усі, і на нас, немов на богів, споглядають? 

[313] Маємо й кращий землі ми наділ понад берегом Ксанту 

[314] Із виноградником гарним, і ниву, що родить пшеницю. 

[315] Тим-то нам першими треба стояти тепер у лікійських 

[316] Лавах і сміливо в розпал гарячого кидатись бою, 

[317] Щоб говорив про нас кожен з лікіян у кованих латах: 

[318] «Ні, не без слави у рідній країні лікійській керують 

[319] Наші державці; їдять недаремно овець вони жирних, 

[320] Вина медові п’ючи найсолодші,— зате ж бо й велика 

[321] Доблесть їх,— завжди-бо в перших лікійських рядах вони б’ються». 

[322] Любий, якби із цієї війни ми цілими вийшли, 

[323] Стали безсмертні навік і ніколи уже не старілись, 

[324] То не хотів би я й сам між передніми лавами битись, 

[325] Не посилав би й тебе я в бої, що мужів прославляють. 

[326] Та звідусіль незліченні уже обступили нас Кери 

[327] Смерті,— ані утекти, ні сховатись од них неможливо. 

[328] Отже, вперед! Чи ми комусь славу здобудем, чи нам він!» 

 

[329] Мовив так, і Главк не перечив йому й не протививсь. 

[330] Рушили прямо вони із лікійським загоном численним. 

[331] Жахом охоплений був Менестей тоді, син Петеоя,— 

[332] Прямо на нього до вежі ішли і несли вони лихо. 

[333] Він озирнувся по вежах ахейських навкруг, чи не видно 

[334] Близько вождів, щоб нещастя від друзів його відвернути. 
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[335] Ось він Еантів побачив обох, у війні ненаситних, 

[336] З ними стояв іще й Тевкр, що тільки-но з свого намету 

[337] Вийшов. Але Менестея, хоч був недалеко, не чули — 

[338] Так гуркотіло навкруг, аж сягаючи неба самого, 

[339] Від брязкотіння великих щитів, конегривих шоломів 

[340] 1 Та від розбиваних брам, що замикані міцно стояли,— 

[341] їх зруйнувать намагались трояни, щоб далі пробитись. 

[342] Зразу ж Тоота-окличника шле він тоді до Еантів: 

 

[343] «Швидше біжи та Еанта поклич, богосвітлий Тооте, 

 

[344] А коли можна, обох,— отак воно буде найкраще, 

[345] Нас-бо чекає усіх велика біда незабаром: 

[346] Напосідають на нас лікійські вожді, що й раніше 

[347] Несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. 

[348] Тільки ж коли і там уже скрута в борні виникає, 

[349] Хай хоч один сюди прийде могутній Еант Теламоній 

[350] Разом із Тевкром, що луком майстерно своїм володіє». 

 

[351] Мовив він так. Не перечив, почувши це слово, окличник, 

[352] Кинувся бігти уздовж він стіни міднозбройних ахеїв, 

[353] Перед Бантами став і до них, поспішаючи, мовив: 

 

[354] «Вас, Еантів обох, вождів міднозбройних аргеїв, 

[355] Просить улюблений син Петеоя, годованця Зевса, 

[356] Стати на поміч, хоч трохи з ним скруту борні розділити 
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[357] І, коли можна, удвох,— отак воно буде найкраще, 

[358] Там-бо чекає усіх велика біда незабаром: 

[359] Напосідають на них лікійські вожді, що й раніше 

[360] Несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. 

[361] Тільки ж коли тут уже скрута в борні виникає, 

[362] Хай хоч один туди прийде могутній Еант Теламоній 

[363] Разом із Тевкром, що луком майстерно своїм володіє». 

 

[364] Мовив він так. Не перечив великий Еант Теламоній, 

[365] Зразу ж до сина Ойлея він слово промовив крилате: 

 

[366] «Вдвох з Лікомедом могутнім, Еанте, ви тут залишайтесь 

[367] Дух кріпити данаям, щоб мужньо у битві тримались. 

[368] Я ж поспішаю туди й там стану негайно до бою. 

[369] Зразу ж вернуся назад, їм поміч належну подавши». 

 

[370] Мовив це слово й пішов великий Еант Теламоній, 

[371] Разом з Бантом подався і Тевкр, його брат одноотчий. 

[372] Тевкрові вслід Пандіон ніс вигнутий лук з тятивою. 

[373] От вони вежі дійшли Менестея, відважного духом, 

[374] Попід стіною йдучи, і воїв знайшли вони в скруті. 

[375] Наче той темний борвій, налетіли на вежу й бійниці 

[376] Дужі й хоробрі лікіян вожді і порадники війська. 

[377] Враз супротивні зіткнулися лави, аж все загуділо. 

 

[378] Перший Еант Теламоній друга убив Сарпедона, 
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[379] Духом відважного мужа Епікла, його він ударив 

[380] Мармуру гострим уламком великим, що з краю за муром 

[381] Біля бійниці лежав на камінні. Його лиш обіруч 

[382] Ледве б утримати міг чоловік у квітучому віці 

[383] З люду сучасного. Той же підняв його високо й кинув 

[384] І розтрощив на Епіклі шолом з чотирма гребенями 

[385] Й череп йому роздробив. Той, наче плавець, що пірнає, 

[386] З вежі високої впав, і дух його кості покинув. 

[387] Тевкр же могутнього Главка, що паростю був Гіпполоха, 

[388] Руку оголену вгледівши, гострою вразив стрілою 

 

[389] З вежі стрімкої, як ліз той на неї, і вивів із битви. 

[390] Главк же стрибнув із стіни непомітно, щоб хто із ахеїв 

[391] Рани його не побачив і цим не почав вихвалятись. 

[392] Смуток обняв Сарпедона, коли він помітив, що з битви 

[393] Главк одійшов. Та він бойового не втратив завзяття. 

[394] І в Тесторіда Алкмаона списа свого устромивши, 

[395] Вихопив зразу його, і той, повалившись за списом, 

[396] Навзнак упав, аж озброєння мідне на нім забряжчало. 

[397] А Сарпедон, за бійницю рукою вхопившись міцною, 

[398] Шарпнув, і вся із зубцями вона обломилась, і зверху 

[399] Мур оголився, й відкрилась для ворога путь широченна. 

 

[400] Кинулись разом на нього Еант Теламоній із Тевкром. 

[401] Тевкр тоді в ремінь блискучий уцілив йому, що на грудях 

[402] Щит велетенський тримав. Та Зевс од своєї дитини 
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[403] Смерть одвернув,— загинуть не дав йому перед човнами. 

[404] Скочив до нього Еант і в щит той ударив, та списом 

[405] Наскрізь його не пробив, лише наступ ворожий притримав. 

[406] Цей од бійниці подався на крок, але зовсім із битви 

[407] Не відступив,— іще сподівався він славу здобути 

[408] І, обернувшись назад, до лікіян гукав богорівних: 

 

[409] «Вої лікійські, невже бойовий занепав у вас запал? 

[410] Важко самому мені, хоч який би не був я могутній, 

[411] Мур зруйнувати і до кораблів простелити дорогу. 

[412] Нумо вперед! Що буде нас більш, діло краще ітиме!» 

 

[413] Мовив він так, і вони, владаревим налякані криком, 

[414] За владарем і порадником рушили в битву завзяту. 

[415] З другого боку й аргеї свої укріпили фаланги, 

[416] Муром прикрившись. І діло між них розгорілось велике. 

[417] Бо не могли ні могутні лікіяни так у данаїв 

[418] Мур зруйнувати, щоб до кораблів простелити дорогу, 

[419] Ані лікіян тоді не могли списоборці данаї 

[420] Геть одігнати од муру, якого вже ті досягнули. 

[421] Так наче двоє мужів, зустрівшись на нивах суміжних, 

[422] З мірою кожен в руці, про межу сперечаються спільну, 

[423] Про щонайменший окраєць, щоб поля однаково мати,— 

[424] Так ворогів лиш зубці на бійницях ділили, й над муром 

[425] Ті один одному перед грудьми шкіряні розбивали 

[426] Круглі великі щити і маленькі щитки легкокрилі. 
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[427] Тіло було багатьом нещадною вражене міддю,— 

[428] В спину бійцям, хто до ворога був обернувсь непокритим 

[429] Тилом, а іншим — крізь їхні щити попробивані — в груди. 

 

[430] Мури й бійниці зубчаті були обагрянені кров’ю 

[431] Воїв з обох ворогуючих станів — троян і ахеїв. 

[432] Не спромоглися трояни, проте, одігнати ахеїв, 

[433] Рівно стояли-бо, як вагівниця у чесної прялі: 

 

[434] Гирі і вовну на шальки поклавши, вона їх рівняє 

[435] Й пильно виважує, щоб для дітей заробить на прожиток. 

[436] Так врівноважені бій і війна були, доки могутній 

[437] Зевс не послав тоді Гектору, синові старця Пріама, 

[438] Вищої слави,— він перший крізь вал прорвався ахейський. 

[439] Тож заволав на весь голос, щоб всім було чути троянам: 

 

[440] «Нумо, трояни комонні! Розвалюйте вал ви аргейський 

[441] І пломенистим вогнем нещадно паліть кораблі їх!» 

 

[442] Мовив він так, осміляючи, й всі, його голос почувши, 

[443] Рушили разом юрбою до валу й на верх узялися, 

[444] Гострі піднявши списи, до зубчатих бійниць видиратись. 

[445] Гектор же камінь великий схопив, що лежав біля брами, 

[446] Й легко поніс його,— знизу широкий, загострений зверху 

[447] Був він. Підняти той камінь з землі і на повіз покласти 

[448] Не спромоглися б і двоє найдужчих мужів із народу, 
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[449] З люду сучасного. Він же й один без труда потрясав ним; 

[450] Камінь легким-бо для нього зробив сам Кронід велемудрий. 

[451] Наче пастух, що несе без зусилля бараняче руно, 

[452] Взявши одною рукою, й ваги його зовсім не чує,— 

[453] Так же і Гектор підняв і до брами поніс оту брилу. 

[454] Брама висока й двійчата була, і стулки у неї 

[455] Щільно були припасовані,.й кованих засувів двоє, 

[456] Й довга запора одна зачиняли зсередини браму. 

[457] Ставши навпроти, напружився й кинув він камінь той прямо, 

[458] Міцно розставивши ноги, щоб сили удар не утратив. 

[459] З гнізд він обабіч зірвав бігуни, і в середину камінь 

[460] Хряснув важким тягарем. Затріщала страшенно вся брама, 

[461] Засуви вже не тримали, й навкруг розлетілися стулки, 

[462] Каменем зламані. В отвір той кинувсь осяйливий Гектор, 

[463] Схожий до бистрої ночі; жахливою сяяв він міддю, 

[464] Що був озброєний нею; до того ж тримав у руках він 

[465] Двоє списів. Ніхто, крім богів, його стрівши, не міг би 

[466] Стримать, як вбіг він у браму. Палали вогнем його очі. 

[467] Він повернувсь до троян, закликаючи гурт весь на мури 

[468] Лізти навалою, й радо наказу послухали вої. 

[469] Зразу ж одні з них полізли на мур, а інші у браму 

[470] Ринули буйним потоком. І стали данаї тікати 

[471] До кораблів глибодонних, і гамір лунав безугавний. 

Пісня тринадцята. Бій біля кораблів 

[1] Зевс, допустивши троян і Гектора близько до суден, 

[2] Там же і злигоднів їм, і труднощів безперестанних 
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[3] Дав їм зазнати, а сам повертає ясні свої очі 

[4] У далину, споглядаючи землі фракіян комонних, 

[5] Місян, кулачних бійців, гіппемолгів, які з-під кобили 

[6] П’ють молоко, ще й абіян, людей справедливістю славних. 

[7] Трою ж уже помічать перестали ясні його очі. 

[8] Не сподівався-бо серцем своїм, щоб хтось із безсмертних 

[9] Вийшов троянам іще допомогу подать чи данаям. 

 

[10] Та не сліпий спостерігач — могутній землі потрясатель. 

[11] З подивом він на війну поглядав і на січу криваву 

[12] Із верховини найвищої лісом укритого Сама 

[13] В горах фракійських; виднілась відтіль перед ним уся їда, 

[14] Видно й Пріамове місто було, і човни всі ахейські. 

[15] Вийшовши з моря, сидів він там, повен жалю до ахеїв, 

[16] Що їх тіснили трояни, і гнівався дуже на Зевса. 

 

[17] Раптом устав і пішов із скелястої він верховини 

[18] Кроком швидким. І ліси навкруги, і високії гори 

[19] Під Посейдона важкою ходою усі затремтіли. 

[20] Тричі ступив він і, з кроком четвертим мети досягнувши, 

[21] В Еги ввійшов, де в глибинах затоки стояла славетна, 

[22] З золота вся, осяйна, його вічно нетлінна оселя. 

[23] В дім увійшовши, запріг в колісницю він міднокопитих 

[24] Коней своїх бистролетних, що гриви у них золотії, 

[25] В золото й сам одягнув своє тіло, майстерно обшитий 

[26] Золотом взяв свій батіг і, ставши в ясну колісницю, 
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[27] Коней по хвилях погнав. І заграли морськії страхіття, 

[28] Виплили з лігвищ усюди, свого владаря упізнавши. 

 

[29] Радісно хвилі під ним розступились. А коні так швидко 

[30] Мчали по морю, що мідної осі й вода не кропила. 

[31] До кораблів до ахейських учвал понесли його коні. 

 

[32] Є у глибокому глибі морському печера велика 

[33] Між островами Тенедом та Імбром суворо-скелястим. 

[34] Стримав там коней своїх Посейдон, землі потрясатель, 

[35] Випрягши їх з колісниці, божистого дав їм оброку 

[36] їсти й на бистрії ноги їм пута наклав золотії,— 

[37] Що ні порвать, ні розбити,— щоб, стоячи тут же, на місці, 

[38] Ждали державця, а сам подався до стану ахеїв. 

 

[39] Вої ж троянські навально, як полум’я буйне, як буря, 

[40] Ректору вслід, Пріамідові, рушили всі з безустанним 

[41] Криком і шумом шаленим у певній надії ахейські 

[42] Взять кораблі й до ноги перебить оборонців хоробрих. 

[43] Та Посейдон-земледержець, могутній землі потрясатель, 

[44] Вийшовши з хлані морської, бадьорість підносив аргеям; 

[45] Постать Калхаса прибравши і голос його неослабний, 

[46] Передусім він Еантів гукнув і без того хоробрих: 

 

[47] «Ви лише двоє, Еанти, врятуєте військо ахеїв, 

[48] Не про страхітливу втечу, про міць пам’ятаючи власну. 
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[49] В іншому місці в бою троянських я рук не боявся б 

[50] Непереборних, хоч юрми їх мур перейшли наш великий, 

[51] Всіх-бо їх зараз зупинять красивоголінні ахеї. 

[52] Але страшенно боюсь, щоб не скоїлось з нами нещастя 

[53] Там, де подібний до полум’я, провід веде навіжений 

[54] Ректор, тим гордо-пишний, що син він»могутнього Зевса. 

[55] Хай же на серце і вам покладе із безсмертних хто-небудь 

[56] Твердо стояти самим і інших в бою укріпляти. 

[57] Від кораблів бистрохідних його, войовничого, швидко 

[58] Ви відігнали б, хоч би й бадьорив його сам олімпієць». 

 

[59] Мовивши так, земледержець, могутній землі потрясатель, 

[60] Берлом ударив обох і надав їм потужної сили, 

[61] Й стали гнучкі в них суглоби, невтомливі руки та ноги. 

[62] Сам же, немов бистрокрилий той яструб, що, знявшись з високих 

[63] Скель, лише козам доступних, на крилах повисне в повітрі, 

[64] Щоб у погоні за птахом якимсь на долину упасти,— 

[65] Так Посейдон відлетів од них швидко, землі потрясатель. 

[66] Бистрий Еант, син Ойлеїв, тоді упізнав його перший 

[67] І до Еанта звернувся, що був Теламонові сином: 

 

[68] «Мабуть, Еанте, це хтось із богів, що живуть на Олімпі, 

[69] Постать прибрав віщуна й при човнах нам наказує битись,— 

[70] Не боговіщий Калхас, що з пташиного льоту віщує. 

[71] З руху гомілок його, по слідах його ніг я іззаду 

[72] Легко впізнав, хто відходить,— неважко богів упізнати. 
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[73] В грудях-бо любих у мене також стрепенулося серце, 

 

[74] Більш ніж коли воювать воно й з ворогом битися прагне. 

[75] Ноги і руки над ними бажанням до бою палають». 

 

[76] Відповідаючи, так йому мовив Еант Теламоній: 

 

[77] «В мене так само до списа жагою тремтять уже руки 

[78] Непереборні, і сила зростає, і ноги на місці 

[79] Встоять не можуть. Хоч би й сам на сам я битись готовий 

[80] З Гектором, сином Пріама, що прагне до бою шалено». 

 

[81] Так один з одним тоді розмовляли вони між собою, 

[82] Раді сназі бойовій, що бог поклав їм на серце. 

[83] А земледержець тим часом бадьорість будив у ахеїв, 

[84] Що спочивали позаду біля кораблів своїх бистрих. 

[85] Зовсім охляли в них любі тіла від тяжкої утоми. 

[86] Смуток жахний їм серця огорнув, як троян вони вздріли, 

[87] Що звідусіль через мур їх великий прорвались юрбою. 

[88] Це споглядаючи, сльози вони із-під брів проливали, 

[89] Не сподівались-бо лиха уникнуть. Але земледержець, 

[90] Легко в їх лави ввійшовши, зміцнив їх в могутні фаланги. 

[91] Перших він Тевкра й Леїта закликав, до них підійшовши, 

[92] Потім бійця Пенелея, за ним Деїпіра, й Тоанта, 

[93] Ще й Меріона гукнув з Антілохом, закличників бою. 

[94] їх підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилате: 
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[95] «Сором вам, молодь аргейська! А я сподіваюся, що, взявши 

[96] Участь в бою, ви нашим дасте кораблям порятунок! 

[97] А якщо будете ви небезпеки війни уникати, 

[98] То настає, видно, день, коли від троян ми загинем! 

[99] Горе нам! Диво велике на власні побачив я очі, 

[100] Диво страшне, що, гадав я, повіки йому не здійснитись. 

[101] До кораблів наших ринуть трояни, які ще недавно, 

[102] Наче ті лані були полохливі, що бродять по лісі, 

[103] Кволі, безпомічні зовсім, себе захистить неспроможні, 

[104] Здатні в поживу лише леопардам, вовкам та шакалам. 

[105] Досі й трояни не важились стать проти сили ахеїв, 

[106] Проти могутності рук їх вони виступати не сміли. 

[107] Нині ж від міста далеко, біля кораблів, вони б’ються 

[108] Тільки з провини вождя і недбалості вашого війська,— 

[109] Гнівне на нього, воно кораблів своїх бистрих не хоче 

[110] Оборонять і воїв дає біля них убивати. 

[111] Але хоча таки справді провинний у лихові всьому 

[112] Є лиш Атрід, герой Агамемнон широкодержавний, 

[113] Що бистроногого сина Пелея так тяжко зневажив,— 

[114] Нам через це ухилятись від бою ніяк не годиться! 

[115] Отже, поправмось мерщій! Виправні серця благородних. 

[116] Дуже негарно-бо вам забувать войовничу відвагу, 

[117] Найсміливішим з ахейського війська! Не сперечався б 

[118] З мужем я тим, що з кривавого поля війни утікає 
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[119] Із боягузтва. На вас же я цілим обурений серцем. 

[120] Ох і ледачі! Ще й гіршого ви тут наробите лиха 

[121] Через недбалість свою і на себе накличете, певно, 

[122] Сором і осуд людський! Починається битва велика! 

[123] Біля самих кораблів гучномовний вже Гектор воює 

[124] Дужий, він браму розбив і зірвав з неї засув великий!» 

 

[125] Так підмовляючи, дух земледержець підносив ахеям. 

[126] Біля Бантів обох тоді стали збиратись фаланги 

[127] Дужі, що ані Арей їм нічим би не міг докорити, 

[128] Ані Афіна, що кличе до бою. Добірні, найкращі 

[129] Воїни тут на троян і божистого Гектора ждали — 

[130] Спис біля списа, щиток при щитку нерозривно зімкнуті, 

[131] Щит до щита, шолом до шолома й до воїна воїн. 

[132] Гребені тих конегривих шоломів стикались при кожнім 

[133] Русі, так щільно один біля одного вої стояли. 

[134] Грізно щетинились гострі списи у долонях відважних 

[135] Воїв,— вони уперед поривалися, прагнучи бою. 

 

[136] Лавами йшли і трояни. Сам Гектор їх вів за собою,— 

[137] Рвавсь уперед він,, як камінь округлий, що з дикої скелі 

[138] Хвилі напором у повінь ріка його скинула врешті, 

[139] Виром бурхливим підмивши основи жахливої скелі. 

[140] Котиться він, ще й підскакує, й лунко тріщить по дорозі 

[141] Праліс густий, а він далі летить, не спиняючись, поки 

[142] Аж до рівнини сягне і не котиться більш мимоволі. 
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[143] Так же і Гектор — спочатку грозив, що до самого моря 

[144] Легко він шлях прокладе крізь човни і намети ахейські, 

[145] Всіх побиваючи; а, на густі наштовхнувшись фаланги, 

[146] Мусив спинитись. Назустріч-бо вийшли синове ахейські, 

[147] Вдарили вістрями грізних мечів і списів двоєгострих 

[148] І відігнали його, й похитнувсь він, і став одступати. 

[149] Голосно крикнув тоді, щоб навкруг його чули трояни: 

 

[150] «Трої сини, і лінійці, й дарданські бійці рукопашні, 

[151] Стійте усі! Не надовго мене зупинили ахеї, 

[152] Хоч і зімкнулись у лави вони, наче мур, непохитні, 

[153] Та перед списом моїм, сподіваюсь, відступлять, як справді 

[154] Бог верховний веде мене, Гери муж громоносний». 

 

[155] Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. 

[156] Вийшов тоді наперед Деїфоб, гордовитий Пріамів 

[157] Син, перед себе тримаючи щит, звідусіль рівнобокий; 

[158] Кроком легким він ішов, тим щитом прикриваючи тіло. 

[159] В нього тоді Меріон вже націлився списом блискучим, 

[160] Кинув, але промахнувсь і попав йому в щит рівнобокий, 

[161] Шитий із шкір; але не пробив — ще раніше зламалось 

[162] Вістря на ратищі довгого списа. Злякавшися лету 

[163] Списа шаленого, в бік одвернув Деїфоб свій обшитий 

 

[164] Шкірою щит. Меріон же назад повернувся у лави 

[165] Товаришів, роздратований страшно на те і на друге — 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 851 

 

[166] Що й перемоги позбувсь, і зламав свого списа міцного. 

[167] До кораблів він подався тоді і наметів ахейських 

[168] Списа великого взять, що лишився у нього в наметі. 

[169] Битва тим часом тривала, і гомін лунав неугасний. 

[170] Тевкр Теламоній відважного перший убив списоборця 

[171] Імбрія, Ментора сина, на коні багатого мужа. 

[172] Жив у Педеоні він до приходу загонів ахейських 

[173] З Медесікастою в шлюбі, бічною Пріама дочкою. 

[174] А як данаї до Трої прийшли в кораблях крутобоких, 

[175] До Іліона прибув він, але від троян відрізнявся. 

[176] Жив у Пріама, тримав його той як власного сина. 

[177] Син Теламона під вухо його своїм списом довженним 

[178] Ранив і вихопив списа назад. Той упав, наче ясен, 

[179] Що на вершині гори височів, звідусюди помітний, 

[180] Міддю ж підрубаний, свіже схилив до землі своє листя,— 

[181] Так він упав — і брязнула зброя, що сяяла міддю. 

[182] Кинувся Тевкр уперед, щоб озброєння з Імбрія зняти. 

[183] Гектор же кинувсь до нього й націлився списом блискучим. 

[184] Той це помітив і ледве од мідного встиг ухилитись 

[185] Списа. І в груди уп’явсь Амфімахові, сину Ктеата 

[186] Акторіона, той спис, коли він на битву виходив. 

[187] Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на нім забряжчала. 

[188] Гектор же кинувся знов — в Амфімаха, великого духом, 

[189] Зняти шолом з голови, до скронь його щільно прилеглий. 

[190] Кинув тієї ж хвилини Еант своїм списом блискучим 

[191] В Гектора, тіла ж його не торкнув він: грозливою міддю 
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[192] Все воно вкрите було. Посередині в щит він ударив, 

[193] І Пріаміда так сильно штовхнув, що той мусив вернутись, 

[194] Трупи обидва лишивши, щоб їх волочили ахеї. 

[195] А Амфімаха взяли Менестей богосвітлий і Стіхій, 

[196] Воїв афінських вожді, й понесли до загонів ахейських, 

[197] Імбрія ж — двоє Бантів, завзяття взірці бойового, 

[198] Наче два леви козу із-під варти собак гостроіклих 

[199] Викравши, разом несуть, крізь густі пробираючись хащі 

[200] Й високо в пащах свою над землею тримаючи здобич, 

[201] Так же й Еанти озброєні, високо трупа піднявши, 

[202] Лати із нього знімали. З маху від ніжної шиї 

[203] Голову в гніві за смерть Амфімаха відсік син Ойлеїв 

[204] Й, мов кругляка, до троян через юрми густі перекинув. 

[205] Гектору прямо до ніг крізь пилюку вона покотилась. 

[206] Гнівом у серці своїм запалав Посейдон за онука, 

[207] За Амфімаха, що смертю поліг у січі жорстокій. 

[208] До кораблів він подався тоді і наметів ахейських 

 

[209] Дух піднімати в данаїв, троянам готуючи лихо. 

[210] Ідоменей по дорозі зустрівсь йому, списник славетний. 

[211] Йшов од товариша він, який перед тим незадовго 

[212] З бою вернувсь, у коліно поранений гострою міддю,— 

[213] Винесли друзі із битви його. Лікарям його здавши, 

[214] Він до намету пішов, вернутись бажаючи швидше 

[215] В бій. До нього звернувся тоді земледержець могутній, 

[216] Голос прибравши Тоанта, який Адремона був сином,— 
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[217] Що в Калідоні високім владарив і в цілім Плевроні 

[218] Над етолійцями, й люди, як бога, його шанували:’ 

 

[219] «Ідоменею мій, крітян пораднику, де ж ті погрози 

[220] Ділись, що Трої синам колись так грозили ахеї?» 

 

[221] Ідоменей тоді, крітян владар, йому в відповідь мовив: 

 

[222] «О Тоанте, ніхто із ахеїв, наскільки я знаю, 

[223] В цьому не винен: усі-бо ми стійко уміємо битись, 

[224] Ні малодушним ніхто не охоплений ляком, ні з бою 

[225] Досі ніхто не тікав боягузливо. Мабуть, Кроніду 

[226] Вельмимогутньому так до вподоби припало — безславну 

[227] Згубу далеко від Аргоса людям наслати ахейським. 

[228] Але, Тоанте, і сам ти був досі душею завзятий, 

[229] Вмів підбадьорити й іншого ти, занепалого духом, 

[230] Не підступайся тепер, клич кожного мужа з собою». 

 

[231] В відповідь так Посейдон йому мовив, землі потрясатель: 

 

[232] «Ідоменею, хай муж той додому уже не поверне 

[233] З Трої, хай краще забавою стане собакам той воїн, 

[234] Що утікати б сьогодні із поля посмів бойового! 

[235] Ну-бо до зброї, й зі мною ходімо! Пора вже до бою 

[236] Нам поспішать! Хоч і двоє нас, будемо й ми чимсь корисні! 

[237] Навіть і кволії люди, з’єднавшися, Здатні на доблесть, 
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[238] Ми ж таки можемо вдвох і з сильнішими стати до бою». 

 

[239] Мовив це бог і знов до людської борні повернувся. 

[240] Ідоменей же подавсь до напнутого гарно намету, 

[241] Лати красиві на тіло надів і, вхопивши два списи, 

[242] Кинувсь з намету, подібний на блискавку ту, що Кроніон, 

[243] Взявши в долоню свою, з світлосяйного кинув Олімпу — 

[244] Людям знамення,— й сліпучим вона все освітлює сяйвом. 

[245] Так у героя, що біг, мідні лати на грудях блищали. 

[246] Неподалік од намету Молід Меріон йому стрівся, 

[247] Славний супутник його,— приходив він мідного списа 

[248] Взяти. До нього звернулася Ідоменеєва сила: 

 

[249] «Як це ти тут, Меріоне, товаришу мій прудконогий, 

[250] Нащо війну ти покинув і січі кривавої поле? 

[251] Чи не поранений ти, і стріли тебе зморює вістря? 

[252] Чи ти із вістю по мене прийшов? Та я й сам не збираюсь 

[253] Тут, у наметі, сидіти, а йду до кривавого бою». 

 

[254] В відповідь так Меріон до нього розсудливий мовив: 

[255] «Ідоменею мій, крітян пораднику мідянозбройних! 

[256] Йшов я гострого списа, якщо він лишивсь у наметі, 

[257] Взяти. Той, що був досі у мене, в бою поламав я, 

[258] В щит Деїфоба ударивши, високодумного мужа». 

 

[259] Ідоменей тоді, крітян владар, йому в відповідь мовив: 
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[260] «Знайдеш списів, як схочеш, не тільки один, а двадцять, 

[261] Поряд в наметі стоять при стіні вони ясноблискучій, 

[262] В Трої з побитих я їх познімав, не вважаю-бо гідним, 

[263] Стоячи здалеку десь, із мужами ворожими битись. 

[264] Тим-то списів і горбатих щитів є у мене багато, 

[265] Панцирів, сяючих ясно, та ще й конегривих шоломів». 

[266] В відповідь так Меріон до нього розсудливий мовив: 

[267] «В мене самого в наметі, та ще й в кораблі моїм чорнім 

[268] Здобичі досить троянської, йти лиш по неї не близько. 

[269] Правду сказати, і я не забув ще про доблесть воєнну: 

[270] В перших-бо лавах на січу, де слави мужі набувають, 

[271] Й я виступаю, як тільки-но звада воєнна почнеться. 

[272] Може, кому невідомо з ахейських мужів міднозбройних, 

[273] Як я тримався в бою, а ти ж мене, думаю, знаєш». 

 

[274] Ідоменей тоді, крітян владар, йому в відповідь мовив: 

[275] «Знаю я доблесть твою! Навіщо про це й говорити? 

[276] Хай би нас, найсміливіших, біля кораблів тут послали 

[277] В засідку, в ній-бо найкраще мужів виявляється доблесть, 

[278] І боягуза і мужню людину тут легко пізнати. 

[279] Тож боязкий всечасно міняється весь на обличчі, 

[280] Всидіть спокійно йому не дає його дух полохливий, 

[281] То на одну він, а то на обидві ноги присідає, 

[282] В грудях його боязливих страшенно колотиться серце, 

[283] Смерті одної він жде й цокотить мимоволі зубами. 

[284] Мужній в обличчі не міниться, трепет його малодушний 
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[285] Не обнімає, хоч би він у засідку вперше виходив, 

[286] Просить лише, щоб у січу жорстоку чимшвидше втрутитись. 

[287] Не зневажав би ніхто там ні рук, ані сили твоєї. 

[288] А як в бою ти стрілою чи списом поранений був би, 

[289] То не в потилицю втрапила б зброя тобі і не в спину, 

[290] Тільки у груди або у живіт ти удар той прийняв би, 

[291] Сміло йдучи уперед на розмову із ворогом збройну. 

[292] Годі, проте, гомоніть нам, як діти оті нерозумні, 

[293] Стоячи марно, щоб хтось нам ізгорда не став дорікати. 

[294] Але ходім до намету, міцного там вибереш списа». 

 

[295] Так він сказав. Меріон же, на бистрого схожий Арея, 

[296] Кинувся вмить до намету і взяв собі мідного списа. 

[297] Ідоменеєві вслід він побіг, пориваючись в битву. 

[298] Як людовбивця Арей, вирушає до грізного бою 

 

[299] Й разом і син його любий, безтрепетний Жах нездоланний, 

[300] Що й витривалий в боях войовник його серцем жахнеться. 

[301] Разом збройно летять із Фракії вони на ефірів 

[302] Чи на флегіян хоробрих, але не зважають на просьби 

[303] Двох цих сторін, і тільки одній вони славу дарують. 

[304] Ідоменей з Меріоном, керманичі крітського люду, 

[305] Кинулись так же у битву в блискучім озброєнні міднім. 

[306] Перший тоді Меріон таке йому слово промовив: 

 

[307] «Де б ти хотів, Девкаліде, із ворогом стати до бою? 
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[308] Де ти, чи з правого вийдеш крила, чи з середини війська, 

[309] Чи, може, з лівого краю? Ніде-бо як тут, я вважаю, 

[310] Не потребують так помочі довговолосі ахеї». 

 

[311] Ідоменей тоді, крітян владар, йому в відповідь мовив: 

 

[312] «Інші в нас є, посередині наші човни захищати — 

[313] Двоє Еантів і Тевкр, найкращий в ахейському стані 

[314] З лука стрілець, відмінний також і в бою рукопашнім. 

[315] Можуть жадобу вони вдовольнити неситого в битвах 

[316] Гектора, сина Пріама, який він не є премогутній. 

[317] Буде нелегко йому, хоч би й як поривався він битись, 

[318] Щоб подолати відвагу і силу їх рук незборенних, 

[319] Нам підпалить кораблі,— хіба громовладний Кроніон 

[320] Кине палаючу сам головню в кораблі наші бистрі. 

[321] Та не уступить людині Еант Теламоній великий, 

[322] Як смертородна вона і годується зерном Деметри, 

[323] Й міддю її чи камінням можна великим убити. 

[324] Навіть Ахіллу, мужів переборцю, в бою рукопашнім 

[325] Він не уступить, дарма що у русі зрівнятись не може. 

[326] Станьмо ж обидва на лівім крилі, щоб побачити швидше, 

[327] Хто кому славу придбає,— чи ми кому-небудь, чи нам хтось». 

 

[328] Так він сказав. Меріон же, на бистрого схожий Арея, 

[329] Рушив із місця, й дійшли вони лав, про які говорив той. 
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[330] Ідоменея уздрівши, на полум’я схожого міццю, 

[331] Разом з супутцем, в озброєнні міднім тонкої роботи, 

[332] З криком трояни на них усі кинулись натовпом цілим. 

[333] І заклубочився вир бойовий при кормах корабельних, 

[334] Мов буревій, що у посвисті буйних вітрів шаленіє 

[335] В спеку страшну, коли пилом глибоким покрито дороги 

[336] Й куряви хмари здіймаються вгору від вихорів стрічних,— 

[337] Так завихрилася й битва між воїв, що прагнули буйно 

[338] В січі вбивать один одного й гострою нищити міддю. 

[339] Поле-бо людоубивчого бою наїжилось лісом 

[340] Довгих списів, що проймають тіла. Засліпилися очі 

[341] Сяєвом мідних шоломів, яскравих щитів та блискучих 

[342] Панцирів, ясно начищених лат на могутливих плечах 

[343] Воїв, що в битву ішли. І лише загартований серцем 

 

[344] Не засмутився б, на їх поглядаючи труд, а радів би. 

 

[345] Кронові ж дужі сини, своє замишляючи кожен, 

[346] Вже готували героям мужам жахливі нещастя. 

[347] Зевс-бо троянам і Ректору волив послати звитягу, 

[348] Щоб прудконогого вславить Ахілла. Але не бажав він 

[349] Люд ахейський цілком погубить біля стін Іліона, 

[350] Тільки Фетіду хотів вшанувать з її сином хоробрим. 

[351] А Посейдон, між ахеїв проходячи, дух їм підносив, 

[352] Потай із сивого випливши моря. За них він журився, 

[353] Доланих військом троянським, і гнівався дуже на Зевса. 
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[354] Хоч і обидва одного були вони племені й роду, 

[355] Перший, проте, між них Зевс народився і більше міг знати. 

[356] Саме тому Посейдон ухилявсь помагати одверто 

[357] Й потай, у постаті людській, підносив їм дух войовничий. 

[358] Линву війни й ворожнечі для всіх обопільно страшної, 

[359] Кожен із свого кінця зав’язавши, боги натягали, 

[360] Линву міцну і тривку, що розслабила многим коліна. 

 

[361] Саме тоді данайських загонів вожай напівсивий 

[362] Ідоменей на троян налетів і нагнав на них жаху. 

[363] Отріонея убив він, що, в Трою з Кабеса прибувши, 

[364] Слави воєнної щойно іще сподівався зажити. 

[365] Прагнув без викупу він найкращу Пріамову доньку, 

[366] Юну Кассандру, за себе узяти, за те обіцяв він 

[367] Річ немалу — од Трої ахейських синів одігнати. 

[368] Згодився старець Пріам, кивком голови обіцявши 

[369] Доньку за нього віддати, і той у цій бився надії. 

[370] Щойно він виступив гордо, як списом у нього блискучим 

[371] Ідоменей, замахнувшись, поцілив. Не стримала мідна 

[372] Броня удару, і спис посеред живота йому влучив. 

[373] Тяжко він гримнув об землю, а той, похваляючись, крикнув: 

 

[374] «Отріонею, тебе над усіх я вславлятиму смертних, 

[375] Якщо насправді все зробиш оте, що вчинить похвалявся 

[376] Ти Дарданіду Пріаму,— то ж він обіцяв тобі доньку. 

[377] Ми тобі теж обіцяли б таке і дотримали б слова — 
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[378] Видати заміж за тебе найкращу Атрідову доньку, 

[379] З Аргоса взявши, і вас одружили б, якщо допоможеш 

[380] Нам Іліон зруйнувати, це густо заселене місто. 

[381] Йдімо ж зі мною мерщій, укладім при човнах мореплавних 

[382] Шлюбну угоду. В розмовах про викуп скупими не будем». 

 

[383] Мовивши так, за ногу його поволік з бойовища 

[384] Ідоменей. За вбитого месником виступив Асій, 

[385] Пішки йдучи перед кіньми, які йому прямо у спину 

[386] Важко хропли, візничим-товаришем ведені. Прагнув 

[387] Ідоменея убити, та той ухитривсь його списом 

[388] Під підборіддя ударить, і мідь пройняла йому горло. 

 

[389] Впав він на землю, як падає дуб, чи тополя срібляста, 

[390] Чи струнковерха сосна, що їх теслі у горах зрубають 

[391] Гострим своїм топором, готуючи брус корабельний. 

[392] Так перед кіньми і повозом він лежав, розпростертий, 

[393] Стогнучи тяжко і землю хапаючи, кров’ю залиту. 

[394] Та й у візничого розум, що мав він, цілком помутився: 

[395] Не здогадався-бо коней баских він назад повернути, 

[396] Рук щоб уникнуть ворожих. Тоді Антілох витривалий 

[397] В нього загостреним списом поцілив. Не стримала мідна 

[398] Броня, і спис посеред живота йому влучив. 

[399] Він захрипів і скотився із повоза, збитого міцно. 

[400] Нестора духом великого син Антілох його коней 

[401] Швидко погнав од троян до мідноголінних ахеїв. 
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[402] А Деїфоб у той час, підійшовши до Ідоменея, 

[403] В смутку за Асія, списом у нього поцілив блискучим. 

[404] Вчасно помітивши це, ухилився од мідного списа 

[405] Ідоменей і укрився за щит, на всі боки округлий. 

[406] Зроблений був він з волової шкіри й блискучої міді, 

[407] Зшитий майстерно, з двома руків’ями, щоб добре тримати. 

[408] Весь він зігнувсь під щитом і уник міднокутого списа. 

[409] Щит загудів лише глухо, зачеплений з самого краю 

[410] Списом. Але недарма із важкої руки полетів він, 

[411] Вп’явсь Гіппасідові він Гіпсенору, людей вожаєві, 

[412] Під передсердя, в печінку і зразу розслабив коліна. 

[413] Вельми пишаючись цим, Деїфоб тоді голосно крикнув: 

 

[414] «Не без відомсти тут Асій лежить. Т»пер, підійшовши 

[415] Аж дог Аїда, могутнього стража підземної брами, 

[416] Буде, гадаю, радіти він: дав-бо йому я супутця». 

 

[417] Так похвалявся, і прикро од слів його стало аргеям, 

[418] Та в Антілоха відважного серце найбільш схвилював він. 

[419] Хоч і в скорботі, той не покинув убитого друга, 

[420] Але підбіг і щитом прикрив холодіюче тіло. 

[421] І, під померлим зігнувшися, двоє близьких його друзів, 

[422] Ехіїв син Мекістей і Аластор із ним богосвітлий, 

[423] До кораблів крутобоких несли його, стогнучи тужно. 
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[424] Ідоменей же на силі не здав і весь час поривався 

[425] Або когось із троян похмурою ніччюг покрити, 

[426] Або упасти самому, відбивши біду від ахеїв. 

[427] Так був подоланий ним Есіета, паросток Зевса, 

[428] Любий син Алкатой, що Анхісові зятем доводивсь,— 

[429] Гіпподамею-бо, старшу дочку його, взяв за дружину, 

[430] В домі ж ізмалку всім серцем любив її батько й поважна 

[431] Мати. Красою-бо, розумом світлим, умінням в роботі 

[432] З-поміж ровесниць вона вирізнялась. Тому й за дружину 

[433] Взяв її найславетніший муж на всю Трою простору. 

 

[434] Ідоменея рукою його Посейдон обезсилив, 

[435] Очі затьмивши ясні і скувавши світлясті суглоби. 

[436] Ні ухилитися вбік він не встиг, ні назад утікати, 

[437] А як той стовп непорушний чи дерево високоверхе, 

[438] Гордо стояв, і прямо у груди його своїм списом 

[439] Ідоменей влучив, пробивши на них світлосяйний 

[440] Мідний хітон, що від згуби не раз рятував його тіло. 

[441] Глухо тепер забряжчав він, загостреним пройнятий списом. 

[442] Тяжко той гримнув об землю із списом, що вп’явся у серце, 

[443] Ще трепетало воно, а з ним разом тремтіло^і древко 

[444] Списа. Та врешті могутній Арей його сили позбавив. 

 

[445] Вельми пишаючись, Ідоменей тоді голосно крикнув: 

 

[446] «Що ж, Деїфобе, чи можна за гідну відомсту вважати, 
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[447] Трьох за одного поклавши? А ним же ти так похвалявся! 

[448] Спробуй, нещасний, і сам і вийди назустріч до мене,— 

[449] Знатимеш добре, який я прийшов до вас, Зевсів нащадок. 

[450] Першим Міноса-бо Зевс породив, володаря Кріту. 

[451] Сина Мінос породив — бездоганного Девкаліона, 

[452] Девкаліон же мене, владаря над численним народом 

[453] В Кріті просторім. Тепер же сюди я приплив з кораблями 

[454] Лихо тобі принести, твому батькові й іншим троянам». 

 

[455] Так він сказав. Де’їфоб між двох гадок тоді завагався,— 

[456] Чи відступити й когось із троян собі, духом великих, 

[457] Взяти товаришем, чи до двобою одному хоч стати. 

[458] Поміркувавши отак, він визнав тоді за найкраще 

[459] Кликнуть Енея на поміч. Іззаду стояв той в останніх 

[460] Лавах. Давно на Пріама він богосвітлого гнівавсь, 

[461] Доблесний серед мужів, у Пріама не мав він поваги. 

[462] Близько він став біля нього і слово промовив крилате: 

 

[463] «Славний Енею, троянський пораднику, слід захистити 

[464] Зятя, коли хоч би трохи тебе його лихо турбує. 

[465] Отже, ходім захистім Алкатоя. Давно колись, ставши 

[466] Зятем тобі, ще хлоп’ятком виховував він тебе в домі. 

[467] Ідоменей, уславлений списом, ізняв з нього зброю». 

 

[468] Мовивши так, зворушив він Енеєві серце у грудях. 

[469] Ідоменеєві вийшов назустріч він, прагнучи бою. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 864 

 

[470] Ідоменей же його не злякався, як пещений хлопчик, 

[471] А дожидав, наче вепр той, що, сили власної певен, 

[472] Жде на ватагу шумливу численних мужів-звіроловів 

[473] В місці пустинному, в горах, щетиною їжачи спину. 

[474] Полум’ям блискають очі, погрозливо ляскають гострі 

[475] Ікла,— готов одігнать він собак і мужів-звіроловів. 

[476] Так непорушно чекав на відважного в битвах Енея 

[477] Ідоменей-списоборець і друзів гукав, Аскалафа 

[478] Та Афарея шукаючи оком, а з ним Деїпіра, 

 

[479] Ще й Меріона гукнув з Антілохом, закличників бою. 

[480] їх підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилате: 

 

[481] «Друзі, на поміч, сюди! Я один боюся страшенно,— 

[482] Це прудконогий Еней нападає на мене шалено! 

[483] Вельми могутній, бо вміє мужів у бою убивати, 

[484] Юністю ще він цвіте, а сила у ній величезна. 

[485] Будь ми однолітки — так же, як з ним ми відвагою рівні, 

[486] Скоро мені він, чи я йому славу приніс би велику». 

[487] Так він сказав, і овіяні в серці однаковим духом, 

[488] Лавою стали вони, над плечима щити нахиливши. 

[489] Товаришів своїх теж почав і Еней закликати, 

[490] Дивлячись, де Деїфоб, де Паріс, Агенор богосвітлий — 

[491] Воєначальники війська троянського. Слідом за ними 

[492] Рушили вої, як вслід баранові з лугів поспішають 

[493] До водопою овечки, й чабан цілим серцем радіє,— 
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[494] Так і Енеєві радістю повнилось серце у грудях, 

[495] Бачачи, скільки народу на бій вслід за ним вирушає. 

[496] Круг Алкатоя списами великими бій врукопашну 

[497] Розпочали вони, й мідь на могутливих грудях героїв 

[498] Страшно бряжчала, бійці ж в сум’ятті один з одним шалено 

[499] Бились. З них два бойовим перевершили інших завзяттям — 

[500] 1 Ідоменей та Еней, подібні в бою до Арея, 

[501] Прагли нещадною міддю пройнять один одному тіло. 

[502] В Ідоменея Еней тоді перший метнув свого списа. 

[503] Вчасно це вгледівши, встиг той від мідного списа умкнути, 

[504] Вістря ж загострене, з розмаху вбік пролетівши, у землю 

[505] Вткнулося, кинуте марно міцною Енея рукою. 

[506] Ідоменей Еномая в живіт посередині вдарив, 

[507] Панцир опуклий пробивши, й в утробу пройшла йому мідна 

[508] Зброя, і впав той у порох, руками хапаючи землю. 

[509] Ідоменей же з убитого враз довготінного списа 

[510] Вихопив, та із плечей його гарно оздоблені лати 

[511] Зняти не встиг: навколо-бо стріли його обсипали. 

[512] Вже не було у ногах його давньої пружності руху — 

[513] Бігти за списом або щоб ворожої зброї уникнуть. 

[514] Міг ще, на місці він стоячи, пагуби день одганяти. 

[515] З бою ж тікать — не могли уже швидко нести його ноги. 

[516] Ратищем світлим у нього метнув Деїфоб, коли звільна 

[517] Став відступать той, бо завжди ненависть він мав проти нього. 

[518] Схибив і він, проте ратищем тим Аскалаф був убитий, 

[519] Син Еніалія,— наскрізь плече простромив той могутній 
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[520] Спис, і упав він у порох, руками хапаючи землю. 

[521] Ще не дізнавсь гучномовний могутній Арей про загибель 

[522] Сина, що смертю недавно поліг серед січі страшної,— 

[523] Волею Зевса затриманий, в хмарах сидів золотавих 

 

[524] Він на високім Олімпі, де й інші тим часом сиділи 

[525] Вічні богове, не сміючи в січу страшенну вмішатись. 

 

[526] Круг Алкатоя уже розпочавсь тоді бій рукопашний. 

[527] От Деїфоб з голови Аскалафа зірвав світлосяйний, 

[528] Мідний шолом. Меріон же, подібний в бою на Арея, 

[529] Списом йому, налетівши, пройняв передрам’я, й на землю 

[530] З брязкотом з рук його випав шолом з заборолом дірчастим. 

[531] А Меріон, налетівши, як яструб, удруге, відразу ж 

[532] Вихопив із передрам’я бійцевого спис той могутній 

[533] 1 відступив до загону свого. Політ тоді, рідний 

[534] Брат Деїфоба, за стан обнявши його обережно, 

[535] Вивів із згубного бою туди, де на нього чекали 

[536] Коні баскі, оподаль війни і жорстокої січі, 

[537] Разом з візничим його при оздобній його колісниці. 

[538] Прямо до міста його повезли, і від бою страшного 

[539] Тяжко стогнав він, а з рани свіжої кров струмувала. 

 

[540] Так же билися й інші, і гамір зчинився невгасний. 

[541] На Афарея Еней тоді кинувсь, Калетора сина, 

[542] Й ратищем гострим пройняв йому горло, як той обернувся. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 867 

 

[543] Голову набік схилив він, і щит із шоломом на землю 

[544] Раптом упали, і смерть душогубна його огорнула. 

[545] А Антілох, спостерігши, що задом Тоон повернувся, 

[546] Скочив і, списом ударивши в спину, розсік йому жилу, 

[547] Що, по хребту пробігаючи, карка самого сягає. 

[548] Враз розсік він її, і навзнак упав той на землю, 

[549] В порох, обидві руки до своїх простягаючи друзів. 

[550] Скочив тоді Антілох і знімати з плечей його зброю 

[551] Став озираючись. Раптом його оточивши, трояни 

[552] В щит його били широкий, барвистий, але не здолали 

[553] Ніжного тіла в бійця Антілоха нещадною міддю 

[554] Навіть дряпнуть. Посейдон-бо, землі потрясатель, над любим 

[555] Несторідом чував і від стріл боронив його гострих. 

[556] Від ворогів не тримався далеко, але поміж ними 

[557] Він обертавсь, і не був його спис непорушним, всечасно 

[558] Ним потрясав він, лише у думках намічаючи власних, 

[559] Чи віддаля ним метнути, чи краще ударити зблизька. 

 

[560] Поки він так міркував, його серед юрми помітив 

[561] Асіїв син Адамант і в щит його гострою міддю, 

[562] Близько підбігши, ударив. Та ратища вістря знесилив 

[563] Сам Посейдон темнокудрий, бійцеві життя захистивши. 

[564] Наче жердина обсмалена, списа того половина 

[565] В щит Антілоха вп’ялась, а друга упала на землю. 

[566] Швидко од друзів одбіг Адамант, уникаючи смерті. 

[567] Та Меріон наздогнав його й списом в те місце між пупом 
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[568] І соромітними ранив частинами, де для бездольних 

 

[569] Смертних Арей себе найболячіше дає відчувати. 

[570] Списом туди він ударив. Подавшись за ратищем слідом, 

[571] Кидався він, наче бик, що, у горах його наздогнавши, 

[572] Путами в’яжуть мерщій пастухи і силою гонять. 

[573] Пройнятий списом, так кидавсь і він, але тільки недовго, 

[574] Поки герой Меріон, підійшовши, не вихопив раптом 

[575] Списа із тіла його, і тьма йому очі окрила. 

 

[576] В час той Гелен Деїпіра ударив у скроню фракійським 

[577] Довгим мечем і шолом з голови його збив конегривий. 

[578] Впав той на землю шолом, забряжчавши, і хтось із ахеїв 

[579] Перехопив його враз, як у воїв між ніг він котився. 

[580] А Деїпірові ніч безпросвітна вже очі окрила. 

 

[581] Та гучномовного жаль охопив Менелая Атріда. 

[582] З криком погрозливим вийшов він проти Гелена-героя, 

[583] Списом махаючи гострим. А той натягнув свого лука. 

[584] Щойно зійшлися вони, й цей загостреним ратищем кинув 

[585] Прямо на ворога, той же у нього — із лука стрілою. 

[586] Спершу попав Пріамід Менелаєві в груди стрілою, 

[587] В панцир опуклий, та зразу ж гіркеє відскочило вістря, 

[588] Як на просторім току від віял стрибають широких 

[589] Темно-смагляві боби чи горох, коли їх молотник 

[590] З розмахом кидає дужим під вітру шумливе дихання,— 
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[591] Так від броні Менелая, повитого славою мужа, 

[592] Брязнувши тільки, далеко гіркеє відскочило вістря. 

[593] А гучномовного гострений спис Менелая Атріда 

[594] Руку Гелена пробив, що тримав у ній точений лук свій, 

[595] І прип’яло її міцно до лука тим мідяним списом. 

[596] Швидко до друзів одбіг тоді він, уникаючи смерті, 

[597] Звісивши руку, й за нею тягнув ясенового списа. 

[598] Великодушний тоді Агенор із руки його вирвав 

[599] І обв’язав йому пращею руку, з овечої шерсті 

[600] Звитою,— мав її завжди супутник керманича люду. 

 

[601] Стрівши Пісандр Менелая, вповитого славою мужа, 

[602] Прямо на нього пішов,— лиха йому доля судила 

[603] Впасти в страшному бою від твоєї руки, Менелаю. 

[604] А як зійшлись вони близько, один проти одного йшовши, 

[605] Схибив Атрід, своїм гострим убік десь поціливши списом; 

[606] В час той Пісандр Менелая, вповитого славою мужа, 

[607] Вдарив у щит, але міді, проте, не спромігся пробити: 

[608] Щит її стримав широкий, і ратище трісло під самим 

[609] Вістрям. А серцем уже він радів — сподівавсь перемоги. 

[610] Витягши з піхов свій срібноцвяхований меч, на Пісандра 

[611] Кинувсь Атрід: а той з-під щита свого вихопив гарну 

[612] Мідну сокиру з важким топорищем з міцної оливи, 

[613] Тесаним гладко,— і разом один проти одного вийшли. 

 

[614] Ворога спершу ударив Пісандр у шолом конегривий, 
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[615] Прямо під гребінь. Але як надбіг він, Атрід йому влучив 

[616] В лоб над самим переніссям, і хруснула кість, і обидва 

[617] Ока, скривавлені в порох, до ніг його впали, на землю. 

[618] Він похитнувсь і зваливсь. І, на груди йому наступивши, 

[619] Зняв Менелай з нього зброю, і так, похваляючись, мовив: 

 

[620] «Так покинете ви й кораблі бистрокінних данаїв, 

[621] Трої зухвалі сини, у битві страшній ненаситні! 

[622] Мало ще сорому вам і ганьби, що колись уже ними 

[623] Так ви, собаки презренні, зганьбили мене,^коли серцем 

[624] Не побоялись гостинного Зевса, що в громі ширяє, 

[625] Гніву тяжкого,— бодай зруйнував би вам місто високе! 

[626] Ви-бо і шлюбну дружину мою, і багатства великі 

[627] Взявши ґвалтовно, втекли, хоч вона прийняла вас привітно. 

[628] Нині ж бажаєте ви у наші човни мореплавні 

[629] Кинути згубний вогонь і убити героїв ахейських. 

[630] Стриматись вам доведеться, хоч повні ви шалу Арея. 

[631] Зевсе, наш батьку! За всіх ти розумом, кажуть, найвищий,— 

[632] І за богів, і за смертних, усе-бо від тебе залежить. 

[633] Нащо ж занадто зухвалим ти воям сприяєш троянським? 

[634] Навіть одвага злочинна у них, і ніколи не ситі 

[635] Шалом війни вони, всім однаково людям страшної. 

[636] Всім-бо людина насититись може — і сном, і коханням, 

[637] Співом солодким, та іграми, й плавністю рухів танкових,— 

[638] Прагнемо більше від цього і ми насолоду здобути, 

[639] Ніж од війни. А трояни — ті завжди в бою ненаситні». 
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[640] Мовивши так і скривавлене з тіла озброєння знявши, 

[641] Товаришам до рук передав Менелай бездоганний, 

[642] Сам же пішов і в лави передніх бійців замішався. 

 

[643] Зразу ж на нього там кинувся син владаря Пілемена, 

[644] Гарпаліон,— за батьком він любим подавсь воювати 

[645] В Трою, але у батьківську не повернувся країну. 

[646] Отже, Атрідові він в його щит посередині списом 

[647] Зблизька ударив, та міді, проте, не спромігся пробити. 

[648] Швидко до друзів одбіг тоді він, уникаючи смерті 

[649] Та озираючись часто, щоб хто його міддю не ранив. 

[650] А Меріон навздогін мідногострою вцілив стрілою,— 

[651] В праву сідницю утрапив йому і тією стрілою 

[652] Наскрізь міхур сечовий простромив під лобковою кістю. 

[653] Враз похиливсь і, віддавши свій дух на руках у скорботних 

[654] Товаришів, розпростертий лежав він, упавши на землю, 

[655] Наче той черв, і чорная кров орошала ту землю. 

[656] Великодушні тоді оточили його пафлагонці, 

[657] На колісницю поклали його й повезли у скорботі 

[658] До Іліона; слізьми умліваючи, йшов між них батько,— 

 

[659] Та не така мала бути за вбитого сина відомста! 

 

[660] Гнівом великим за смерть його сповнилось серце Паріса, 

[661] Гостем-бо в нього бував він не раз у краю пафлагонськім. 
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[662] Дуже розгнівавшись, він мідногострою кинув стрілою. 

[663] Був там іще Евхенор, провісника син Поліїда, 

[664] Знатний і дуже багатий, оселю він мав у Корінфі. 

[665] На корабель він сідаючи, знав свою долю нещасну. 

[666] Вже-бо не раз говорив Поліїд йому, старець розважний, 

[667] Що як не в домі своїм од хвороби умре він страшної, 

[668] То при ахейських човнах від рук загине троянських. 

[669] Але уник він зараз і докорів важких од ахеїв, 

[670] І навісної хвороби, щоб зайвого болю не знати. 

[671] В ухо зазнав він удару й під щелепу. 1 тої ж хвилини 

[672] Вийшла із тіла душа, і страшна його пітьма окрила. 

 

[673] Так вони бились завзято, на полум’я схожі вогнисте. 

[674] Гектор же, Зевсові любий, не знав ще того і не відав, 

[675] Що лівобіч кораблів од аргейської зброї багато 

[676] Люду загинуло, й скоро здобуть сподівались ахеї 

[677] Славу звитяги, адже земледержець, землі потрясатель 

[678] Дух у аргеїв підносив і силою сам помагав їм. 

[679] Гектор стояв, де за мур він пробився крізь браму спочатку, 

[680] Силою лави густі щитоносних данаїв прорвавши,— 

[681] Де кораблі свої, з сивого витягши моря на берег, 

[682] Протесілай із Бантом поставили. Мур в тому місці 

[683] Нижче збудований був, ніж деінде,— в страшній завірюсі 

[684] Воїв і коней битва точилася там найзавзтіш. 

 

[685] Там беотійців загони і довгохітонних іонян, 
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[686] Локрів, і фтійських мужів, і славою вкритих епеїв 

[687] Від кораблів ледь відбили, та зовсім прогнать не здолали 

[688] Світлого Гектора: був-бо на полум’я ясне він схожий. 

[689] В лавах афінян стояли добірні мужі, на чолі їх 

[690] Син Петеоя ішов Менестей, услід за ним Стіхій 

[691] З Фейдом та Біас відважний; епеїв вели за собою 

[692] Мегес, Філеєва парость, та Дракій з вождем Амфіоном; 

[693] Фтіян очолив Медонт з витривалим у битвах Подарком. 

[694] Був той Медонт богорівного сином нешлюбним Ойлея, 

[695] Братом Еанта вважавсь однокровним, та жив у Філаці, 

[696] Від батьківщини своєї далеко, бо рідного брата 

[697] Мачухи Еріопіди убив він, дружини Ойлея. 

[698] Що ж до Подарка, то він Філакіда був сином Іфікла. 

[699] Разом були на чолі у фтіян вони войовничих. 

[700] І, кораблі захищаючи, вряд з беотійцями бились. 

[701] Ні на хвилину тим часом Еант, син Ойлея проворний, 

[702] Не одступав од Еанта, що був Теламонові сином. 

[703] Так, наче двоє рудавих волів на новій ораниці, 

[704] Рало міцне із зусиллям однаковим тягнуть, і рясно 

[705] Піт виступає у них з-під коріння закручених рогів; 

[706] Тесаним гладко ярмом розділені поміж собою, 

[707] Йдуть борозною вони й до межі усю зорюють ниву,— 

[708] Так же й Еанти обидва пліч-о-пліч у битві стояли. 

[709] Та з Теламоновим сином багато було і хоробрих 

[710] Товаришів його вірних,— коли від утоми і поту 

[711] Мліли коліна йому, то й щит вони в нього приймали. 
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[712] Локри ж не йшли за могутнім душею Ойлеєвим сином: 

[713] До рукопашного бою-бо серце у них не лежало. 

[714] В них не було конегривих шоломів, що блискають міддю, 

[715] В них не було й заокруглих щитів і списів ясенових, 

[716] Лиш покладались на лук і на пращі, з овечої вовни 

[717] Сплетені вміло, й, до стін Іліона із ними прийшовши, 

[718] Часто стріляли й троянам ряди бойові проривали. 

[719] Ті, що попереду йшли, при зброї, оздобленій гарно, 

[720] Билися з військом троянським і з Ректором мідянозбройним. 

[721] Локри ж стріляли, сховавшись в тилу. Й забували трояни 

[722] Про бойовеє завзяття,— їх часті бентежили стріли. 

 

[723] Від кораблів і наметів ахейських з утратами мали 

[724] Вже в Іліон, овіяний вітром, вертатись трояни, 

[725] Коб не сказав тоді Полідамант, перед Ректором ставши: 

 

[726] «Ректоре, ні на чиї умовляння ти зважить не здатний! 

[727] Раз дарував тобі здібності бог у воєнному ділі, 

[728] То і в пораді хотів би за інших ти бути мудрішим. 

[729] Та чи під силу ж людині одній це усе сполучити? 

[730] Тож одному дає здібності бог у воєнному ділі, 

[731] Іншому — хист танцювати, ще іншому — співи й кіфару, 

[732] Іншому Зевс громовладний вкладає у груди кмітливий 

[733] Розум, що користі ним багатьом той немало приносить, 

[734] Та багатьох і рятує, й найбільш його сам розуміє. 

[735] Але скажу тобі те, що мені видається найкращим. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 875 

 

[736] Полум’я бою вінком тебе звідусіль оточило. 

[737] Духом могутні трояни, укріплений вал перейшовши, 

[738] Осторонь збройно усі поставали, а інші ще б’ються,— 

[739] Менший загін проти більших, розсипавшись між кораблями. 

[740] Тож, відійшовши від бою, вождів поскликай щонайкращих — 

[741] Спільною радою ми тоді обміркуємо разом, 

[742] Чи несподіваним наступом брать кораблі многовеслі, 

[743] Тільки б дав силу нам бог, чи негайно назад повернутись 

[744] Від кораблів, поки ми іще цілі самі. Та боюсь я, 

[745] Щоб ті завзяті ахеї вчорашнього нам не вернули 

[746] Боргу: біля кораблів у них є ненаситний у битві 

[747] Муж, що, гадаю, не схоче без бою лишатися довго». 

 

[748] Мовив він так, і Ректор те слово розумне вподобав, 

 

[749] Із колісниці в озброєнні зразу ж зіскочив на землю 

[750] Й Полідамантові в відповідь слово промовив крилате: 

 

[751] «Полідаманте, тримай біля себе бійців щонайкращих, 

[752] Сам же подамсь я туди, у загальну вмішаюся битву 

[753] І повернуся назад, розпорядження давши належні». 

 

[754] Мовив це, й вирушив він, до гори снігової подібний, 

[755] І полетів до троян і союзників їхніх із криком. 

[756] Зразу тоді почали всі збиратись до сина Пантоя, 

[757] Полідаманта відважного, Ректора заклик почувши. 
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[758] Ректор же йшов по передніх рядах і шукав, чи не знайде 

[759] Він Деїфоба, силу могутню державця Гелена, 

[760] Асія, сина Гертака, і сина його Адаманта. 

[761] Хоч і знайшов, та не всі вони цілі були і здорові: 

[762] Ті під кормами ахейських човнів простяглись нерухомо, 

[763] Душі згубивши свої від безжальної зброї аргеїв, 

[764] Інші ж за муром міським, поранені тяжко, лежали. 

[765] Потім по лівому краї від битви, що сльози приносить, 

[766] Він Александра знайшов, пишнокосої мужа Єлени,— 

[767] Товаришів підбадьорював той, закликаючи битись. 

[768] Ректор спинивсь біля нього і слово образливе мовив: 

 

[769] «Горе-Паріс, женолюбе, хоробрий лиш з вигляду звабник! 

[770] Де Деїфоба шукать тепер, силу державця Гелена, 

[771] Асія, сина Гіртака, і сина його Адаманта, 

[772] Й Офріонея? Сьогодні увесь Іліон загибає 

[773] Високоверхий, сьогодні й на тебе чекає загибель!» 

[774] Відповідаючи, мовив йому Александр боговидий: 

[775] «Ректоре, знати тебе — безвинного ти винуватиш! 

[776] Може, колись ухилявсь я від битви, а нині ж тримаюсь 

[777] Стійко: не вкрай полохливим-бо мати мене породила. 

[778] З дня, коли друзів на бій ти зібрав біля суден ворожих, 

[779] З дня того тут стоїмо і чинимо опір данаям 

[780] Ми безустанно. Друзі ж, яких називав ти, убиті. 

[781] Знаю, що лиш Деїфоб та сила державця Гелена 

[782] З битви вернулись, великими в руку обидва списами 
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[783] Тяжко поранені,— сам врятував їх од смерті Кроніон. 

[784] Нині ж веди нас туди, куди серце і дух твій спрямує. 

[785] Радо ми підемо всі за тобою. Відваги, я певен, 

[786] Не бракуватиме нам, аби лише сил вистачало. 

[787] А понад силу, хоч як би хотів, воювать неможливо». 

 

[788] Мовивши так, заспокоїв герой свому братові серце. 

[789] Кинулись разом туди, де бій розгорівся і січа. 

 

[790] Круг Кебріона-вождя, й бездоганного Полідаманта, 

[791] І Поліфета божистого, й Пальмія, Фалька й Ортая, 

[792] Й Гіппотіона синів — Аскалія й Морія славних, 

[793] Що із Асканії плідної вдвох прибули лише вчора 

 

[794] Воям на зміну, і Зевс одразу ж послав їх у битву. 

[795] Ринули в бій вони, наче той вихор з вітрів противійних, 

[796] Що налітає з Зевсовим громом із неба на землю, 

[797] З ревом страшенним у хлань поринає морську й піднімає 

[798] Хвилі бурхливі з глибин вирових многошумного моря 

[799] Пінявобілі, горбаті і котить одна їх на одну. 

[800] Так і загони троян один набігали за одним 

[801] В мідному блиску озброєнь, вождями керовані вправно. 

[802] Гектор їх вів, син Пріамів, на мужоубивцю Арея 

[803] Схожий, на грудях тримаючи щит, на всі боки округлий, 

[804] З щільно позшиваних шкур, та міцною обкладений міддю; 

[805] Ясноблискучий шолом з-понад скронь красувався у нього. 
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[806] Пильно вдивлявся він, перед ворожі виходячи лави, 

[807] Чи не удасться, щитом прикриваючись, десь їх прорвати. 

[808] Духу у грудях, проте, не збентежив одважним ахеям. 

[809] Перший до нього Еант, величаво ступаючи, крикнув: 

 

[810] «Ближче, шаленцю, підходь! Чи ти віддаля лиш аргеїв 

[811] Взявся лякати? І ми ж бо не неуки в ділі воєннім. 

[812] Зевсів лиш бич нещадимий приборкав нас нині, ахеїв. 

[813] Але невже сподівався ти нам кораблі мореплавні 

[814] Знищити? Тож і у нас-бо є руки, щоб їх захищати. 

[815] Але певніше, проте, що ваше залюднене місто, 

[816] Нашими взяте руками, дощенту зруйноване буде. 

[817] Вже недалеко й для тебе той день, як, тікаючи з бою, 

[818] Батькові Зевсу та іншим молитися будеш безсмертним, 

[819] Щоб пишногриві бистріш соколів твої коні летіли, 

[820] Куряви хмари здіймаючи ввись по дорозі до міста». 

 

[821] Мовив він так, а праворуч злетів у саме піднебесся 

[822] Високолетний орел, і скрикнули люди ахейські, 

[823] Тому знаменню радіючи, й мовив осяйливий Гектор: 

 

[824] «Що ти, Еанте, дурниці плетеш, хвастовитий бугаю! 

[825] Хай би так сином вважавсь я егідодержавного Зевса 

[826] Ціле життя, хай від Гери-владичиці я б народився, 

[827] Хай шанували б мене, як Афіну або Аполлона,— 

[828] Як безперечно, що день цей загибель несе вам, аргеї, 
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[829] Всім до останнього. Ляжеш і ти поміж них, як посмієш 

[830] Ждати на спис мій могутній, що ним тоді тіло лілейне 

[831] Я розпорю. І троянських собак, і птахів ти наситиш 

[832] Жиром і м’ясом своїм, під човнами упавши в ахеїв». 

 

[833] Мовив він так і пішов. За ним і вожді подалися 

[834] З криком шаленим, а вслід їм все військо іззаду кричало. 

[835] З другого боку, й аргеї кричали, своєї відваги 

[836] Не забуваючи, й нападу ждали троян войовничих. 

[837] Крики їх спільні сягали ефіру і сяєва Зевса. 

Пісня чотирнадцята. Ошукання Зевса 

[1] Нестор в той час випивав у наметі й почув оті крики,— 

[2] От він Асклепія синові слово промовив крилате: 

 

[3] «Глянь, Махаоне божистий, подумай-но, чим це скінчиться! 

[4] Крики бійців молодих голоснішають під кораблями. 

[5] Але сиди у наметі й іскристим вином утішайся, 

[6] Поки гарячу купіль пишнокоса тобі Гекамеда- 

[7] Діва нагріє і плями від тіла одмиє криваві. 

[8] Я ж піднімуся на пагорб окинути поглядом битву». 

 

[9] Мовивши так, він, окутий майстерна блискучою міддю, 

[10] Щит бойовий Фрасімеда, свого конеборного сина, 

[11] Взяв у наметі. А той тоді з батьківським вийшов на битву. 

[12] Списа міцного ще взяв з наконечником з гострої міді. 

[13] Вийшов з намету і раптом — діло побачив негідне,— 
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[14] Як в замішанні тікають бійці, а за ними женуться 

[15] Високодумні трояни, вали зруйнувавши ахейські. 

[16] Наче широке, глухими рябіючи брижами, море, 

[17] В передчутті гомінкого бурхливих вітрів вихрування, 

[18] Ще ні туди ні сюди не спрямовує хвилі своєї, 

[19] Поки примчить вирішальний од Зевса могутнього вітер,— 

[20] Так і старець поважний у серці своєму вагався 

[21] Поміж двох рішень — податись до лав бистрокінних данаїв 

[22] Чи до Атріда піти Агамемнона, пастиря люду. 

[23] Поміркувавши отак, він визнав, проте, за найкраще 

[24] Йти до Атріда. Бійці ж одні з одних, убитих у січі, 

[25] Зброю знімали. І дзвінко навколо їх тіл брязкотіла 

[26] Мідь під ударами дужих мечів і списів двоєгострих. 

 

[27] Нестору троє державців зустрілося, паростків Зевса, 

[28] Від кораблів вони йшли, поранені гострою міддю. 

 

[29] Втрьох — Тідеїд, Одіссей і з ними Атрід Агамемнон. 

[30] Від бойовища далеко вздовж берега сивого моря 

[31] їх кораблі розміщались. Лиш рядом переднім на сушу 

[32] Витягли їх, і перед кормами їх вал збудували. 

[33] Хоч і широке було узбережжя, але умістити 

[34] Всіх кораблів не могло і тісно доводилось людям. 

[35] Тож кораблі піднімались уступами з моря й затоки, 

[36] Берег увесь заповняли між мисів піщаних обабіч. 

[37] Глянуть хотілось вождям на битву й гучне замішання,— 
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[38] Втрьох вони йшли, на списи опираючись^-серцем у грудях 

[39] Тяжко засмучені. От по дорозі старий їм зустрівся 

[40] Нестор, і серце у грудях сполохав вождям він ахейським. 

[41] Мовив, озвавшись до нього, володар мужів Агамемнон: 

 

[42] «Несторе, сину Нелея, великая славо ахеїв! 

[43] Нащо прийшов ти сюди, покинувши бій мужозгубний? 

[44] Вельми боюсь я, щоб слова могутній не виконав Гектор, 

[45] Перед зібранням троян із погрозою твердо сказавши, 

[46] Що в Іліон від човнів цих повернеться він не раніше, 

[47] Аніж попалить вогнем кораблі й нас усіх повбиває. 

[48] Так він тоді говорив, і це ось збувається нині. 

[49] Горе! Невже й усі інші красивоголінні ахеї, 

[50] Наче Ахілл той, ненависті сповнені в серці до мене 

[51] І при кормах кораблів не бажають із ворогом битись». 

 

[52] В відповідь Нестор до нього промовив, їздець староденний: 

[53] «Справді, усе, очевидно, збувається нині, і навіть 

[54] Зевс громовладний не міг би тепер анічого змінити. 

[55] Вже-бо зруйновано вал, що досі його ми вважали 

[56] Захистом для кораблів і для себе самих нездоланним. 

[57] Та вороги біля наших швидких кораблів безустанно 

[58] Б’ються весь час. Не впізнати уже, хоч би й як ти вдивлявся, 

[59] Звідки біжать і куди охоплені страхом ахеї, 

[60] Так без розбору їх б’ють, і крики аж неба сягають. 

[61] Отже, подумаймо справді, чим можна залагодить справу, 
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[62] Як допоможе тут розум. Та в битву назад повертатись 

[63] Я б вам не радив: пораненим годі уже воювати». 

 

[64] Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон: 

[65] «Несторе, раз вороги уже перед кормами воюють, 

[66] Не помогли ані рів, ані вал, побудований міцно, 

[67] Хоч, потрудившись над ними, надіялись мати данаї 

[68] Захист і для кораблів, і для себе самих нездоланний,— 

[69] То всемогутньому Зевсові так до вподоби — безславну 

[70] Згубу далеко від Аргоса людям наслати ахейським. 

[71] Знав-бо я те, що колись захищав він охоче данаїв, 

[72] Знаю тепер, що троян, неначе богів всеблаженних, 

[73] Він відзначає, а нам і силу зв’язав він, і руки. 

 

[74] Але давайте-но краще вчинімо оте, що скажу я: 

[75] Ті кораблі, що над краєм морського стоять узбережжя, 

[76] Зараз стягнімо, на хвилі божистого моря спустімо 

[77] Й позакріпляймо на котвах надійних, ще поки священна 

[78] Ніч не настала і поки свій напад іще відкладають 

[79] Трої сини. А тоді й кораблі ми спустимо інші. 

[80] Зовсім не сором біди уникати хоч би й серед ночі. 

[81] Втечею краще уникнуть біди, ніж загибелі ждати». 

[82] Глянув спідлоба і мовив тоді Одіссей велемудрий: 

[83] «Що за слова в тебе йдуть крізь зубів огорожу, Атріде? 

[84] Краще, нещасний, над військом тобі боягузів нікчемних 

[85] Бути вождем, ніж над нами, що в труднощах воєн жорстоких 
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[86] Змалку й до самої старості Зевс нам великий призначив 

[87] Поневірятися, поки усі до останнього згинем. 

[88] Отже, ти широковуличну хочеш покинути Трою, 

[89] Знявши облогу, що стільки для неї ми лиха зазнали? 

[90] Краще мовчи, щоб інший не чув із ахеїв хто-небудь 

[91] Слова, яке із уст не злетіло б у жодного мужа, 

[92] Що у думках до ладу свою вміє обдумати мову, 

[93] Вождь берловладний, якому стільки скоряється війська, 

[94] Скільки аргейського люду під владою маєш своєю. 

[95] До глибини я обурений тим, ЩО отут говорив ти. 

[96] В час колотнечі-бо ти загадуєш нам бойової 

[97] В море стягнуть кораблі добропалубні, щоб іще більше 

[98] Втіхи було для троян, які вже і так нас долають, 

[99] Нам же була б тоді певна загибель. Ніхю-бо з ахеїв 

[100] В битві не встоїть, якщо кораблі ми постягуєм в море, 

[101] Тил свій обернуть вони і запал до бою утратять. 

[102] Тільки пошкодить твоя нам порада, керманичу люду!» 

[103] Відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон: 

[104] «О Одіссею, як глибоко серце моє ти жорстоким 

[105] Вразив докором! Нікого не силував я із ахеїв 

[106] В море стягать кораблі добропалубні проти їх волі. 

[107] Хай нам пораду інший хто-небудь подасть розумнішу — 

[108] Чи молодий, чи старий,— послухаю кожного радо». 

[109] З-поміж присутніх озвався тоді Діомед гучномовний: 

[110] «Близько той муж, недалеко шукать, якщо схочете тільки 

[111] Слухать мене і не будете в гніві за те ви на мене, 
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[112] Що за народженням я поміж вами всіма наймолодший. 

[113] Гордий я тим, що від славного батька і я народився,— 

[114] Ним був Тідей, що у Фівах земля його вкрила могильна. 

[115] Троє синів бездоганних на світ народилось в Портея,— 

[116] їхні домівки в Плевроні були й Калідоні скелястім,— 

[117] Агрій, Мелан і третій комонник Ойней, що був батьком 

[118] Батька мого і доблестю серед братів визначався. 

 

[119] Там і лишивсь він, а батько по довгих блуканнях оселю 

[120] В Аргосі мав, бо Зевс захотів так та інші богове. 

[121] Доньку Адреста він мав за дружину і жив з нею в домі, 

[122] Повнім усяких набутків, до того ж було в нього досить 

[123] Нив хлібородних, багато садів плодоносних навколо, 

[124] Також багато скотини. Він рівних не мав між ахеїв 

[125] І в списоборстві. Ви чули, напевно, й самі, що це правда. 

[126] Знаючи, отже, що не боягуз я й не низького роду, 

[127] Слушного слова мого не зневажте, яке вам скажу я. 

[128] Йдімо ж у бій, хоч і рани ждуть нас, адже це необхідно. 

[129] Але самі ми там осторонь січі триматися будем, 

[130] Одаль од стріл, щоб рани на рану з нас хто не одержав. 

[131] Лиш спонукать, заохочувать маємо інших, що досі, 

[132] Серцю покірні лякливому, обіч стоять і не б’ються». 

 

[133] Мовив він так, і, послухавши, всі на ту раду пристали. 

[134] Рушили в бій, і повів їх володар мужів Агамемнон. 
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[135] Та не сліпим був споглядачем славний землі потрясатель, 

[136] Постать мужа старого прибравши, назустріч пішов їм, 

[137] Взяв Агамемнона, сина Атрея, за правую руку 

[138] Й, прямо до нього звертаючись, слово промовив крилате: 

 

[139] «Сину Атреїв! Мабуть, радіє в Ахіллових грудях 

[140] Серце злостиве, маючи вбивство і втечу ахеїв 

[141] Перед очима, нема-бо нітрохи у нім розуміння. 

[142] Хай пропаде він, хай бог поразить його лихом усяким! 

[143] Гніву ж на тебе, проте, не тримають богове блаженні,— 

[144] Скоро троянського війська вожді і порадники знімуть 

[145] Куряву скрізь по рівнині розлогій, і сам ти побачиш, 

[146] Як побіжать вони в місто від ваших човнів і наметів!» 

 

[147] Мовивши це, помчав він із криком гучним по долині. 

[148] Так наче дев’ять чи десять одразу кликнуло тисяч 

[149] Дужих мужів на війні, починаючи зваду Арея,— 

[150] Голос такий громовий із грудей земледержець могутній 

[151] Видав тоді і кожному в серце ахеєві буйну 

[152] Силу вдихнув воювати й невтомно із ворогом битись. 

 

[153] Золотошатна очима своїми поглянула Гера 

[154] Із верховин олімпійських і здалеку зразу впізнала 

[155] Рідного брата і дівера, як поспішав він у битву, 

[156] Що прославляє людей, і радість влилась їй у душу. 

[157] Зевса побачила теж, що сидів на самому вершечку 
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[158] Іди багатоджерельної, й злість охопила їй душу. 

[159] Стала тоді міркувать велеока владичиця Гера, 

[160] Як обманути їй розум егідодержавного Зевса. 

[161] От яке рішення визнала врешті вона за найкраще: 

[162] Вийти до Зевса на Іду, самій якнайкраще прибравшись, 

[163] Чи не запалиться він на ложі кохання жагою 

 

[164] До її тіла, вона ж насолодним окриє й живлющим 

[165] Сном і повіки його, і розважності повну свідомість. 

[166] До спочивальні ввійшла, що Гефест, її любий нащадок, 

[167] Побудував, до одвірків двері міцні приладнавши 

[168] Із потаємним замком, щоб бог інший не міг одімкнути. 

[169] Гера ввійшла, за собою ясні зачиняючи двері. 

[170] Взявши амброзії, спершу із тіла знадливого нею 

[171] Змила весь порох брудний, запашною олією потім, 

[172] Амброзіальною, шкіру прегарну собі намастила,— 

[173] Лиш ворухнути ці пахощі в Зевсовім міднопорогім 

[174] Домі, й до неба, й землі розливаються їх аромати. 

[175] Ними вона намастилась, волосся собі розчесала 

[176] І в амброзійні тоді заплела його коси блискучі, 

[177] Що з голови їй безсмертної пишно донизу спадали. 

[178] Шати тоді амброзійні вона одягла, що Афіна 

[179] Виткала їй і узором красивим оздобила рясно. 

[180] Пряжками їх золотими на грудях вона пристебнула, 

[181] Підперезалася поясом з сотнею китиць барвистих, 

[182] В вуха проколоті вділа сережки, по троє перлинок 
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[183] В кожній, мов ягідки спілі, й принадністю вся засвітилась. 

[184] Ще й покривало накинула зверху з богинь найясніша — 

[185] Гарне, тонке, новоткане, й біліло воно, наче сонце, 

[186] Пару красивих сандалій доніг підв’язала блискучих. 

[187] А як прикрасами цими своє приоздобила тіло, 

[188] Вийшла із спальні вона й, Афродіту до себе гукнувши, 

[189] Осторонь інших богів до неї промовила стиха: 

 

[190] «Чи ти послухаєш, доню кохана, про що попрошу я, 

[191] Чи не відмовиш мені, за те прогнівившись на мене, 

[192] Що захищаю данаїв, а ти помагаєш троянам?» 

[193] Відповідаючи, мовила Зевса дочка Афродіта: 

[194] «Геро, достойна богине, великого Кроноса донька, 

[195] Що ти бажаєш, скажи? Тож серце здійснить закликає, 

[196] Якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійсненне». 

[197] В серці ховаючи підступ, їй мовить володарка Гера: 

[198] «Дай мені силу кохання й принадність жагучу, що нею 

[199] Ти і безсмертних богів, і смертних людей підкоряєш! 

[200] До рубежів того краю, що живить усіх, я прямую,— 

[201] Предка богів навістить Океана і матір Тетію, 

[202] Що у домівці своїй і зростили мене, й згодували, 

[203] Взявши від Реї тоді ще, як Кроноса Зевс громовладний 

[204] Скинув із неба під землю й під вічно бурхливеє море, 

[205] їх навістити я йду, щоб зваду спинить безнастанну. 

[206] Довгий-бо час обоє вони уникають кохання 

[207] Й спільного ложа,— така ворожнеча їм в душу запала. 
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[208] Якщо я зможу словами умовить їх любеє серце 

 

[209] Спільного ложа дійти і з’єднатись в обіймах кохання,— 

[210] Завжди шановною й любою будуть мене називати». 

 

[211] В відповідь щедра на усміхи мовила їй Афродіта: 

 

[212] «Ніяк мені й не годиться твого не послухати слова — 

[213] Бо ж у обіймах Зевса верховного ти спочиваєш». 

 

[214] Мовила це й розв’язала на грудях вишиваний пояс 

[215] Світлоузорний, що в нім розмаїті таїлися чари: 

[216] Запал кохання, жадання жагуче, облесні розмови 

[217] Та умовляння, що зводять із розуму й найрозумніших. 

[218] Гері цей пояс дала вона й слово таке їй сказала: 

 

[219] «На тобі, Геро, сховай поміж персів вишиваний пояс 

[220] Світлоузорний, усе в нім заховано. Та, сподіваюсь, 

[221] Ти не повернешся, не досягнувши того, що бажаєш». 

 

[222] Мовила так. Велеока до неї всміхнулася Гера 

[223] Й з усміхом тим сховала між персів вишиваний пояс. 

 

[224] В дім свій Зевсова донька вернулась тоді Афродіта, 

[225] Гера ж помчала мерщій в далечінь із верхів’їв Олімпу 

[226] І, Пієрію пройшовши та милу усім Ематію, 
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[227] Перелетіла фракіян комонних засніжені гори, 

[228] їх верховини найвищі, землі й не торкнувшись ногами. 

[229] Далі вона з-над Афона-гори через море хвилясте 

[230] Зрештою в Лемнос прийшла, богосвітлого місто Тоанта. 

[231] Там вона стрілась зі Сном, що братом доводиться Смерті. 

[232] Взявши за руку його, таке йому слово сказала: 

 

[233] «Сне, безсмертних богів і смертного люду владарю! 

[234] Як ти раніше зважав на слова мої, так і сьогодні 

[235] Вислухай. Завжди за це тобі глибоко буду я вдячна. 

[236] Зевсові очі ясні у дрімоті зімкни під бровами 

[237] В час, як в обіймах моїх він спочине на ложі кохання. 

[238] Дам я за те тобі в дар нетлінне із золота крісло 

[239] Гарне,— син мій Гефест, митець на всі руки, майстерно 

[240] Зробить його, а для ніг тобі ще приладнає підставку, 

[241] Щоб на учтах ти міг на ній ноги покоїти білі». 

 

[242] Відповідаючи, так промовив їй Сон нездоланний: 

 

[243] «Геро, достойна богине, великого Кроноса донько! 

[244] Будь-кого іншого серед богів вічносущих я міг би 

[245] Легко приспать, навіть течії дужі ріки Океану, 

[246] Що джерелом для народження був усім іншим безсмертним. 

[247] Але до Зевса Кроніона я підійти не посмів би 

[248] І не приспав би його, хіба лише сам він накаже. 

[249] Мав одного вже я разу науку з твого повеління, 
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[250] В день той, коли самовпевнений син хмаровладного Зевса 

[251] Від Іліона відплив, столицю троян зруйнувавши. 

[252] Розум тоді я приспав у егідодержавного Зевса, 

[253] Неподоланно розлившись навколо; а ти його сину, 

 

[254] Лихо замисливши, вітер страшенний на море наслала 

[255] І віднесла його до велелюдного острова Косу, 

[256] Одаль від друзів своїх. Прокинувшись, Зевс розлютився 

[257] Й порозганяв по всім домі богів, мене ж він усюди 

[258] Пильно шукав і з ефіру закинув би в море безслідно, 

[259] Ніч врятувала мене, що й людей, і безсмертних долає. 

[260] Втік я й у неї сховався, й лють Зевсова стала вщухати, 

[261] Бистрій-бо Ночі не зважився він неприємне чинити. 

[262] Нині ж від мене ти знов вимагаєш зробить неможливе». 

 

[263] Мовила знову йому велеока владичиця Гера: 

 

[264] «Сне, навіщо про це у своєму ти згадуєш серці? 

[265] Думаєш, може, троян захищатиме Зевс громовладний, 

[266] Як він розгнівавсь колись за сина свого за Геракла? 

[267] Краще ходім, і віддам я одну із харіт наймолодших 

[268] Заміж за тебе, й тоді називати дружиною будеш 

[269] Ти Пасітею, що взяти її віддавна бажаєш». 

 

[270] Мовила так, і, радіючи, Сон їй у відповідь каже: 
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[271] «Ну, то клянися мені неторканними водами Стіксу, 

[272] Правою ти многоплідної ниви торкнися рукою, 

[273] Лівою — сяйного моря, і хай нам за свідків у цьому 

[274] Будуть підземні богове, осельники Кронових жител, 

[275] Що віддаси за мене одну із харіт наймолодших 

[276] Ти Пасітею, що взяти її я віддавна бажаю». 

 

[277] Мовив він так. Не противилась білораменная Гера. 

[278] Так поклялась, як просив він, і поіменно назвала 

[279] В Тартарі скритих богів, що імення було їм Титани. 

[280] А як вона поклялась і велику закінчила клятву, 

[281] Лемноса й Імбра міста позад себе обоє лишили 

[282] І, оповиті у хмарну імлу, подалися в дорогу. 

[283] Іди діставшись багатоджерельної, матері звірів, 

[284] Лектон минули, де й море лишили; тоді суходолом 

[285] Рушили, й лісу верхів’я хитались у них під ногами. 

[286] Сон там зоставсь, щоб його не нагледіли Зевсові очі, 

[287] На величезну виліз ялину, що в час той на їді 

[288] Над усіма височіла, в ефір крізь повітря сягнувши. 

[289] Сів він на ній, безпечно в ялиновім вітті укритий, 

[290] 1 Наче та пташка дзвінка, що у горах живе, і богове 

[291] Мідяним звуть ковалем, а північним яструбом — люди. 

 

[292] Гера тим часом мерщій піднялась на Гаргарську вершину 

[293] Іди високої. Зевс її там хмаровладний побачив. 

[294] Тільки-но глянув, як пристрастю розум йому охопило, 
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[295] Наче тоді, як уперше зазнав він із нею кохання, 

[296] Разом на ложе зійшовши, від любих батьків своїх потай. 

[297] Вийшов до неї, назвав на ім’я і так він промовив: 

 

[298] «Геро, куди поспішаєш? Куди ти прямуєш з Олімпу? 

 

[299] Повозу й коней не видно твоїх, щоб їхати далі». 

[300] Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера: 

[301] «До рубежів того краю, що живить усіх, я прямую,— 

[302] Предка богів навістить Океана і матір Тетію, 

[303] Що у домівці своїй і зростили мене, й згодували, 

[304] їх навістити я йду, щоб зваду спинить безнастанну. 

[305] Довгий-бо час обоє вони уникають кохання 

[306] Й спільного ложа,— така ворожнеча їм в душу запала. 

[307] Коні мої при підніжжі багатоджерельної Іди 

[308] Ждуть, щоб по суші мене понести і по воднлх просторах. 

[309] Нині ж для тебе сюди прибула я з вершин олімпійських, 

[310] Щоб ти не гнівався потім, як мовчки піду я від тебе 

[311] До Океана самого у дім його глибоководний». 

 

[312] Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний: 

[313] «Геро, ти встигнеш, проте, і пізніше до нього податись, 

[314] Нині ж на спільному ложі зажиймо розкошів кохання. 

[315] Пристрасть така до богині чи смертної жінки ніколи, 

[316] В грудях моїх розливаючись, дух мені ще не скоряла! 

[317] Так не кохав ще ніколи я ні Іксіона дружини, 
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[318] Що Пірітоя родила, з безсмертними рівного мужа, 

[319] Ні струнконогої діви Данаї, Акрісія доньки, 

[320] Що породила Персея, славетного поміж мужами, 

[321] Ані державного Фенікса далекославної доньки, 

[322] Що породила Міноса і рівню богам — Радаманта, 

[323] Так не кохав я Семели, ні тої Алкмени у Фівах, 

[324] Що нездоланного духом Геракла мені породила, 

[325] А Діоніса людям на радість родила Семела; 

[326] Ні пишнокосої так не кохав я владарки Деметри, 

[327] Ані Лето велеславної, ані тебе, моя Геро, 

[328] Як тебе нині кохаю, солодким повитий жаданням!» 

[329] Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера: 

[330] «О, ти жахливий, Кроніде, яке-бо ти слово промовив! 

[331] Прагнеш ти нині зі мною на ложі зажити кохання 

[332] Тут, на високостях Іди, що звідусюди їх видно. 

[333] Що ж це було б, якби хто із богів, одвічно живущих, 

[334] Вгледів на ложі нас разом обох та пішов показав би 

[335] Іншим богам. Не посміла б тоді я, із ложа кохання 

[336] Вставши, у дім твій вернутись,— який би був сором для мене! 

[337] А якщо так вже бажаєш і прагне того твоє серце, 

[338] Є спочивальня у нас, що Гефест, наш любий нащадок, 

[339] Побудував, до одвірків двері міцні приладнавши. 

[340] Підемо спати туди, як тебе так приваблює ложе». 

 

[341] Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс громовладний: 

[342] «Геро, не бійся! Ніхто із богів чи мужів земнородних 
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[343] Нас не побачить, такою-бо я огорну золотою 

 

[344] Хмарою нас, що й Гелій нічого крізь неї не вгледить, 

[345] Хоч своїм гострим промінням він бачити може й усюди». 

 

[346] Мовив так Кроносів син і схопив у обійми дружину. 

[347] Зразу ж під ними земля квітучі зростила мурави, 

[348] Лотоси зрошені, крокус і купи густі гіацинта, 

[349] Ніжні й м’які, що свої підносили високо стебла. 

[350] Там і лягли вони вдвох, і прекрасна обох огорнула 

[351] Хмарка злотиста, і з неї блискучі спадали росинки. 

 

[352] Сном і коханням подоланий, так на Гаргарській вершині 

[353] Спав безтурботно отець, обнімаючи міцно дружину. 

[354] Вмить до ахейських човнів полетів тоді Сон нездоланний, 

[355] Щоб принести земледержцю, землі потрясателю, вістку, 

[356] Близько він став перед ним і слово промовив крилате: 

 

[357] «Допомагай, Посейдоне, данаям тепер щиросердо, 

[358] Славу в бою подаруй, хоч би й ненадовго їм, поки 

[359] Зевс почиває: сном-бо його оповив я солодким. 

[360] Звабила Гера його — в коханні із нею з’єднатись». 

 

[361] Мовив це й миттю до людських племен він славетних подався, 

[362] Поміч данаям подать Посейдона ще більш спонукавши. 

[363] Кинувсь до перших рядів Посейдон тоді й голосно крикнув: 
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[364] «Чи віддамо Пріамідові Гектору ми перемогу, 

[365] Вої аргейські, щоб взяв кораблі він і славою вкрився? 

[366] Та похваляється так і тому лише так він говорить, 

[367] Що при човнах пробуває Ахілл із розгніваним серцем. 

[368] Не відчували б такої, проте, ми в Пеліді потреби, 

[369] Якби один за одного в битві стояли завзято. 

[370] Ну-бо, вчинімо так, як зараз оце я скажу вам: 

[371] В кращі, найбільші у цілому війську щити одягнувши 

[372] Тіло, шоломами з міді блискучої щільно покривши 

[373] Голови наші і в руки узявши списи щонайдовші, 

[374] В бій вирушаймо! Я сам поведу вас. І певен, не встоїть 

[375] Гектор тоді Пріамід, хоч яким він завзяттям шаліє. 

[376] Хто із вас стійкий в бою, а щит в того мужа маленький, 

[377] Слабшому хай його дасть, а сам хай покриється більшим». 

 

[378] Мовив він так, і охоче послухали всі його ради. 

[379] Хоч і уражені ранами, воїв вожді шикували — 

[380] Вождь Тідеіа, Одіссей і славетний Атрід Агамемнон. 

[381] Лави обходячи всі, вони зброю веліли міняти, 

[382] Кращий щоб кращу дістав, а гіршим лишилася гірша. 

[383] А як круг тіла усі одягнулись блискучою міддю, 

[384] Рушили в бій, їх ряди Посейдон вів, землі потрясатель. 

[385] Пагубний меч довголезий в могутній тримав він правиці, 

[386] Схожий на блискавку; з ним неможливо змагатись людині 

[387] В битві смутливій: страхом-бо кожного він уражає. 
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[388] З другого боку, й троян шикував осяйливий Гектор. 

[389] Розпочали бойове між собою, нещадне змагання 

[390] Сам Посейдон темнокудрий і смертний осяйливий Гектор — 

[391] Цей із троянами йшов, а той заступавсь за аргеїв. 

[392] Море здіймало до самих човнів і наметів аргейських 

[393] Хвилю шумливу,— війська із оглушливим сходились криком. 

[394] Та ні морськії вали не б’ють так об сушу бурхливо, 

[395] Гнані з безкрайого моря нестримним Борея диханням, 

[396] Ні між ущелин гірських не гуде з таким шалом страшенним 

[397] Полум’я хиже, пожар лісовий роздуваючи буйно, 

[398] Ні вітровій не шумить так в широколистому вітті 

[399] Дужих дубів, коли із страшним він бушує завзяттям,— 

[400] Як закричали жахливо трояни тоді і ахеї 

[401] Криком нестямним, одні проти одних рушаючи в битву. 

 

[402] Стрівшись лицем до лиця із Бантом, осяйливий Гектор 

[403] Перший на нього метнув свого гострого списа й не схибив, 

[404] В груди потрапив йому, де два ремені сходились разом,— 

[405] Щит на однім, меч срібноцвяхований висів на другім,— 

[406] Ніжнеє тіло вони захистили. Розгнівався Гектор, 

[407] Бачачи, що надаремно із рук його зброя злетіла, 

[408] І відступив до друзів своїх, уникаючи смерті. 

[409] Лиш обернувсь він, як в нього великий Еант Теламоній 

[410] Каменем кинув, із тих, що були кораблям за підпору,— 

[411] їх у бійців під ногами валялось багато,— і втрапив 
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[412] Гектору в груди, якраз над обідцям щита, біля шиї,— 

[413] З розмаху кинутий, дзиґою він на льоту закрутився. 

[414] Як під ударом Зевсовим, вирваний геть із корінням, 

[415] Падає дуб, і навколо розноситься сірки огидний 

[416] Запах, і той, хто це зблизька побачить, одразу втрачає 

[417] Дух відваги, бо блискавки Зевса для всіх небезпечні,— 

[418] Так же і Гектора сила на землю, у порох, упала. 

[419] Списа він виронив з рук, навалилися зверху на нього 

[420] Щит і шолом. Забряжчали міддю узорною лати. 

[421] З криком звитяжним підбігли до нього синове ахеїв, 

[422] Взяти надіючись тіло, і сипали в нього списами 

[423] Частими. Але ніхто не здолав поводатаря люду 

[424] Вцілить мечем, ані списом,— хоробрі його оточили 

[425] Полідамант і славетний Еней, Агенор богосвітлий, 

[426] І Сарпедон, полководець лікіян, і Главк бездоганний. 

[427] Інші до нього також не були неуважні й щитами 

[428] Огородили круглястими. Гектора взявши на руки, 

[429] Товариші його винесли аж до запряжених коней 

[430] Бистрих, що разом з візничим і повозом ясноузорним 

[431] Ззаду стояли, оподаль війни і жорстокої битви. 

[432] Славного мужа, що тяжко стогнав, повезли вони в місто. 

 

[433] От досягли вони броду ріки струменистої, Ксанту, 

 

[434] Вирами славного, що породив його Зевс несмертельний,— 

[435] Там його, з повоза знявши, на землю поклали й водою 
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[436] Геть облили. Він зітхнув, і розплющились очі у нього; 

[437] Ставши навколішки, кров почав він випльовувать чорну. 

[438] Знову, проте, на землю упав, і ясні його очі 

[439] Темная ніч обняла: ще оглушений був він ударом. 

 

[440] Щойно уздріли аргеї, що Гектор подався із поля, 

[441] Кинулись ще запальніш на троян, всю згадавши відвагу. 

[442] Перший із воїв тоді син Ойлея, Еант прудконогий, 

[443] Раптом набігши, загостреним Сатнія списом ударив,— 

[444] Німфа-наяда його бездоганна родила Енопу, 

[445] Що із стадами пастушив на березі Сатніоенту. 

[446] Близько підскочивши, списом славетний нащадок Ойлея 

[447] В пах його вдарив, і впав той на землю. Над вбитого тілом 

[448] Вої троян і данаїв зіткнулися в битві страшенній. 

[449] Полідамант списоборець за вбитого месником вийшов, 

[450] Парость Пантоя; він праве плече Протое’нору ранив, 

[451] Синові Ареїліка, плече простромив йому наскрізь 

[452] Спис величезний, і впав той, руками хапаючи землю. 

[453] Полідамант з похвальбою великою голосно крикнув: 

 

[454] «Ні, недарма, як видно, з міцної руки Пантоїда, 

[455] Духом великого мужа, цей. спис полетів мідногострий! 

[456] В тіло прийняв його нині один із аргеїв. Як видно, 

[457] Зійде, на нього спираючись, він до оселі Аїда!» 

 

[458] Мовив він так, і болем хвальба ця торкнула аргеїв. 
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[459] Більше від інших Еант розтривожився «ерцем відважним, 

[460] Син Теламонів,— тож біля убитого був він найближче. 

[461] Списа блискучого швидко він кинув услід воякові/ 

[462] Полідамант же, відскочивши вбік, щасливо уникнув 

[463] Чорної смерті,— на себе прийняв Архелох її мужній, 

[464] Син Антенора,— богове його прирекли на загибель. 

[465] В в’язи його він ударив, де сходиться карк з головою, 

[466] В верхній хребець, і обидва на шиї розсік сухожилля. 

[467] Падавши, ротом, і ніздрями, й цілою той головою 

[468] В землю раніше зарився, аніж гомілками й коліньми. 

 

[469] Голосно крикнув Еант бездоганному Полідаманту: 

 

[470] «Полідаманте, подумай лише і скажи мені щиро: 

[471] Гідний чи ні чоловік оцей був полягти у відомсту 

[472] За Протое’нора? Він не простак і не з простих, здається, 

[473] Чи не доводиться він Антенору, впокірнику коней, 

[474] Братом чи сином? Адже на рідню його дуже він схожий». 

 

[475] Мовив він так, хоч і добре все знав. Засмутились трояни. 

[476] Списом тоді Адамант беотійця ударив Промаха 

[477] В помсту за брата, якого уже волочив той за ноги, 

[478] І Адамант з похвальбою великою голосно крикнув: 

 

[479] «О хвастовиті аргеї, в пустих похвальбах ненаситні! 

[480] Мабуть, не нам лиш самим випадають на долю страждання 
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[481] Й труднощі, будете, певно, і ви так же само убиті. 

[482] Гляньте, як списом моїм приборканий спить перед нами 

[483] Воїн Промах, полігши, щоб брат мій пені й відомсти 

[484] Довго не ждав. Хотілось би кожному мужеві в домі 

[485] Брата лишити, щоб міг у біді колись месником стати!» 

 

[486] Мовив він так, і болем хвальба ця торкнула аргеїв. 

[487] Більше за всіх Пенелей розтривожився серцем одважним. 

[488] На Акаманта пішов він. Та нападу не дожидався 

[489] Той Пенелея-вождя, останній же Іліонея, 

[490] Сина Форбанта, на вівці багатого, вбив. Його в Трої 

[491] Більше від інших Гермес полюбив і достатком відзначив. 

[492] Мати родила йому одного лише Іліонея. 

[493] Цей, під брову його списом в очницю ударивши гострим, 

[494] Око пробив. Навиліт крізь око й потилицю вийшов 

[495] Спис той, і зразу присів він, обидві руки розпростерши 

[496] Перед собою. І вмить Пенелей тоді свій мідногострий 

[497] Вихопив меч та й ударив у карк, і скотилась на землю 

[498] Враз голова із шоломом і списом, що так і лишився 

[499] В оці стирчати. Як маківку, голову списом піднявши, 

[500] Він ворогам показав і так, похваляючись, крикнув: 

 

[501] «Вістку, трояни, про це батькам передайте коханим 

[502] Славного Іліонея,— нехай його дома оплачуть! 

[503] Тож і кохана дружина Промаха Алегеноріда 

[504] Мужа свого не зустріне, радіючи, в час той, коли ми 
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[505] На кораблях своїх з Трої повернемось, діти ахеїв». 

 

[506] Мовив він так, і дрож у троян перебіг по суглобах, 

[507] Кожен із них озиравсь, щоб загибелі злої уникнуть. 

 

[508] Нині скажіть мені, Музи, олімпських осель пожилиці, 

[509] Хто найперший з ахеїв здобув скривавлену зброю 

[510] В день, коли битву схилив на їх користь землі потрясатель? 

[511] Першим Еант Теламоній великий убив Гіртіада 

[512] Іртія, славного владаря місян, могутніх душею; 

[513] Далі озброєння зняв Антілох тоді з Мермера й Фалка, 

[514] Гіппотіона і Морія вбив Меріон безпощадний, 

[515] Тевкр переміг Протоона і разом із ним Періфета; 

[516] А Атреїд Гіпере’нора вразив, вожатая люду, 

[517] Прямо у пах, і спис мідногострий, пройнявши утробу, 

[518] Нутрощі вирвав у нього, й душа через рану відкриту 

[519] Вийшла із тіла в ту ж мить, і тьма йому очі окрила. 

[520] Знищив найбільш ворогів син Ойлея, Еант бистроногий: 

[521] З ним-бо змагатись ногами не міг би ніхто, доганявши 

[522] Воїв, що з поля біжать, коли Зевс на них страх насилає. 

Пісня п’ятнадцята. Відступ від кораблів 

[1] Як, утікаючи з поля, трояни рів з частоколом 

[2] Вже перейшли й багатьох приборкали руки данайські, 

[3] При колісницях затримались трохи, бліді з переляку, 

[4] Й далі тікати готові. Тим часом і Зевс пробудився 

[5] На верховинах ідейських біля злотошатної Гери, 
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[6] Швидко на ноги він став і побачив троян і ахеїв, 

[7] Як ті безладно тікали, а ці — ледь встигали за ними 

[8] Гнатись, і серед аргеїв уздрів владаря Посейдона; 

[9] Гектора далі побачив, що в полі лежав,* навколо 

[10] Друзі сиділи; тяжко він дихав грудьми й непритомний 

[11] Кров’ю блював,— ударив його не найслабший з ахеїв. 

[12] Жалем пройнявся до Гектора батько людей і безсмертних, 

[13] Страшно глянув спідлоба і так він до Гери промовив: 

 

[14] «Все це твоя, невиправна Геро, зловредна підступність! 

[15] Гектор божистий уже не боєць, і збентежене військо! 

[16] Але не знаю, плоди оцієї підступності злої 

[17] Ти чи не перша збереш, як громами тебе посмугую. 

[18] Не пам’ятаєш ти, як з височіні повисла? На ноги 

[19] Я два ковадла тобі почепив, нерозривні на руки 

[20] Пута наклав золоті, і ти поміж хмар у ефірі 

[21] Звисла. Обурились дуже боги на великім Олімпі, 

[22] Та підступить і звільнити тебе не могли. Бо хапав я 

[23] Кожного й геть від порога жбурляв; і на землю він падав 

[24] Ледве живий. Але й цим у душі безугавного смутку 

[25] За богосвітлим Гераклом усе ж таки я не полегшив. 

[26] Ти-бо, замисливши лихо, велику із вітром Бореєм 

[27] Бурю навіяла й гнала його по безплідному морю, 

[28] Поки загнала на Кос його, густо населений острів. 

 

[29] Все ж врятував я його, хоч і лиха зазнав він чимало, 
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[30] І повернутись поміг йому в Аргос, на коні багатий. 

[31] Це я нагадую знов, щоб підступи ти припинила 

[32] Та щоб упевнилась, чи помогло тобі любощів ложе, 

[33] Що від богів віддаля ти на нього мене спокусила!» 

 

[34] Мовив він так. Велеока жахнулась володарка Гера 

[35] Й, тут же до нього озвавшись, промовила слово крилате: 

 

[36] «Будьте ви свідками, земле і небо широке над нами, 

[37] І під землею Стіксові води,— це клятва страшенна, 

[38] Більшої клятви уже й між богів не буває блаженних, 

[39] І головою твоєю клянуся священною, й нашим 

[40] Ложем законним, а марно ж я ним присягатись не буду! 

[41] То ж не з веління мого Посейдон, землі потрясатель, 

[42] Шкодить троянам та Гектору й поміч дає для ахеїв: 

[43] Власний-бо дух спонукає його і до цього призводить; 

[44] В скруті їх між кораблями він жалем пройнявсь до ахеїв. 

[45] Я ж йому тільки одне порадити мала б сьогодні — 

[46] Там лиш ходити, куди, темнохмарний, ти сам нас провадиш». 

 

[47] Мовила так. Усміхнувсь тоді батько людей і безсмертних 

[48] І до дружини у відповідь слово промовив крилате: 

 

[49] «От коли б завжди тепер, велеока володарко Геро, 

[50] Згодна думками зі мною була ти на зборах безсмертних, 

[51] То навіть сам Посейдон, хоч він іншого дуже бажає, 
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[52] Скоро бажання змінив би до мислі твоєї й моєї. 

[53] Але як чесно й правдиво ти нині зі мною говориш, 

[54] То поспіши до родини богів і скажи, хай Іріда 

[55] І Аполлон славнолукий прибудуть на Іду негайно. 

[56] З вістю Іріда хай мчить аж до лав міднозбройних ахеїв 

[57] І владарю Посейдонові хай мій наказ перекаже,— 

[58] Участь в бою припинить і негайно додому вернутись. 

[59] Феб-Аполлон же хай Ректора знову на бій підбадьорить, 

[60] Знов йому сил надихне й допоможе забути про болі, 

[61] Що зазнає тепер його серце, й поверне ахеїв 

[62] Знову до їх кораблів, полохливу здійнявши утечу. 

[63] Кинуться бігти вони до човнів многовеслих Ахілла, 

[64] Сина Пелея, а той замість себе поставить Патрокла, 

[65] Друга свого. Під мурами Трої осяйливий Гектор 

[66] Списом Патрокла уб’є й багатьох іще воїв погубить 

[67] І серед них богосвітлого сина мого Сарпедона. 

[68] Гектора вб’є за це в розпалі гніву Ахілл богосвітлий. 

[69] Але тоді лише від кораблів я влаштую суцільний 

[70] Відступ троянського війська, коли опанують ахеї 

[71] Трої високу твердиню, послухавши ради Афіни. 

[72] Гніву, проте, не вгамую свого і нікому з безсмертних 

[73] Допомагати данаям також не дозволю раніше, 

 

[74] Ніж Пелеїдове сповнено буде бажання, що сам я 

[75] Пообіцяв йому, схвально кивнувши на те головою 

[76] Дня ще того, як Фетіда мені обнімала коліна, 
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[77] Просячи шани вділити Ахіллові-городоборцю». 

 

[78] Мовив він так, і білораменна послухалась Гера, 

[79] Та й із ідейських висот на великий Олімп подалася. 

[80] Так наче лине уява в людини, що світу багато 

[81] Бачивши, землі розумною думкою всі уявляє — 

[82] «Там би я й там побував!» — і багато що іншого мріє,— 

[83] Із бистроплинню такою ж полинула владарка Гера. 

[84] Швидко добігла Олімпу високого й в Зевсовім домі 

[85] Зібраних разом застала безсмертних, їй взустріч богове 

[86] Скочили з місць і, чаші піднявши, її привітали. 

[87] Інших минувши, проте, в гарнолицьої діви Феміди 

[88] Чашу взяла вона, та-бо назустріч їй кинулась перша 

[89] І, до богині озвавшись, промовила слово крилате: 

 

[90] «Геро, чого ти прийшла? Ти наче налякана дуже! 

[91] А чи не Кроносів син налякав тебе так, чоловік твій?» 

 

[92] Відповідаючи, білораменна їй мовила Гера: 

 

[93] «Ти не розпитуй, Фемідо, про це. Сама-бо ти знаєш, 

[94] Серце у нього яке — і суворе, і високодумне. 

[95] Учту почни із богами, однаково кожному рівну, 

[96] Й серед безсмертних тоді ти почуєш, яке безголів’я 

[97] Зевс нам готує. Ніхто із безсмертних і смертного люду, 

[98] Думаю я, не радітиме з цього у серці своєму, 
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[99] Хоч би й який він сьогодні не був на цій учті веселий». 

 

[100] Мовила так і сіла на місце володарка Гера. 

[101] Всі тут обурились, в Зевсовім домі, боги. Усміхалась 

[102] Гера губами, чоло ж над чорними в неї бровами 

[103] Не прояснилось, і мовила так, закипаючи гнівом: 

 

[104] «От ми дурні, нарікаємо так безрозсудно на Зевса! 

[105] Марно до нього підходим, його намагаючись словом 

[106] Стримать чи силою. Він же байдуже сидить собі одаль, 

[107] Нас і не бачить, себе над всіма він богами вважає 

[108] Вищим могуттю своєю і владою беззаперечно. 

[109] Тим-то й терпіть усе лихо, яке він кому посилає. 

[110] От уже й нині, здається, нещастя Арея спостигло — 

[111] То ж Аскалаф, його син, із смертних усіх найлюбіший, 

[112] В битві поліг,— велетенський Арей величавсь його батьком». 

 

[113] Мовила так, і Арей, по міцних своїх стегнах руками 

[114] Ляснувши, аж розридався уголос і в розпачі скрикнув: 

 

[115] «Не прогнівіться на мене, Олімпу осельники вічні, 

[116] Як до ахейських човнів поспішу я за сина помститись, 

[117] Хоч би й судилось мені, побитому Зевсовим громом, 

[118] В поросі, змішанім з кров’ю, між трупів на полі валятись!» 

 

[119] Мовивши так, наказує Жахові й Остраху коні 
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[120] Він запрягати, а сам одягає озброєння світле. 

[121] Мабуть, з новою, ще більшою злобою й гнівом страшнішим, 

[122] Ніж перед тим, був би вибухнув Зевс на богів олімпійських, 

[123] Але Паллада Афіна, злякавшись за долю безсмертних, 

[124] Кинулась враз до порога із крісла, в якому сиділа, 

[125] Миттю зірвала шолом з голови, а з плечей у Арея 

[126] Щит його й, вирвавши з рук, поставила мідного списа 

[127] Набік і з словом звернулася до роз’ярілого бога: 

 

[128] «Ти збожеволів, пропав ти, шалений! Чи є іще в тебе 

[129] Вуха, щоб слухати? Наче ти й розум, і сором утратив! 

[130] Наче не чув ти, що білораменна казала нам Гера, 

[131] Від олімпійського Зевса недавно сюди повернувшись? 

[132] Чи захотілось, самому багато ще лиха зазнавши, 

[133] Знов на Олімп силоміць повернутися в смутку гіркому, 

[134] Ще й на інших безсмертних тяжкого накликати лиха? 

[135] Зевс-бо відразу ж ахеїв покине й троян веледумних 

[136] І на Олімп поспішить, щоб на нас свою лютість зігнати, 

[137] І похапає підряд, чи винний хто є, чи невинний! 

[138] Тим-то облиш, тобі раджу, свій гнів за убитого сина! 

[139] Скільки від сина твого і міццю, й руками не гірших 

[140] Вже полягло, а ще скільки поляже! Адже неможливо 

[141] Всі покоління, людський увесь рід врятувати від смерті!» 

 

[142] Мовивши, в крісло садовить вона роз’ярілого бога. 

[143] Гера ж покликала вийти із дому в той час Алоллона 
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[144] Й разом Іріду, вісницю бистру богів олімпійських, 

[145] І, до обох їх звертаючись, мовила слово крилате: 

 

[146] «Зевс наказав вам обом якнайшвидше з’явитись на Іду. 

[147] Отже, з’явившись туди й перед Зевсовим ставши обличчям, 

[148] Все учиніть, що накаже він вам і чого зажадає». 

 

[149] Мовила так і, назад повернувшись, володарка Гера 

[150] Сіла у крісло. Ті ж двоє, схопившись, у путь подалися. 

[151] Іди діставшись багатоджерельної, матері звірів, 

[152] Широколунного Зевса знайшли, що сидів на вершині 

[153] Гаргару,— хмара його запашна, мов вінок, огортала. 

[154] Разом удвох підійшли й перед Зевсом вони хмаровладним 

[155] Стали. А він, побачивши їх, не розгнівався серцем: 

[156] Скорий-бо послух явили вони його любій дружині, 

[157] І до Іріди він першої слово промовив крилате: 

 

[158] «Швидше біжи, прудконога Ірідо, звістити наказ мій 

[159] До владаря Посейдона,— вістунко, не будь неправдива! 

[160] Скажеш йому, щоб негайно війну він і січу облишив 

[161] І повертався на збори богів або в море священне. 

[162] А не послухає слова мого і не зважить на нього — 

[163] Розумом хай тоді сам і духом своїм поміркує, 

 

[164] Чи пощастить йому, хоч і який він міцний, проти мене 

[165] Встояти. Й силою я-бо, здається, за нього міцніший, 
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[166] І за народженням перший. Невже не вагається серцем 

[167] Він і зі мною рівнятись, кого усі інші страшаться?» 

 

[168] Мовив він так, і в путь подалась вітронога Іріда 

[169] Й до Іліона священного з гір полетіла ідейських. 

[170] Наче той град льодянистий або снігова хуртовина 

[171] Сипле завійно в диханні ефірянороднім Борея, 

[172] Із бистроплинню такою ж помчала проворна Іріда 

[173] До земледержця й промовила так, перед ним зупинившись: 

 

[174] «З вістю до тебе, землі потрясатель наш темнокудрий, 

[175] Я прилетіла сюди від егідодержавного Зевса. 

[176] Він наказав, щоб негайно війну ти і січу облишив 

[177] Та повернувся на збори богів або в море священне. 

[178] А не послухаєш слова його і не зважиш на нього, 

[179] То він погрожує сам появитися тут і з тобою 

[180] В битву вступить. Та руки його дужої він тобі радить 

[181] Все ж уникати, бо й силою він за тебе міцніший, 

[182] І за народженням перший. Невже не вагаєшся серцем 

[183] Навіть із тим ти рівнятись, кого усі інші страшаться?» 

 

[184] Гнівно у відповідь мовив їй славний землі потрясатель: 

 

[185] «Горе! Хоч і могутній, та надто зухвало він мовить! 

[186] Навіть мене, рівногідного, силою стримати хоче! 

[187] Троє братів є, що нас породила від Кроноса Рея: 
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[188] Зевс і я, а третій — Аїд, над підземними владар. 

[189] Все ми на трьох поділили, і кожен дістав, свою частку 

[190] Жеребкуванням. Дісталось навіки мені в володіння 

[191] Сивеє море, Аїдові — мороку темна оселя, 

[192] Зевсові ж небо в ефірі і хмарах дісталось широке. 

[193] Спільні для нас земля і високий Олімп залишились. 

[194] Тим-то не житиму я по Зевсовій волі. Спокійно, 

[195] Хоч і могутній, своєю третиною хай володіє. 

[196] Силою ж рук не злякає мене він, немов боягуза. 

[197] Краще своїми суворими хай научає словами 

[198] Власних синів і дочок своїх, що від нього родились, 

[199] Слів-бо його хоч-не-хоч, а вони таки слухать повинні!» 

[200] 1 Відповідаючи, мовила так вітронога Іріда: 

 

[201] «Отже, таку ось, землі потрясателю наш темнокудрий, 

[202] Відповідь Зевсові маю нести непривітну й сувору? 

[203] Може, ти зміниш її? Поступливі сильнії духом. 

[204] Знаєш ти й сам, що Ерінії завжди обстоюють старших». 

[205] 1 В відповідь знов Посейдон тоді мовив, землі потрясатель: 

 

[206] «Слушне, богине Ірідо, ти зараз промовила слово. 

[207] Дуже то добре, як вісник доречну висловлює думку. 

[208] Але страшний мені серце і душу охоплює смуток, 

[209] Що рівноправного Зевс і однакій підлеглого долі 

[210] Так зневажати образливим словом собі дозволяє. 

[211] Все ж, хоч і гнівом охоплений, нині йому поступлюсь я. 
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[212] Але скажу тобі я і дотримаю цеї погрози,— 

[213] В разі противно мені і Афіні, що здобич дарує, 

[214] Всупереч Гері, й Гермесові, ще й владареві Гефесту, 

[215] Він Іліона високі щадитиме мури й не схоче 

[216] їх зруйнувати, даруючи силу велику аргеям, 

[217] Знає хай — виникне з ним ворожнеча у нас невигойна». 

 

[218] Мовив це й лави ахейські покинув землі-потрясатель, 

[219] В море глибоке поринув на жаль для героїв ахейських. 

 

[220] До Аполлона почав тоді мовити Зевс громовладний: 

 

[221] «Фебе мій любий, піди-но за Ректором мідянозбройним! 

[222] Он подивись — земледержець, могутній землі потрясатель, 

[223] В море священне сховавсь, уникаючи грізного гніву 

[224] Нашого. Всі-бо інакше про битву велику почули б, 

[225] Навіть підземні боги, що з Кроносом разом домують. 

[226] Краще, проте, набагато й для мене, й для нього самого 

[227] Сталось, що перед моїми руками він навіть у гніві 

[228] Все ж відступив: не без поту-бо справа тоді б закінчилась. 

[229] В руки візьми торочками оздоблену славну егіду 

[230] І, потрясаючи нею, полохай героїв ахейських. 

[231] А про осяйного Гектора сам ти подбай, дальносяжче! 

[232] Силу велику піднось в його серці, допоки ахеї 

[233] До кораблів утікать не почнуть і до хвиль Геллеспонту. 

[234] Ну, а тоді я вже сам і ділом подбаю, і словом, 
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[235] Щоб від трудів бойових відпочили нарешті ахеї». 

 

[236] Так він сказав. Аполлон не відмовив непослухом батьку, 

[237] Швидко з ідейських висот, наче сокіл, злетів легкокрилий, 

[238] Згуба швидка голубів, із небесних птахів найбистріший. 

[239] Гектора зразу знайшов він, божистого сина Пріама,— 

[240] Вже не лежав, а сидів той: до нього вертала свідомість, 

[241] Товаришів пізнавав він навколо, і легше він дихав, 

[242] Не обливаючись потом, із волі егідодержавця. 

[243] Став біля нього і мовив йому Аполлон дальносяжний: 

 

[244] «Ректоре, сину Пріамів, чом ледве живий ти оподаль 

[245] Інших лежиш? І що за недоля тут сталась з тобою?» 

 

[246] Так, ледве дишачи, вимовив Ректор шоломосяйний: 

[247] «Хто ти, з богів найдобріший, що тут розмовляєш зі мною? 

[248] Чи ти не чув, як в той час, коли перед човнами ахеїв 

[249] Я побивав їх, у груди мені Еант гучномовний 

[250] Каменем тяжко ударив і буйної сили позбавив? 

[251] Я вже гадав, що, напевно, в оселі Аїдовій нині 

[252] Мертвих побачу, останнього-бо позбувавсь я дихання». 

 

[253] Відповідаючи, мовив йому Аполлон дальносяжний: 

 

[254] «Більше відваги! Могутнього-бо посилає Кроніон 

[255] З Іди заступника нині на поміч тобі й допомогу,— 
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[256] Феб-Аполлон я з мечем золотим, увесь час і раніше 

[257] Оберігав я й самого тебе, й твоє місто високе. 

[258] Отже, снаги надихни численним комонникам вашим 

[259] Гнати швидких своїх коней до вражих човнів глибодонних. 

[260] Я ж перед ними піду і шляхи перед їхніми кіньми 

[261] Всюди рівнятиму, втечі піддавши героїв ахейських». 

 

[262] Мовив і силу велику вдихнув у керманича люду. 

[263] Наче застояний кінь, відгодований в яслах ячменем, 

[264] Віжки порвавши, копитами вчвал тупотить по рівнині 

[265] До струменистої річки, де звик на привіллі купатись, 

[266] Гордий. Підносить він високо голову, грива по плечах 

[267] В’ється за вітром,— своєю пишається він красотою. 

[268] Мчать його ноги швидкі на знайомії пастівні кінські. 

[269] Так же і Гектор ногами й коліньми орудував бистро 

[270] Й наглив до бою кінноту, лиш голос богівський зачувши. 

[271] Так же, як дику козу чи рогатого оленя гонять 

[272] Зграї мисливських собак і загони селян-звіроловів, 

[273] Поки гущавина їх лісова або скеля урвиста 

[274] Не порятує, й мисливцям догнать звірину неможливо; 

[275] А на той гомін із хащі виходить до них на дорогу 

[276] Лев пишногривий, і от вже завзяті ловці утікають. 

[277] Так і данаї, що досі на ворога тисли юрбою 

[278] І перед себе мечами й списами двогострими гнали, 

[279] Ледь спостерігши, як Гектор до лав своїх збройних підходить, 

[280] Перелякались, і раптом душа їм у ноги упала. 
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[281] Син Андремонтів Тоант звернувся тоді до аргеїв, 

[282] Доблесний муж етолійський, досвідчений як списоборець 

[283] І рукопашний боєць, та й мало хто з юних ахеїв 

[284] Перемогти його міг у словеснім на зборах змаганні. 

[285] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 

 

[286] «Леле! Велике я диво побачив своїми очима! 

[287] Смерті лихої уникнувши, знову постав перед нами 

[288] Гектор! А кожен із нас уже духом своїм сподівався, 

[289] Що погубив безперечно Еант його, син Теламонів. 

[290] Хтось із богів, проте, визволив та врятував від напасті 

[291] Гектора, що багатьом вже данаям розслабив коліна 

[292] І багатьом іще, мабуть, розслабить. Адже не без Зевса 

[293] Він громоносного став перед лавами, прагнучи бою. 

[294] Отже, послухайте всі і вчиніть, як я зараз скажу вам. 

[295] До кораблів ми накажемо війську всьому відступити, 

[296] Ми лиш самі, між ахейськими воями найсміливіші, 

[297] Тут лишимось: може, нам пощастить мідяними списами 

[298] Зразу його зупинить. Хоч який він до бою завзятий, 

 

[299] Дужого натовпу воїв данайських, проте, побоїться». 

 

[300] Мовив він так, і охоче послухали всі його ради. 

[301] Ідоменея-вождя обступили вони та Еанта, 

[302] Тевкра, Мегеса, Ареєві рівного, ще й Меріона, 

[303] Приготувались до бою й закликали найсміливіших 
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[304] Відсіч троянам і Гектору дати. А ззаду тим часом 

[305] До кораблів своїх військо ахейське уже відступало. 

[306] Лави зімкнувши, трояни ударили: вів-бо їх Гектор 

[307] Кроком широким. Попереду йшов, свої плечі укривши 

[308] Хмарою, Феб-Аполлон, в руках він тримав ясносяйну, 

[309] Буйну егіду страшну, пелехату, Гефест її, мідник, 

[310] Зевсові дав у дарунок, для остраху людям носити. 

[311] В руки цю взявши егіду, провадив він військо троянське. 

 

[312] Лави зімкнувши, їх ждали аргеї. І крики шалені 

[313] Враз залунали обабіч. Із пружних тятив полетіли 

[314] Стріли стрімкі і з відважних долонь їх списи незліченні, 

[315] Прямо в тіла юнаків войовничих одні устромлялись, 

[316] Інших багато між тим, не торкнувшися білого тіла, 

[317] В землю встрявали навкруг у жадобі насититись тілом. 

[318] Доки егіду в руках тримав Аполлон нерухомо, 

[319] Доти і стріли літали обабіч, і падали люди. 

[320] А як поглянув лише бистрокінним данаям в обличчя, 

[321] Нею потряс і голосно крикнув, то раптом у грудях 

[322] Духом охляли вони і забули про запал одваги. 

[323] Так же, як череду цілу корів чи отару овечу 

[324] Хижі два звіри женуть у темряві чорної ночі, 

[325] Раптом напавши, коли не стояла сторожа на місці,— 

[326] Так з переляку тікали ахеї. Нагнав на них страху 

[327] Феб-Аполлон, дарувавши троянам і Гектору славу. 
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[328] Муж проти мужа змагався, йшла битва розсипаним строєм. 

[329] Аркесілая і Стіхія вбив тоді Гектор осяйний. 

[330] Перший начальником був беотійських мужів міднозбройних, 

[331] Другий соратником був Менестея, великого духом. 

[332] Зброї позбавив Еней Медонта й з ним разом Іаса. 

[333] Сином побічним Медонт божистому числивсь Ойлею, 

[334] Братом Бантові рідним. Осельником був він Філаки, 

[335] Втікши з своєї вітчизни: убив-бо він рідного брата 

[336] Мачухи Еріопіди лихої, дружини Ойлея. 

[337] А богорівний Іас вождем був афінського війська, 

[338] Сином вважався він Сфела, що сам народивсь од Букола. 

[339] Полідамант умертвив Мекістея, Політ же — Ехія 

[340] В першім бою, а Клонія вбив Агенор богосвітлий. 

[341] Ззаду ударив Паріс Деїоха в плече, як тікав той 

[342] В лавах передніх, аж гостра навиліт проскочила зброя. 

[343] З мертвих озброєння стали знімати вони. А ахеї, 

 

[344] Крізь частокіл і рів прориваючись, бігли безладно 

[345] Хто куди міг і мусили швидше за мури ховатись. 

[346] Гектор кричав до троян, закликаючи голосом дужим: 

 

[347] «До кораблів поспішіть, скривавлену здобич облиште! 

[348] Тільки побачу, що хтось кораблі обминає ворожі, 

[349] Смертю він тут же загине, і вже не брати і не сестри 

[350] Спалять померлого тіло погребним вогнем, а собаки 

[351] Трупа його шматуватимуть тут, перед мурами міста!» 
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[352] Мовив він і батогом із розмаху хльоснув по конях, 

[353] Лави троянські окликнувши гучно. У відповідь вої 

[354] Разом гукнули й своїх в колісниці запряжених коней 

[355] З гуркотом грізним погнали. А Феб-Аполлон перед ними 

[356] Легко обрушив ногами краї глибоченного рову, 

[357] Грузом засипав середину й вирівняв воям дорогу 

[358] Довгу, завширшки таку, як спис пролетіти здолає, 

[359] Кинутий мужем, який свою випробовує силу. 

[360] Рушили шляхом тим лави троян. Аполлон перед ними 

[361] Ніс неоцінну егіду, і вал зруйнував він ахейський 

[362] Легко так само, як часом на березі моря дитина 

[363] Щось у безвинній забаві з піску побудує сипкого 

[364] Й, граючись, ніжками потім чи ручками геть поруйнує. 

[365] Так же, осяйливий Фебе, і ти зруйнував без зусилля 

[366] Труд і старання аргеїв, самих же примусив тікати. 

 

[367] Лиш кораблів досягнувши, в утечі вони зупинились 

[368] І один одному дух бадьорили, підносячи руки 

[369] До всемогутніх богів, і кожен з них щиро молився. 

[370] Нестор моливсь найщиріш староденний, опора ахеїв 

[371] Певна, обидві руки піднімаючи в зоряне небо: 

 

[372] «Зевсе, наш батьку, як в Аргосі хто, на пшеницю багатім, 

[373] Палячи тучнії стегна биків чи овечок, молився 

[374] Про поворот свій додому, й ти схвально кивнув головою,— 
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[375] Це спогадай і день згуби від нас одверни, олімпійче, 

[376] Не дозволяй тим троянам украй подолати ахеїв». 

 

[377] Так він молився, і голосно Зевс загримів велемудрий, 

[378] Вчувши палкі молитви староденного сина Нелея. 

 

[379] Щойно трояни почули егідодержавного Зевса 

[380] Гуркіт, згадали про бій і натисли ще більш на аргеїв. 

[381] Так, наче вал величезний широкопросторого моря 

[382] Вище облавків зліта корабельних під тиском могутнім 

[383] Буйного вихру, що хвилі високі валами здіймає,— 

[384] Так і трояни з оглушливим криком крізь мур пробивались, 

[385] Коней баских женучи, і при самих кормах вже точився 

[386] Бій на двогострих списах рукопашний,— ці з повозів били, 

[387] Ті ж вибігали на верх кораблів своїх чорних і звідти Г 

 

[388] Кидали ратища з мідними вістрями довгі й великі, 

 

[389] Що в кораблях для бою морського на дні зберігали. 

 

[390] Поки ахеї з троянами ще перед муром змагались, 

[391] Від кораблів бистрохідних далеко, Патрокл у наметі 

[392] При Евріпілі хороброму сидячи, лагідним словом 

[393] Серце йому утішав і сипав на рану пекучу 

[394] Ліки цілющі, щоб чорні йому заспокоїти болі. 

[395] А як побачив троян, що вони вже на мур насідають 
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[396] Юрмами, вої ж данайські тікають з розпачливим криком, 

[397] В грудях не стримав ридань і, долонями гучно по стегнах 

[398] Ляснувши, смутком глибоким охоплений, став говорити: 

 

[399] «О Евріпіле, не можу я далі з тобою лишатись, 

[400] Хоч я й потрібен тобі,— там бій розпочавсь вирішальний. 

[401] Хай твій товариш тебе розважає, а я до Ахілла 

[402] Йти поспішу, до участі в битві його спонукати. 

[403] Може, хто зна, при помочі божій слова мої збудять 

[404] Дух його: тільки до доброго дружні вмовляння призводять». 

 

[405] Мовив він так, і вперед понесли його ноги. Ахеї ж 

[406] Опір троянам чинили; проте, хоч було тих і менше, 

[407] Від кораблів не здолали ворожу навалу відбити. 

[408] Та не здолали й трояни, данайські фаланги прорвавши, 

[409] Аж у середину їх кораблів і наметів дістатись. 

[410] Так, наче брус корабельний по шнуру вирівнюють точно 

[411] Руки досвідчені вправного теслі, який бездоганно 

[412] Знає своє ремесло, перейнявши його від Афіни,— 

[413] Нарівні так між троян і ахеїв точилася битва. 

[414] В час той, як воїни інші під іншими бились човнами, 

[415] Проти Еанта, вповитого славою, виступив Гектор. 

[416] Тяжко змагались вони при однім кораблі, але марно 

[417] Цей намагавсь одігнати Еанта й човна підпалити, 

[418] Той же — відбити його, бо Гектор був ведений богом. 

[419] В час той Кале’тор, Клітіїв син, що вогонь вже підносив 
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[420] До корабля, був Еантом списом уражений в груди. 

[421] Тяжко він гримнув об землю, і з рук смолоскип йому випав. 

[422] Гектор, як тільки побачив, що брат його в перших убитий, 

[423] І біля чорного впав корабля, й покотився у порох, 

[424] Голосно так до троян заволав і до воїв лікійських: 

 

[425] «Гей ви, трояни, й лікійці, й дарданські бійці рукопашні! 

[426] Не відступайте від бою у тісняві цій надзвичайній, 

[427] Але рятуйте Кале’тора, що між човнами загинув,— 

[428] Славне озброєння зняти із нього не дайте ахеям». 

 

[429] Мовивши так, в Еанта він списа блискучого кинув, 

[430] Схибив, проте,— в Лікофрона, сина Мастора, поцілив,— 

[431] Що із Кітер був, товариш Еанта, і в домі у нього 

[432] Жив після того, як мужа убив у Кітерах священних. 

[433] Гектор в чоло його мідяним вістрям ударив, як поряд 

 

[434] Той із Еантом стояв. І навзнак у порох на землю 

[435] Впав він з корми корабля, і суглоби у нього розслабли. 

[436] З жаху здригнувся Еант, і так він до брата промовив: 

 

[437] «Тевкре мій любий, поліг перед нами наш вірний товариш, 

[438] Той Масторід, що, прийшовши з Кітер, серед нас оселився 

[439] Й шани у нашому домі нарівні зажив із батьками. 

[440] Гектор убив його, духом могутній. Де смертоносні 

[441] Стріли твої, де лук, Аполлоном дарований Фебом?» 
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[442] Мовив він так, той послухав, прибіг і спинивсь біля нього 

[443] З луком тугим у руках, сагайдак несучи за плечима 

[444] З гострими стрілами, й тут же почав на троян їх пускати. 

[445] Впав від стріли його Кліт, осяйливий син Пейсенора, 

[446] Полідаманта товариш, славетного сина Пантоя,— 

[447] Віжки в руках він тримав, приставлений бувши до коней. 

[448] В’їхавши ними у гущу ахейських фаланг найгустішу, 

[449] Гектора врадував він і троян. Та небавом самому 

[450] Трапилось лихо, й ніхто не прийшов ту біду відвернути. 

[451] Клітові ззаду вп’ялася у шию стріла велетужна. 

[452] З повоза впав він тоді, й понесли наполохані коні 

[453] З гуркотом повіз порожній. Це зразу ж помітив володар 

[454] Полідамант, і перший назустріч він кинувся коням, 

[455] їх Астіною віддав, Протіаона синові, в руки, 

[456] З повозом ближче звелівши триматись і пильно глядіти 

[457] Коней, а сам — у лави передні назад повернувся. 

 

[458] Тевкр тоді другу стрілу проти Гектора в мідяній зброї 

[459] Вийняв, і січу спинив би при корабля^він ахейських, 

[460] Тільки б найдужчого між ворогами дихання позбавив. 

[461] Та не сховавсь він од розуму мудрого Зевса, що, вкривши 

[462] Гектора захистом, Тевкрові слави тієї відмовив. 

[463] Сплетену добре зірвав тятиву з бездоганного лука 

[464] Зевс, поки цілився той. І, блукаючи, вбік полетіла 

[465] Міддю зважніла стріла, і лук із руки його випав. 
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[466] Тевкр аж здригнувся, і так тоді він до брата промовив: 

 

[467] «Горе! Якесь божество зловороже всю нашу потугу 

[468] Зводить нінащо! Он вирвало щойно із рук моїх лука, 

[469] Ще й обірвало мені тятиву новозвиту, що вранці 

[470] Я підв’язав, щоб часті виносити здужала стріли!» 

 

[471] В відповідь мовив йому великий Еант Теламоній: 

 

[472] «Любий, облиш свого лука спокійно лежати з тугими 

[473] Стрілами, раз їх знесилює бог, до данаїв ворожий. 

[474] Довгого списа у руки і щит захопивши на плечі, 

[475] Бийся з троянами сам та й інших на те підбадьорюй. 

[476] Як і здолає нас ворог, то не без труда він важкого 

[477] Візьме у нас кораблі добропалубні! Ну ж бо до бою!» 

 

[478] Мовив він так і, лук у наметі своєму лишивши, 

[479] Плечі покрив після того щитом собі четверошкурим, 

[480] А на могутнє чоло шолом він насунув добірний 

[481] З кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розвівався. 

[482] Взяв іще списа міцного, окутого гострою міддю. 

[483] Вийшов з намету, й побіг, і біля Еанта спинився. 

 

[484] Бачачи, Гектор, що Тевкрові стали безсильними стріли, 

[485] Голосом дужим волав до троян і до воїв лікійських: 
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[486] «Гей ви, трояни, й лікійці, й дарданські бійці рукопашні! 

[487] Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу 

[488] Біля човнів глибодонних. На власні-бо очі я^бачив,— 

[489] Зевс учинив найславнішого мужа безсильними стріли! 

[490] Легко мужі пізнають могутливу Зевсову силу, 

[491] Чи то найвищу їм славу звитяги він з неба дарує, 

[492] Чи їх принижує, захисту їм не бажаючи дати, 

[493] Як от принижує нині аргеїв, а нам помагає. 

[494] До кораблів усі разом на бій! А як хто з вас поляже, 

[495] Смерть і загибель від стріл чи від гострого списа прийнявши, 

[496] Вмри без вагань! Не безславно йому, захищавши вітчизну, 

[497] Вмерти за неї! Дружина ж і діти живі зостануться, 

[498] Буде в безпеці і дім твій, і спадок увесь, як ахеї 

[499] Із кораблями своїми до рідного вернуться краю!» 

 

[500] Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. 

[501] З другого боку й Еант до свого заволав товариства: 

 

[502] «Сором, аргеї! Тепер залишається нам — чи загинуть, 

[503] Чи врятуватись, біду від своїх кораблів одвернувши. 

[504] Чи не гадаєте пішки до рідного краю вернутись, 

[505] Як кораблі одбере у вас Гектор шоломосяйний? 

[506] Чи ви не чуєте, як заохочує воїв троянських 

[507] Гектор та як кораблі нам жадає вогнем попалити? 

[508] Не у танок-бо іти, а до бою він їх закликає. 

[509] Кращої бути не може тепер у нас думки й поради, 
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[510] Як з ними руки і сили зчепити в бою рукопашнім. 

[511] Краще уже чи життя зберегти, чи загинути зразу, 

[512] Ніж у змаганнях жорстоких із ворогом слабшим так довго 

[513] Сили виснажувать тут, біля наших човнів мореплавних!» 

 

[514] Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. 

[515] Схедій, фокеїв начальник, син Перімеда, був зразу ж 

[516] Гектором вбитий. Вождь піших, славетного син Антенора, 

[517] Лаодамант поліг од міцної долоні Еанта. 

[518] Полідаманта рукою був От, Філеїда товариш, 

[519] Зброї позбавлений, вождь хороброго війська епеїв. 

[520] Глянув Мегес Філеїд і кинувсь на нього; відскочив 

[521] Полідамант, і той не поцілив його. Аполлон-бо 

[522] Сину Пантоя не дав поміж воїв передніх загинуть. 

[523] Списом своїм утрапив він Кройсмові прямо у груди. 

 

[524] Тяжко той гримнув об землю, і зняв він з плечей його зброю. 

[525] Кинувся раптом на нього Долоп, досвідчений списник, 

[526] Кращий з бійців Лампетід славетний, народжений Лампом, 

[527] Лаомедонтовим сином, бурхливого повен завзяття. 

[528] Він Філеїда у щит посередині списом ударив, 

[529] Близько підбігши. Але міцний захистив його панцир, 

[530] Мідною вкритий лускою. Філей колись цей обладунок 

[531] З міста Ефіри привіз, з узбережжя ріки Селеента, 

[532] Від владаря Евфета як гість, у дарунок здобувши, 

[533] Щоб на війні від ворожих бійців його захистом мати. 
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[534] Тож захистив од загибелі нині він синове тіло. 

[535] В час той Мегес загостреним списом ударив Долопа 

[536] В гребінь шолома його густогривого, кутого міддю; 

[537] Збив із шолома шишак той гривастий, і весь він на землю 

[538] В порох упав, яскравіючи й там своїм пурпуром свіжим. 

[539] Все ж, на звитягу надіючись, битись Долоп залишився. 

[540] Та на підмогу Мегесу поспів Менелай войовничий, 

[541] З списом іззаду спинившись, Долопа в плече він ударив. 

[542] Вістря шалене навиліт прошило його і крізь груди 

[543] Спереду вийшло, і ницьма він тут же на землю звалився. 

[544] Кинулись разом обидва — озброєння, міддю окуте, 

[545] Зняти з плечей його. Кревних гукнув тоді голосно Гектор, 

[546] Дужому став дорікати насамперед він Меланіппу, 

[547] Синові Гікетабна. Повільних корів у Перкоті 

[548] Череду пас у той час він, коли ще був ворог далеко, 

[549] А як данаї сюди в кораблях припливл* крутобоких, 

[550] До Іліона прийшов він і став між троян визначатись. 

[551] Жив у Пріама, шанований нарівні з власними дітьми. 

[552] Гектор гукнув на ім’я його й так йому став дорікати: 

 

[553] «Так, Меланіппе, й залишимо все? Невже твоє любе 

[554] Не ворухнулося серце від болю за вбитого брата? 

[555] Може, не бачиш, як шарпають онде Долопову зброю? 

[556] Швидше зі мною! Не личить же нам із аргеями битись 

[557] Здалеку, тож чи ми їх наголо переб’єм, чи високий 

[558] Візьмуть вони Іліон і всіх городян повбивають». 
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[559] Мовив і рушив вперед, а за ним тоді й муж богорівний. 

[560] А Теламоній Еант підбадьорював лави аргеїв: 

 

[561] «Друзі, будьте мужами і в серце вкладіть собі сором. 

[562] Тож один одного завжди соромтесь у битвах жорстоких. 

[563] Сором хто має, той більше рятується, ніж загибає. 

[564] Хто ж утікає, ні слави для того нема, ні рятунку». 

 

[565] Мовив він так, вони ж і самі захищатись бажали. 

[566] Взявши до серця те слово, свої кораблі оточили 

[567] Мідяним валом. Та Зевс одваги надав і троянам. 

[568] А гучномовний в боях Менелай підбивав Антілоха: 

 

[569] «Ані молодших за тебе в ахеїв нема, Антілоху, 

[570] Ані ногами бистрішого, ні сміливішого в битві. 

[571] Чом би не вийти тобі та когось із троян не вколошкать?» 

 

[572] Мовив він так і назад відступив, а того заохотив. 

[573] Вибіг юнак той з передніх рядів і, навкруг озирнувшись, 

[574] Списом блискучим націливсь. І враз одсахнулись трояни 

[575] Перед націленим списом. А він недарма його кинув, 

[576] Синові Гікетаона попав, Меланіппові, в груди 

[577] Біля самого соска, коли воїн до бою виходив. 

[578] Тяжко він гримнув об землю, й пітьма йому очі окрила. 

[579] Тож Антілох тоді кинувсь на нього, як пес налітає 
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[580] На оленя молоде, що вибігло з лігвища свого, 

[581] А звіролов його вцілив і зразу коліна розслабив. 

[582] Так, Меланіппе, й на тебе набіг Антілох войовничий 

[583] Зброю твою одібрать. Та від Гектора він не укрився: 

[584] Крізь сум’яття бойове біг до нього герой богосвітлий, 

[585] Та Антілох вже на нього не ждав, а що воїн був спритний, 

[586] Кинувся швидко тікати, як звір той, що лиха накоїв,— 

[587] Пса біля стада корів або й пастуха розірвавши, 

[588] Геть утікає мерщій, поки натовпом люди не збіглись. 

[589] Так утікав Несторід, а слідом трояни і Гектор 

[590] З криком шаленим і гомоном сипали стогнучі стріли. 

[591] Лиш досягнувши своїх, він став і назад обернувся. 

 

[592] Наче ті леви, що м’ясо сире пожирають, трояни 

[593] Кинулись до кораблів-, сповняючи Зевса веління. 

[594] Силу велику весь час в них будив він, а дух у аргеїв 

[595] Долу, хилив, одбираючи славу, в троян же підносив. 

[596] Гектору ж, сину Пріама, він славою волив окрити 

[597] Дух, щоб той огню невгасимого полум’я кинув 

[598] На кораблі крутобокі,— так просьба Фетіди надмірна 

[599] Сповнитись мала цілком. І ждав уже Зевс велемудрий 

[600] Над кораблями заграву на власні побачити очі, 

[601] З тої-бо миті початись мав відступ троянського війська 

[602] Від кораблів, а данаїв він славою волив окрити. 

[603] З задумом цим спрямував тоді Зевс до човнів глибодонних 

[604] Гектора, сина Пріама, що й сам вже туди поривався. 
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[605] Той шаленів, як Арей-списоборець, як полум’я згубне, 

[606] Що шаленіє у горах, в дрімучій гущавині лісу. 

[607] Піною вкрилися губи, з-під брів, що похмуро нависли, 

[608] Блискали очі ясні, й шолом мідносяйний страшливо 

[609] Над головою хитавсь в роз’ярілого боєм нещадним 

[610] Гектора. Був-бо в ефірі заступник у нього могутній, 

[611] Зевс, що з мужів багатьох одного його славою й честю 

[612] Ушанував, бо недовго йому вже на світі лишалось 

[613] Жити. Паллада Афіна уже наближала до нього 

[614] Згубний день, коли мав він загинуть од сили Пеліда. 

[615] Він намагався-бо лави ворожого війська прорвати, 

[616] Де найгустіший був натовп і зброя була щонайкраща. 

[617] Але прорвать їх не міг, хоч і дуже на те намагався. 

[618] Щільно зімкнувши ряди, стояли вони, мов висока 

[619] Скеля міцна, що звисає над берегом сивого моря 

[620] Й твердо витримує буйні вітрів буревійних пориви 

[621] І набігаючих хвиль величезних бурхливі удари. 

[622] Проти троян так стояли данаї й назад не тікали. 

[623] Сяючи, наче вогонь, налітав він на юрми ахеїв, 

[624] Падав на них, наче вітром підхоплена хвиля з-під хмари 

[625] На корабель наліта бистрохідний; а він аж до верху 

[626] Піною вкритий увесь, і вітру жахливе дихання 

[627] Свище в вітрилах, і трепетно терпнуть серця мореплавців, 

[628] Пойняті страхом: вони-бо заледве уникнули смерті. 

[629] Так же тремтіли серця у стривожених грудях ахеїв. 

[630] Наче той лев згубоносний на стадо корів нападає, 
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[631] Що у широких просторах лугів буйнотравих пасуться 

[632] Безліку, але пастух не уміє корів круторогих 

[633] Оборонити як слід від нападів хижого звіра. 

[634] Лев то вперед забіжить, а то опиняється ззаду 

[635] За чередою, то вскочить в середину й вже пожирає 

[636] Ялівку, інші ж усі розбігаються. Так же й ахеї, 

[637] Страхом повиті, від Гектора й Зевса, великого батька, 

[638] Всі утікали. А Гектор убив одного Періфета, 

[639] Сина Копрея, з Мікен, що від владаря ?врістея 

[640] Вісті приносив не раз могутній Геракловій силі. 

[641] Син в цього гіршого батька родився, кращий багато 

[642] В доблестях різних — у швидкості ніг і воєннім мистецтві, 

[643] Розумом же між найперших мікенських мужів визначався. 

[644] Тож і для Гектора став він великої слави причинком. 

[645] Він, обернувшись назад, на обід щита наштовхнувся, 

[646] Що аж до п’ят досягав та давав од списів йому захист. 

[647] Він похитнувся і навзнак упав, аж на скронях страшливо 

[648] Мідний шолом задзвенів, коли тяжко на землю він падав. 

[649] Гектор, угледівши це, до нього мерщій підбігає 

[650] Й списа у груди стромляє йому на очах в його близьких 

[651] Товаришів. Хоч смутні, не могли тут зарадить нічого 

[652] Товариші: й самі вони Гектора страшно боялись. 

[653] До кораблів повернувшись обличчям, аргеї вже бігли 

[654] Між кораблями передніми,— й гнались за ними трояни. 

[655] Мусили вже й від передніх вони кораблів відступити 

[656] Далі, і аж біля самих наметів своїх зупинились 
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[657] Лавами, й не розбігались по станові: страх-бо і сором 

[658] Стримував їх, одні одних невпинно вони бадьорили. 

 

[659] А особливо їх Нестор старезний, опора ахеїв, 

[660] Ревно благав, закликаючи всіх іменами їх предків: 

 

[661] «Будьте, друзі, мужами і в серце вкладіть собі сором 

[662] Перед людьми. Спогадайте-бо кожен про любу дружину, 

[663] І про дітей, і про власне майно, й про батьків своїх рідних,— 

[664] Чи то живуть вони ще, чи, може, уже й повмирали, 

[665] їх іменами благаю я вас, хоч тут їх немає,— 

[666] Стійте відважно в бою, стережіться ганебної втечі!» 

 

[667] Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. 

[668] А од очей їх тим часом Афіна одвіяла хмару 

[669] Тьми надзвичайної. Світло ясне їм відкрилось обабіч — 

[670] До кораблів і до бою, однаково людям страшного. 

[671] Видно було й гучномовного Ректора там і все військо — 

[672] Воїв троянських, що ззаду лишались і в бій не вступали, 

[673] Й лави, що билися боєм при кораблях бистрохідних. 

[674] Не до душі було мужньому серцем Еанту лишатись 

[675] Там, куди інші синове ахеїв тоді відступили. 

[676] Кроком подався широким по палубах він корабельних, 

[677] Довгим махаючи списом, що мав для бою морського,— 

[678] Збитим міцно гвіздками, у двадцять два лікті завдовжки. 

[679] Наче їздець, що правити кіньми напрочуд уміє, 
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[680] Четверо коней баских з табуна свого разом запрігши, 

[681] З поля широкого вчвал аж до мурів великого міста 

[682] Шляхом жене велелюдним, і всюди дивуються з нього 

[683] Чоловіки і жінки. А він раз у раз безугавно 

[684] Скаче з коня на коня. А коні летять усе далі. 

[685] Так і Еант по палубах перебігав корабельних 

[686] Кроком широким, і крики його аж до неба сягали. 

[687] Страшно гукав він весь час, закликаючи воїв данайських 

[688] І кораблі захищати, й намети. Так само і Гектор 

[689] Не залишався в юрбі гомінливій троян міднолатних. 

[690] Наче той хижий орел на зграї птахів налітає, 

[691] Що безтурботно на березі тихої річки пасуться, 

[692] На легкокрилих гусей, журавлів, лебедів довгошиїх,— 

[693] До темноносого так корабля пориваючись, Гектор 

[694] Кидавсь вперед. Рукою своєю великою ззаду 

[695] Зевс направляв його, й дух усього підбадьорював люду. 

 

[696] Знову навкруг кораблів розгорілася битва жорстока. 

[697] Так би сказав ти: два війська на битву одні проти одних 

[698] Вийшли нітрохи не втомлені — так вони бились завзято. 

[699] Кожен з воюючих думав своє: загони ахейські 

[700] Не сподівались уникнути лиха й загибелі ждали. 

[701] А у троян — надіялось серце у кожного в грудях 

[702] Раптом спалить кораблі й повбивати героїв ахейських. 

[703] З цими думками вони й виступали одні проти одних. 
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[704] Гектор тоді за корму корабля ухопився морського, 

[705] Гарного й бистрого, що перевіз через море до Трої 

[706] Протесілая, але не вернув його в рідну країну. 

[707] Вколо цього корабля врукопашну ахеї й трояни 

[708] Впень одні одних рубали. Ніхто з них не хтів дожидати 

[709] Стріл бистролетних здаля чи ударів загострених ратищ,— 

[710] Але ізблизька, й одним пломеніючи духом завзяття, 

[711] Гострими бились сокирами, бардами, ще й топорами, 

[712] Лезами довгих мечів і міддю списів двоєгострих. 

[713] Гарно оздоблений меч із руків’ям чорненої сталі 

[714] Там не один із долоні убиваних воїнів падав 

[715] Або з плечей. І земля навколо від крові чорніла. 

[716] Гектор же, міцно за виступ оздобний корми ухопившись, 

[717] Не випускав його з рук, троян закликаючи гучно: 

 

[718] «Дайте вогню і крик бойовий піднесіть усі разом! 

[719] День-бо відплати достойної Зевс нам сьогодні дарує,— 

[720] Взять кораблі, що сюди прибули проти божої волі 

[721] Й стільки біди завдали завдяки боягузтву старшини. 

[722] Хоч і хотів при кормах кораблів я із ворогом битись, 

[723] То не пускали й мене, і всі наші загони тримали. 

[724] Та якщо досі нам розум затьмарював широколунний 

[725] Зевс, то нині він сам нас веде й закликає до бою!» 

 

[726] Мовив він це, й ще завзятіш натисли вони на аргеїв. 

[727] Встоять не міг і Еант під навалою стріл безупинних. 
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[728] Перед загрозою смертною трохи назад він подався 

[729] З палуби свого судна на приступки семмступневі. 

[730] Стоячи з списом, відтіль вояків одбивав він троянських — 

[731] Кожного, хто з них із полум’ям згубним лише наближався. 

[732] Він увесь час до данаїв кричав, закликаючи гучно: 

 

[733] «Любі герої данайські, Ареєві слуги відважні! 

[734] Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу! 

[735] Чи сподіваємось ми іззаду союзників мати, 

[736] Або стіну неприступну, щоб нас од біди захистила? 

[737] Міста за нами нема із муром надійним навколо, 

[738] Де б захищатись могли ми з підтримкою всього народу. 

[739] Ми ж на рівнині в троян, у панцири міцно закутих, 

[740] Ними до моря приперті, від рідного краю далеко. 

[741] Міць наших рук — нам рятунок, не кволе в бою слабосилля!» 

 

[742] Так він гукав і гострим завзято розмахував списом. 

[743] Кожного, хто із троян наближавсь до човнів крутобоких 

[744] Із пломенистим вогнем, одгукнувшись на Гекторів заклик, 

[745] Зразу ж Еант убивав, поражаючи списом великим. 

[746] Так врукопашну дванадцять мужів він поклав біля суден. 

Пісня шістнадцята. Патроклія 

[1] Так вони за корабель добропалубний бились завзято. 

[2] Перед людським вожаєм Ахіллом Патрокл зупинився — 

[3] Сльози гарячі він лив, немов із джерел темноводих, 

[4] Що із-під скель, лиш козам досяжних, струмують темнисто. 
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[5] Глянувши, жалем пройнявсь богосвітлий Ахілл прудконогий, 

[6] Зразу ж до нього озвався і слово промовив крилате: 

 

[7] «Що це ти плачеш, Патрокле, немовби дівчатко маленьке, 

[8] Що за своєю матусею слідом біжить, і на руки 

[9] Проситься, й стримує матері кроки, й за плаття хапає, 

[10] Й дивиться в очі крізь сльози, аж поки на руки не візьме. 

[11] Ніжними так же, Патрокле, і ти умліваєш сльозами. 

[12] Чи з мірмідонян кому, чи мені розказати щось маєш? 

[13] Чи із далекої Фтії один ти почув яку звістку? 

[14] Кажуть, живий ще Менойт, син Акторів, батько твій рідний, 

[15] Ще і мій не помер, Пелей Еакід з мірмідонян. 

[16] Тужно було б нам обом, якби смерть їх од нас одібрала. 

[17] Чи не аргеями журишся, що задля свого зухвальства 

[18] Гинуть ганебно так біля своїх кораблів крутобоких? 

[19] Все-бо розказуй, в умі не ховай, щоб ми знали обидва». 

 

[20] Тяжко зітхнувши, Патрокл озвався до нього, комонник: 

 

[21] «Сину Пелеїв Ахілле, найбільша окрасо ахеїв! 

[22] Ти не гнівись, скорбота і так вже долає ахеїв. 

[23] Найсміливіші-бо вої, що билися досі завзято, 

[24] На кораблях полягли, побиті й поранені тяжко. 

[25] В ранах од стріл Діомед, Тідеїв нащадок могутній, 

[26] Зранений теж Одіссей, списоборець, і з ним Агамемнон, 

[27] Рани страшної зазнав у стегно Евріпіл войовничий; 
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[28] їх лікарі доглядають, що тямлять на ліках цілющих, 

 

[29] Рани лікують їм. Ти ж невблаганний і досі, Ахілле, 

[30] Гніву бодай-бо ніколи не знав я такого, як в тебе, 

[31] Гордий завзятцю! Чи буде яка з того користь потомкам, 

[32] Як одвернуть од аргеїв загибелі ти не бажаєш? 

[33] Немилосердний! Батьком твоїм не Пелей був, комонник, 

[34] Матір’ю — не Фетіда, а синєє море й безплідні 

[35] Скелі тебе породили,— того ти і серцем жорстокий. 

[36] А як боїшся душею якогось богів віщування, 

[37] Чи сповіщала від Зевса про щось тобі мати поважна — 

[38] То хоч мене вже пошли та загін мірмідонян зі мною 

[39] Виряди в бій,— чи не стану я світлом рятунку данаям. 

[40] Дай на рамена мені твою зброю ясну одягнути, 

[41] Може, за тебе прийнявши мене, хоч трохи трояни 

[42] Січу зупинять, і легше зітхнуть войовничі ахеї, 

[43] Втомлені боєм важким,— на війні відпочинок короткий. 

[44] З свіжими силами від кораблів і наметів ми легко 

[45] Під Іліон відженемо знеможене військо вороже». 

 

[46] Так він благав, нерозумний. Того ж не збагнув, що для себе 

[47] Сам він загибелі чорної й смерті лихої благає. 

[48] З тугою в серці до нього промовив Ахілл прудконогий: 

 

[49] «Горе мені! Ну, що ти сказав, богорідний Патрокле! 

[50] Ні віщуванням богів не журюсь я,— про нього я знаю,— 
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[51] Не сповіщала від Зевса нічого і мати поважна. 

[52] Та обіймає страшним мені болем і серце, і душу, 

[53] Тільки згадаю, що рівного рівний волів грабувати 

[54] І відбирать його здобич, тому що він владою вищий. 

[55] Страшно прикро мені — багато-бо я перетерпів. 

[56] Дівчину ту, що мені сини дарували ахейські, 

[57] Ту, що я списом здобув, зруйнувавши муроване місто, 

[58] Силою вирвав у мене із рук володар Агамемнон, 

[59] Син Атрея, неначе в нікчемного зайди якого. 

[60] Та облишмо про це, що було — те було! Й ні до чого 

[61] Серце гнівити без краю. Щоправда, свій гнів гамувати 

[62] Я не раніше гадав, аніж бойова колотнеча 

[63] Аж до моїх кораблів досягати почне бистрохідних. 

[64] Тож на рамена свої одягни мою зброю славетну 

[65] І войовничих веди мірмідонян на бій, якщо справді 

[66] Чорною хмарою сунуть трояни і вже облягають 

[67] Нам кораблі, а приперті до самого моря аргеї 

[68] Мужньо тримаються й досі лише над маленьким окрайцем 

[69] Суші. Трояни завзяті всією громадою міста 

[70] Ринули в бій. Бо начолок мойого шолома їм зблизька 

[71] В вічі не зблискує. Скоро б вони почали утікати 

[72] Й трупом яруги встилать, якби володар Агамемнон 

[73] Був ласкавіший до мене. А так вони й стан оточили, 

[74] Бо не лютує вже спис у долонях міцних Діомеда, 

[75] Сина Тідея, щоб від данаїв біду одвернути. 

[76] Вже не гримить з голови осоружної сина Атрея 
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[77] Крик бойовий. Лиш вигуки Гектора-людоубивці 

[78] Кличуть до бою троян,— і гомоном ті переможним 

[79] Повнять рівнину навкіл, побиваючи в битві ахеїв. 

[80] Кинь же, Патрокле, всю міць на троян, щоб біду відвернути 

[81] Від кораблів, щоб ті їх вогнем не спалили нещадним 

[82] Та не позбавили нас повороту до рідного краю. 

[83] Отже, послухай, з якою метою тобі я це мдвлю: 

[84] Маєш здобути мені велику пошану і славу 

[85] Поміж данаїв, щоб швидше мені повернули прекрасну 

[86] Дівчину-бранку, ще й подарунків прислали коштовних. 

[87] Од кораблів їх одкинь і вертайся. А хоч би й велику 

[88] Дав тобі славу Гери-владарки муж громоносний, 

[89] Не поривайся без мене, проте, переслідувать далі 

[90] Ти войовничих троян: мене-бо цим шани позбавиш, 

[91] Та бойовою звитягою в подвигу ратному гордий, 

[92] Тут бий троян і з військом не йди до твердинь Іліона, 

[93] Щоб із безсмертних богів, що Олімп їх одвічна оселя, 

[94] Хтось не втрутивсь: дуже любить-бо їх Аполлон дальносяжний. 

[95] Зразу ж вертайся, коли кораблям уже світло рятунку 

[96] Блисне, а бій на рівнині нехай вже без тебе триває. 

[97] Навіть, о Зевсе, наш батьку, і ви, Аполлоне й Афіно, 

[98] Навіть, якби всі трояни загинули, скільки їх є тут, 

[99] І від аргеїв ніхто, крім нас тільки двох, не лишився, 

[100] Ми б і самі розв’язали священної Трої пов’язки». 

 

[101] Так один з одним тоді розмовляли вони між собою. 
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[102] В час той не встояв Еант під навалою стріл мідногострих. 

[103] Зевсова воля долала його і жорстокі удари 

[104] Славних троян. На скронях у нього шолом світлосяйний 

[105] Страшно гудів від ударів. Списи увесь час ударяли 

[106] В бляхи шолома ясні. Тримаючи щит блискотливий, 

[107] Ліве плече аж замліло. Проте не здолали трояни 

[108] Щит той схитнути, хоч сипали стріли навкруг мідногострі. 

[109] Важко дихав Еант, усе тіло в утомі спливало 

[110] Потом рясним безустанно, було йому навіть несила 

[111] Вільно дихнуть. За бідою біда звідусіль насувалась. 

[112] Нині скажіть мені, Музи, що маєте дім на Олімпі: 

[113] Як пломенистий вогонь кораблі став палити ахейські? 

[114] Гектор, заскочивши зблизька, мечем величезним Еанта 

[115] По ясеневому списові вдарив при самому вістрі 

[116] Й ратище геть відрубав. Безпорадно Еант Теламонів 

[117] Зламаним списом махнув — далеко від нього позаду 

[118] З брязкотом мідяне вістря відточене впало на землю. 

 

[119] Трепетним серцем, здригнувшись, Еант зрозумів бездоганний 

[120] Справу богів,— адже його задуми ратні руйнує 

[121] Зевс громовладний, троянам бажаючи дати звитягу. 

[122] Він одступив, і метнули трояни вогонь неугасний 

[123] На кораблі бистрохідні, і полум’я скрізь спалахнуло, 

[124] Зразу ж вогонь і корму охопив. Ахілл, це уздрівши, 

[125] Ляснув по стегнах себе і скрикнув тоді до Патрокла: 
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[126] «О поспіши, богорівний Патрокле, їздець бистрокінний! 

[127] Бачу, як полум’я на кораблях уже наших бушує. 

[128] Якщо візьмуть кораблі, то й відступу вже нам не буде. 

[129] Зброю мерщій одягай, а я шикуватиму військо». 

 

[130] Так він сказав, і Патрокл ясною озброївся міддю. 

[131] Спершу наклав наголінники гарні собі на голінки, 

[132] Срібною пряжкою кожен до місця як слід прикріпивши. 

[133] Потім і лати міцні прудконогого внука Еака, 

[134] Зорями квітчані рясно, на груди свої надягнув він 

[135] І через плечі срібноцвяхований меч перевісив, 

[136] Кутий із міді, та щит величезний узяв і незламний. 

[137] А на могутнє чоло шолом він добірний насунув 

[138] З кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розвівався. 

[139] Взяв ще два списи міцні, що немов приросли до долоні. 

[140] Списа не взяв він лише бездоганного внука Еака: 

[141] Був він важкий, міцно збитий. Ніхто його інший з ахеїв 

[142] Навіть підняти не міг, лиш Ахілл ним вимахував легко, 

[143] Ясеном тим, що Хірон для любого батька Пелея 

[144] Сам з верховин Пеліону приніс на загибель героям. 

[145] Автомедонтові коней він швидше велів запрягати,— 

[146] Той по Ахіллу, мужів переборцю, мав шану найбільшу,— 

[147] Був найвірніший, на заклик в бою відгукнутись готовий. 

[148] Автомедонт же баских впріг у ярма Ахіллових коней — 

[149] Балія й Ксанта, що швидше від подиху бурі летіли. 

[150] Вітру Зефірові гарпія їх породила Поларга, 
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[151] Пасшись на луках, над течією ріки Океану. 

[152] В припряг до них бездоганного він заохотив Педаса,— 

[153] Вивів Ахілл його сам, Етіонове місто здобувши. 

[154] Смертний, за кіньми безсмертними легко він міг поспівати. 

 

[155] Сам же Ахілл, мірмідонські обходячи в час той намети, 

[156] Кликав до зброї усіх. Мов зграя вовків ненаситних, 

[157] Що невгамовним в серцях своїх дихають шалом відваги, 

[158] Оленя в горах настигши рогатого, рве на шматочки 

[159] В хижій жадобі, і пащі у них червоніють від крові, 

[160] Потім вся зграя шалено біжить до джерел темноводих, 

[161] Щоб язиками вузькими з поверхні хлебтати стемнілу 

[162] Воду, ригаючи кров’ю убитого звіра; а серце 

[163] В грудях безтрепетне в них, і роздуті від їжі утроби. 

 

[164] Так мірмідонян вожді і правителі шумно збирались 

[165] В лави, що мужній їх вів прудконогого друг Еакіда 

[166] В бій завзятий. Став перед ними Ахілл войовничий 

[167] І підбадьорював коней і лави мужів щитоносних. 

 

[168] Бистрих було п’ятдесят кораблів, що привів їх під Трою 

[169] Зевсові любий Ахілл, і на кожнім при веслах сиділо 

[170] По п’ятдесят вояків бойового його товариства. 

[171] П’ятеро визначив він воєвод, щоб держали над ними 

[172] Провід, найвищу собі над всіма залишаючи владу. 

[173] В першім загоні Менестій стояв на чолі зброєсяйний, 
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[174] Син Сперхея-ріки, що від Зевса дощами живиться. 

[175] Донька Пелея родила його, Полідора прекрасна, 

[176] Жінка, із богом Сперхеєм невтомним на ложі з’єднавшись. 

[177] Батьком, проте, йому Бор, Періерія син, уважався,— 

[178] Шлюб з нею взяв він відкритий, численні віддавши дарунки. 

[179] В другім загоні начальником Евдор стояв войовничий. 

[180] В танцях славетна й прекрасна родила його Полімела, 

[181] Донька Філанта. Гермес-бо, світлий дозорець могутній, 

[182] Дівчину ту покохав, уздрівши її в хороводі, 

[183] Що злотострільна вела Артеміда, мисливиця шумна. 

[184] В верхню світлицю ввійшовши до дівчини, потай з’єднався 

[185] З нею ласкавий Гермес, і сина вона породила 

[186] Евдора славного, в бігу швидкого, хороброго в битві. 

[187] Тож як Ілітія, що породіллям полегшує муки, 

[188] В світ його вивела, й сонячне бачити став він проміння, 

[189] Сила міцна, Ехеклей тоді, Акторів син, Полімелу 

[190] Ввів у свій дім як дружину, численні віддавши дарунки. 

[191] Внука ж ростив і виховував свого Філант староденний, 

[192] Опікуванням його оточивши, як власного сина. 

[193] В третім загоні стояв на чолі Пісандр войовничий, 

[194] Маймала син, що після Патрокла, друга Пеліда, 

[195] Між мірмідонян усіх списоборець вважався найперший. 

[196] А в четвертім вождем був Фенікс, комонник старезний. 

[197] В п’ятому — Алкідамант, Лаеркіїв син бездоганний. 

[198] Військо в ряди бойові з вождями поставивши струнко, 

[199] Вийшов Ахілл і до них із словом звернувся могутнім: 
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[200] «Не забувайте ніхто з мірмідонян погроз велемовних, 

[201] Що із швидких кораблів ви троянам у той посилали 

[202] Час, коли гнівом кипів я і кожен мене винуватив: 

[203] «Жовчю, Пеліде страшний, годувала тебе твоя мати, 

[204] Немилосердний, при кораблях ти тримав нас насильно. 

[205] Краще б уже на своїх кораблях морехідних додому 

[206] Ми повертались, якщо так запав тобі гнів той у душу». 

[207] Часто, зійшовшися, так говорили. От битви велика 

[208] Справа настала, якої так довго ми всі дожидали. 

 

[209] Хай тепер кожен, в кім серце хоробре, з троянами б’ється!» 

 

[210] Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. 

[211] Стали щільніші їх лави, слова владареві почувши. 

[212] Як каменяр із каміння міцного стіну викладає 

[213] Дому високого, щоб проти буйних вітрів він устояв, 

[214] Так же зімкнулися лави горбатих щитів і шоломів — 

[215] Щит із щитом, шолом із шоломом, із воїном воїн, 

[216] Гребені сяйні на їх конегривих шоломах стикались 

[217] З кожним їх рухом,— лавами так вони щільно стояли. 

[218] Спереду ж два зброєносні мужі — Патрокл богорідний 

[219] З Автомедонтом, обидва бажанням одним пломеніли — 

[220] В бій мірмідонян вести. Ахілл же тоді до намету 

[221] Свого пішов. Відчиняє він віко важке на чудовій, 

[222] Гарно оздобленій скрині, що сріблянонога Фетіда 
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[223] На корабель йому в путь спорядила, повну хітонів, 

[224] Теплих плащів і вовняних дерг — захищатись од вітру. 

[225] Келих роботи майстерної там зберігався. Не вільно 

[226] З нього нікому із смертних вина іскристого пити, 

[227] Ані нікому з богів, окрім Зевса, чинить узливання. 

[228] З скрині тієї Ахілл його вийняв і спершу очистив 

[229] Сіркою, потім прозорими водами вимив старанно, 

[230] Руки обмив і собі і вином його сповнив іскристим. 

[231] Став серед двору, звів очі до неба, вино лив іскристе 

[232] Й ревно моливсь він. І вчув молитви його Зевс громовладний. 

 

[233] «Зевсе Додонський, пелазгів далекий державче, владарю 

[234] Скель непогідних Додони, де віщії селли домують,— 

[235] Сплять на землі вони голій і ніг ніколи не миють. 

[236] Зважив колись уже ти на благання мої молитовні 

[237] І вшанував мене, тяжко загони скаравши ахейські, 

[238] Отже, прошу і сьогодні я вволити інше бажання: 

[239] Сам залишаюсь я в стані моїх кораблів бистрохідних, 

[240] Тільки товариша я і багато із ним мірмідонян 

[241] В бій посилаю. Прослав його, Зевсе широколунний, 

[242] Серце у грудях його укріпи, щоб побачив і Гектор, 

[243] Чи не спроможний і сам відзначитися в битві товариш 

[244] Наш бойовий, чи тільки тоді нездоланні шаліють 

[245] Руки його, коли й я з ним шал поділяю Ареїв. 

[246] А віджене від своїх кораблів бойову колотнечу, 

[247] Хай тоді цілих до мене й швидких кораблів він поверне 
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[248] З товаришами всіма бойовими при повній їх зброї!» 

 

[249] Так він благав, молячись, і вчув його Зевс велемудрий. 

[250] Дав йому батько одне, а друге прохання відкинув: 

[251] Від кораблів одігнати війну і бойову колотнечу 

[252] Дав, а вернутись Патроклові цілим із бою відмовив. 

[253] Зевсові-батьку свої молитви й узливання вчинивши, 

 

[254] Він до намету пішов, і, келих до скрині поклавши, 

[255] Вийшов з намету, і став біля нього, бо прагнув він духом 

[256] Бачити січу страшну між троянських мужів і ахейських. 

 

[257] Ті ж при озброєнні повнім услід за Патроклом одважним 

[258] Рушили, щоб на загони троянські ударити разом. 

[259] І налетіли роями вони, як оті придорожні 

[260] Оси, що в скелях собі понад шляхом будують домівки; 

[261] Дражнячи ос у гнізді, їх часто тривожити звикли 

[262] Хлопці дурні, багатьом через те накликаючи лихо. 

[263] Потім, коли, тим шляхом ідучи, чоловік прдорожній 

[264] їх ненароком зачепить, усі вони з серцем відважним 

[265] Роєм на нього летять, своїх захищаючи діток. 

[266] Так мірмідонці, із серцем і духом таким же відважним, 

[267] Від кораблів налетіли, і гомін вчинився невгасний. 

[268] Голосно крикнув Патрокл, у бій закликаючи воїв: 

 

[269] «Гей, мірмідонці, Ахілла соратники, сина Пелея, 
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[270] Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу! 

[271] Славу здобудьмо Пелідові, на кораблях-бо аргейських 

[272] Він — наймогутніший, ви ж — його славні бійці рукопашні. 

[273] Знає нехай і Атрід, Агамемнон широковладний, 

[274] Як він засліплений був, коли кращого скривдив з ахеїв». 

[275] Мовлячи так, він у кожному силу будив і одвагу, 

[276] Й ринули всі на троян. І відлунням жахливим навколо 

[277] Аж загули кораблі від страшенного крику ахеїв. 

[278] А як трояни побачили мужнього сина Менойта, 

[279] Разом з візничим його, у блискучім обох обладунку, 

[280] Духом збентежились враз, їх лави густі похитнулись. 

[281] Тут-бо збагнули вони, що відкинув Пелід прудконогий 

[282] Гнів свій біля кораблів і знову до дружби схилився. 

[283] Кожен лише озиравсь, як загибелі злої умкнути. 

 

[284] Перший Патрокл на троян свого списа блискучого кинув, 

[285] Прямо в середину війська, де їх юрмилось найбільше 

[286] При корабельній кормі відважного Протесілая, 

[287] Й вістрям Пірехма убив, що пеонів збройнокомонних 

[288] Із Амідона привів, де Аксій широкий струмує. 

[289] Вістрям у праве плече він ударив Пірехма, і навзнак, 

[290] Стогнучи, той у порох упав; з переляку пеони 

[291] Порозбігалися: їх-бо страхом Патрокл переповнив, 

[292] Вбивши вождя їх, що над усіма у бою визначався. 

[293] Від кораблів їх прогнавши, палаючий пломінь згасив він, 

[294] І корабель залишився напівобгорілий. З жахливим 
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[295] Криком тікали трояни. Поширились лави данаїв 

[296] Між кораблів глибодонних. І гомін лунав безугавний. 

[297] Наче з вершини гори величезної помахом дужим 

[298] Зевс, блискавиць володар, густохмарну відсуне заслону, 

 

[299] Й зразу все видно стає — і бескиди, й скелі високі, 

[300] Доли, й яруги, й повітря безкрайого простір над ними,— 

[301] Так і данаї, вогонь од своїх кораблів одігнавши, 

[302] Перепочили на мить. Проте іще бій не скінчився. 

[303] Бо перед військом ахеїв, Ареєві любих, трояни 

[304] Від кораблів чорнобоких іще навмання не тікали, 

[305] А, мимохіть одступивши, збиралися опір чинити. 

 

[306] Як у бою розламалися лави, пішли й полководці — 

[307] Муж проти мужа. Перший Менойтіїв син благородний 

[308] Ареїліка, як той одвернувсь, мідногострим ударив 

[309] Списом іззаду в стегно; крізь тіло навиліт пройшовши, 

[310] Кість йому спис роздробив, і дужий троянець на землю 

[311] Ницьма упав. Менелай войовничий поранив Тоанта 

[312] В груди, щитом не покриті, і все йому тіло розслабив. 

[313] А Філеїд, як угледів Амфікла, що рушив на нього, 

[314] Списом раніше поцілив іззаду в стегно, де найгрубші 

[315] Сплетено м’язи в людини, та вістрям йому мідногострим 

[316] Перетяло сухожилля, й пітьма йому очі окрила. 

[317] Із Несторідів один, Антілох, своїм ратищем гострим 

[318] Ранив Атімнія, пах йому мідяним вістрям пройнявши, 
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[319] Й воїн упав перед ним. А Марій тоді в Антілоха 

[320] Списом націливсь у гніві за смерть свого милого брата, 

[321] Ставши над трупом його. Та раніш Фрасімед богорівний, 

[322] Із Несторідів молодший, не схибивши, списом ударив 

[323] Прямо в плече його, й м’язи всього передпліччя обдерло 

[324] Ратище гостре йому, і кість плечову розрубало. 

[325] Тяжко той гримнув об землю, і тьма йому очі окрила. 

[326] Так два брати, Несторідів приборкані зброєю, разом 

[327] В пітьму Еребу зійшли, Сарпедона хоробрії друзі, 

[328] Амісодара сини-списоборці, того, що Хімеру 

[329] Викохав люту на горе й біду багатьом земнородним. 

[330] Син Ойлеїв Еант живцем захопив Клеобула, 

[331] Що серед стиску спіткнувся, і тут же відразу ослабив 

[332] Силу його, оздоблений меч йому в карк увігнавши. 

[333] Аж до руків’я меч од крові нагрівся. Багрова 

[334] Смерть і могутня судьба Клеобулові очі закрила. 

[335] Враз Пенелей із Ліконом стялися. Обидва списами 

[336] Схибили, перед собою кинувши їх надаремно. 

[337] Знову стялись на мечах. Ударив Лікон Пенелея 

[338] В гребінь шолома його густогривого. Але зламався 

[339] Меч у руків’ї. А той Лікона ударив під вухо. 

[340] В шию весь меч увійшов, і, тримаючись тільки на шкірі, 

[341] Вбік голова похилилась, й зразу ослабли суглоби. 

[342] А Меріон, Акаманта прудкими настигши ногами, 

[343] В праве поранив плече, як той саме на коней виходив. 
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[344] З повоза впав він на землю, й в очах його мла розлилася. 

[345] Ідоменей Еріманта безжальною міддю ударив 

[346] Прямо у рот, і навиліт проскочило мідноокуте 

[347] Ратище, вістрям своїм білу кість черепну роздробило 

[348] Й вибило зуби із ясен. Наповнились кров’ю обидва 

[349] Ока. Струмками вона із ніздрів, з розкритого рота 

[350] Бігла, і смерті чорная хмара його огорнула. 

 

[351] Кожен з данайських вождів умертвив когось з воїв троянських. 

[352] Так же, як хижі вовки на ягнят чи на кіз нападають 

[353] Люто й виносять з отари, коли пастухи необачні 

[354] їм розбрестися по горах дадуть, вовки ж їх угледять 

[355] Здалеку й переполоханих раптом хапають зубами,— 

[356] Так на троян і данаї напали, а ті про безладну 

[357] Думали втечу і зовсім про запал відваги забули. 

 

[358] Син Теламона Еант увесь час намагався ударить 

[359] Гектора мідянозбройного. Той же, досвідчений в битвах, 

[360] Плечі широкі надійно щитом закривши воловим, 

[361] Пильно до посвисту стріл і до гулу списів прислухався. 

[362] Він уже бачив, до кого хилилась мінлива звитяга, 

[363] Та залишався на місці, своїх захищаючи друзів. 

 

[364] Наче та хмара з ясного ефіру на небо широке 

[365] Йде від Олімпу, як Зевс грозову посилає негоду,— 

[366] Так під човнами зчинилися крики тривожні і втеча, 
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[367] В повнім безладді назад усі бігли. А Гектора коні 

[368] Збройного винесли вже бистроногі, позаду лишивши 

[369] Військо троян, мимоволі затриманих ровом глибоким. 

[370] У багатьох-бо запряжених коней швидких поламались 

[371] Дишла, і повози многих вождів у тім рові лишились. 

[372] Гнав їх завзято Патрокл і кликав з собою данаїв, 

[373] Горе троянам готуючи,— крик їх тривожний і втеча 

[374] Всі наповняли дороги, так бігли вони. Аж до неба 

[375] Курява вихром здіймалась,— шалено так однокопиті 

[376] Від кораблів і наметів до міста гналися коні. 

[377] Тільки-но бачив Патрокл, де купчились більше трояни, 

[378] З криком туди налітав. І з повозів ниць під колеса 

[379] Падали вої, і з хряском ламалися їх колісниці. 

[380] Виритий рів перескочили зразу безсмертнії коні 

[381] Бистрі, що їх дарували Пелеєві щедрі богове, 

[382] І полетіли з Патроклом. До Гектора він поривався 

[383] Списом його уразити, та винесли й Гектора коні. 

[384] Наче під подихом бурі, аж стогне земля почорніла 

[385] В осені час, коли ллє безнастанно рясними дощами 

[386] Зевс, охоплений гнівом страшним на мужів, що, насильством 

[387] Діючи, суд свій неправий творять на зібраннях народних, 

[388] Гноблячи правду, й нітрохи на кару богів не зважають: 

 

[389] Тим-то з своїх берегів переповнені рвуться потоки, 

[390] Поміж розмиваних пагорбів русла собі прокладають, 

[391] З шумом спадаючи з гір, і несуться бурхливі потоки 
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[392] В море пурпурне, попутно руйнуючи людську роботу,— 

[393] З шумом таким же бурхливим і коні тікали троянські. 

 

[394] В час той Патрокл, передні прорвавши троянські фаланги, 

[395] До кораблів одганяв їх назад, заважаючи в місто 

[396] Знов повернутись, і люто по всьому гасав бойовищі, 

[397] Між кораблів, і ріки, і міцного ахейського валу, 

[398] Й бив ворогів, даючи їм за друзів численних відплату. 

[399] Першого списом блискучим тоді він ударив Проноя 

[400] В груди, щитом не прикриті, і все йому тіло розслабив. 

[401] Тяжко той гримнув об землю. На другого кинувсь він далі — 

[402] Тестора, сина Енопа; на повозі, тесанім гладко, 

[403] Скулився з остраху той, і з ослаблених рук його віжки 

[404] Випали,— близько до нього підбігши, Патрокл його вдарив 

[405] Списом у праву щоку й навиліт пробив йому зуби. 

[406] Ратищем виволік потім його через поручні, наче 

[407] Рибу із хвилі в’юнку, на навислій сидячи скелі, 

[408] Мідноблискучим тягне рибалка гачком з волосінню,— 

[409] Списом блискучим він витяг троянця з роззявленим ротом, 

[410] Кинув на землю лицем,—. той упав і дихання позбувся. 

[411] Каменем потім забив Ерілая, що біг проти нього,— 

[412] Вцілив у голову прямо, й вона у важкому шоломі 

[413] Навпіл уся розкололась, і тут же на землю долілиць 

[414] Впав Ерілай, і смерть розлилася навкруг душозгубна. 

[415] Потім Патрокл Еріманта поверг, Амфотера й Епалта, 

[416] Ехія Дамасторіда, також Тлеполема, Іфея, 
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[417] Пірія й з ним Полімела, сина Аргея, й Евіппа,— 

[418] Так одного він по одному в землю поклав многоплідну. 

 

[419] Глянув лише Сарпедон, як безпоясних друзів загони 

[420] Гинуть, рукою Патрокла приборкані, сина Менойта, 

[421] Крикнув з обуренням він до лікіян своїх богорівних: 

 

[422] «Сором, лікійці! Куди біжите ви? Тепер то ви бистрі! 

[423] Хай-но назустріч я мужеві вийду тому та побачу, 

[424] Що це за воїн могутній, що стільки накоїв троянам 

[425] Лиха й стільком мужам благородним коліна розслабив». 

[426] Так він сказав і з повоза збройний зіскочив на землю. 

[427] Так же й Патрокл, це побачивши, тут же стрибнув з колісниці. 

[428] Наче ті два коршаки криводзьобі, із загнутим кігтям, 

[429] На верховині скелястій з оглушливим галасом б’ються, 

[430] Кинулись з криком таким же й вони у двобій один з одним. 

[431] Глянувши, син гнучкомудрого Кроноса жалем пройнявся 

[432] Й так він до Гери, сестри і дружини своєї, промовив: 

 

[433] «Горе мені! Сарпедону, з мужів найлюбішому, доля 

 

[434] Бути рукою Патрокла приборканим, сина Менойта! 

[435] Серце надвоє моє розділилось, я в мислях вагаюсь,— 

[436] Вирвать живим Сарпедона із бою, що сльози приносить, 

[437] І віднести на родючі простори Лікійського краю, 

[438] Чи допустить Менойтіда рукою приборканим бути?» 
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[439] В відповідь мовить йому велеока володарка Гера: 

[440] «О, ти жахливий, Кроніде! Яке-бо ти слово промовив! 

[441] Смертного мужа, якому давно вже приречена доля, 

[442] Від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. 

[443] Дій, як ти волиш, та ми, усі інші боги, з тим не згодні. 

[444] Тільки тобі я скажу, а ти збережи в своїм серці: 

[445] В разі живим одішлеш Сарпедона до рідного краю, 

[446] Зваж, щоб і інший хто-небудь тоді із богів не схотів би 

[447] Вирвати любого сина свого із могутнього бою. 

[448] Бо під великим містом Пріамовим б’ються численні 

[449] Діти богів,— ти злобу їх страшенну на себе накличеш. 

[450] А як він любий тобі, і ти журишся серцем за нього, 

[451] То не чини перешкоди, щоб серед могутнього бою 

[452] Був він рукою Патрокла приборканий, сина Менойта. 

[453] Потім уже, як душа і життя Сарпедона покинуть, 

[454] Смерті звели й нездоланному Сну віднести його тіло 

[455] В рідні простори Лікійського краю, до свого народу, 

[456] Там його друзі й брати поховають, насиплють могильний 

[457] Пагорб з надгробком, як це на пошану померлим належить». 

 

[458] Мовила так. Не перечив їй батько людей і безсмертних. 

[459] Росяні краплі криваві почав проливать він на землю, 

[460] В честь свого любого сина, що мав полягти від Патрокла 

[461] В Трої тій буйнородючій, від рідного краю далеко. 

[462] От як зійшлись вони й стали один проти одного близько, 
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[463] Перший упав од Патрокла руки Фрасідем знаменитий, 

[464] Серцем одважний візничий, соратник вождя Сарпедона. 

[465] Той в підчеревину вцілив йому і все тіло розслабив. 

[466] Кинув блискучого списа тоді Сарпедон на Патрокла, 

[467] Схибив, проте, і коневі Ахілла Педасові втрапив 

[468] Списом у праву лопатку. Спускаючи дух, захропів він 

[469] І повалився зі стогоном в порох, зітхнувши востаннє. 

[470] Інші обидва сполохались коні, ярмо затріщало, 

[471] Сплутались віжки, коли підпряжний у порох звалився. 

[472] Автомедонт тоді, списом уславлений, лиху зарадив: 

[473] З піхов при боці м’язистому вихопив меч тонколезий 

[474] І, ні хвилини не гаючи, віжки відсік підпряжного. 

[475] Інші тоді порівнялися коні й до запрягу стали. 

[476] Кинулись знов супротивники до душезгубного бою. 

 

[477] Списа блискучого кинув ізнов Сарпедон на Патрокла 

[478] Й схибив удруге,— над лівим плечем пролетів мідногострий 

[479] Спис, та його не торкнув. Але тут же рукою Патрокла 

[480] Кинутий спис був не марно — утрапило мідяне вістря 

[481] Там, де під трепетне серце підходить грудна перепона. 

[482] Впав Сарпедон, як падає дуб, чи тополя срібляста, 

[483] Або висока сосна, коли в горах мужі-лісоруби 

[484] Для кораблів рубають сокирами гострими брусся. 

[485] Так перед повозом з кіньми лежав тоді він розпростертий, 

[486] Стогнучи важко й за землю хапаючись, кров’ю облиту. 

[487] Наче, напавши на стадо повільних корів, роздирає 
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[488] Лев роз’ярілий бика гордовитого, й він з одчайдушним 

[489] Ревом конає під нападом хижим левиної пащі,— 

[490] Так же й Патроклом подоланий вождь щитоносних лікіян, 

[491] Лютим охоплений шалом, товариша любого кликав: 

 

[492] «Главку ти мій, найзавзятіший з воїв, повинен ти нині 

[493] Виявить шал списоборця й завзяття своє войовниче! 

[494] Радий будь згубній війні, якщо справді ти бистрий до бою. 

[495] Спершу ти всіх обійди полководців лікійського війська 

[496] І заохоть їх навкруг Сарпедона завзято змагатись. 

[497] Потім і сам позмагайся за мене ти гострою міддю, 

[498] Сором назавжди й докір тебе вічний за мене окриє 

[499] Перед людьми усіма, якщо нині ворожі ахеї 

[500] Знімуть озброєння з мене, убитого під кораблями. 

[501] Отже, тримайся міцніше та інших на бій підбадьорюй». 

 

[502] Тільки-но мовив він це, як окрив йому очі і ніздрі 

[503] Смертний кінець. І, на груди ногою йому наступивши, 

[504] Ратище витяг Патрокл, а з ним разомТрудну перепону, 

[505] Вирвавши й душу із тіла, і вістря безжального списа. 

[506] А мірмідоняни коней тримали хропучих, що рвались 

[507] Бігти, лишивши порожніми без вожаїв колісниці. 

 

[508] Главк засмутився страшенно, товариша голос почувши: 

[509] Біль йому серце пройняв, що не міг він до помочі стати. 

[510] Стис він рукою рамено, воно-бо від тої боліло 
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[511] Рани, що Тевкр заподіяв стрілою під муром високим, 

[512] Товаришів від ударів його захищаючи мужньо. 

[513] До дальнострільного він Аполлона, благаючи, мовив: 

 

[514] «Зглянься, владарю, чи ти у багатій країні Лікійській 

[515] Перебуваєш, чи в Трої, бо всюди ти вислухать можеш 

[516] Скорбного мужа, що нині зазнав гіркої скорботи. 

[517] Рана у мене важка, і навколо усю мені руку 

[518] Гострим болем проймає, і досі не можу я крові 

[519] Затамувати на ній, і плече аж зомліло від болю. 

[520] Списа не можу я втримати міцно, ні битися вийти 

[521] На ворогів. Тим часом найкращий із воїв загинув — 

[522] Зевсів син Сарпедон: не схотів захистить він і сина! 

[523] Нині ж, владарю, важку загой наболілу цю рану. 

 

[524] Болі вгамуй, дай силу, щоб скликати міг я лікійських 

[525] Товаришів і підняти їм дух для завзятої битви, 

[526] Щоб спромігся я й сам за загиблого битися мужа». 

 

[527] Так він молився, і Феб-Аполлон тоді зглянувсь на нього, 

[528] Болі йому вгамував, кров чорну на зяючій рані 

[529] Затамував і силу велику вдихнув йому в душу. 

[530] Главк тоді радістю сповнився в серці своєму, збагнувши, 

[531] Що молитви його зразу ж могутній почув дальносяжець. 

[532] Спершу він всіх обійшов полководців лікійського війська 

[533] І заохотив навкруг Сарпедона завзято змагатись. 
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[534] Потім кроком сягнистим пішов до троянських героїв — 

[535] Полідаманта, сина Пантоя, з ясним Агенором 

[536] Та до Енея хороброго з Ректором мідянозбройним, 

[537] Близько до них підійшов і слово промовив крилате: 

 

[538] «Гекторе, зовсім ти нині забув про союзників ваших! 

[539] Тож задля тебе вони, од вітчизни і друзів далеко, 

[540] Душі свої покладають, а ти захищать їх не хочеш. 

[541] Вбитий лежить Сарпедон, вожай щитоносних лікіян, 

[542] Той, що стеріг правосуддям і силою землю Лікійську. 

[543] Списом Патрокла здолав його нині Арей міднозбройний. 

[544] Встаньте ж, друзі, обуренням гнівним серця свої сповніть, 

[545] Щоб не зняли мірмідони озброєння з нього і трупа 

[546] Не поганьбили, у гніві на нас за забитих данаїв, 

[547] Що біля їх кораблів ми стільки списами убили!» 

 

[548] Так він сказав, і троян аж до дна їх сердець невимовний 

[549] Смуток обняв нездоланний, тому що, хоча й іноземець, 

[550] Міста оплотом він був; із собою привів він багато 

[551] Воїв одважних і сам поміж ними в боях визначався. 

[552] Ринули грізно вони на данаїв. їх вів за собою 

[553] Гектор, лихий за смерть Сарпедона. А воям ахейським 

[554] Дух бойовий бадьорило відважне Патроклове серце. 

[555] Спершу Еантам він мовив, що й так уже в бій поривались: 

 

[556] «Нині, Еанти, хай з ворогом битися любо вам буде, 
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[557] Так же, як досі ви бились, а то б іще й навіть завзятіш. 

[558] Вбитий лежить Сарпедон, який через мури ахейські 

[559] Перший прорвався. От би його захопити й зганьбити! 

[560] З пліч обладунок зірвать і приборкать безжальною міддю 

[561] Товаришів бойових, що його боронитимуть тіло!» 

 

[562] Так він сказав, та Еанти й самі уже в бій поривались. 

[563] А як вожді обох військ бойові укріпили фаланги, 

[564] Трої сини, і лікіяни, та мірмідони, й ахеї, 

[565] Люто вони у бою над полеглого трупом зчепились 

[566] З криком жахливим, і воїнів зброя навколо дзвеніла. 

[567] Ніч над жорстокою битвою Зевс розпростер тоді згубну, 

[568] Щоб іще згубніший бій розгорівсь над улюбленим сином. 

 

[569] Спершу трояни відтисли назад бистрооких ахеїв, 

[570] Впав-бо убитий відразу не гірший з мужів мірмідонських, 

[571] Дужий Агакла відважного син, Епігей богосвітлий,— 

[572] Був він колись у Будеї, добре заселенім місті, 

[573] Владарем. Та, одного умертвивши із родичів знатних, 

[574] Він сріблоногу Фетіду благав і Пелея про захист. 

[575] Ті ж його разом з Ахіллом, мужів переборцем, послали 

[576] До Іліона, багатого кіньми, з троянами битись. 

[577] Ледве він трупа торкнувсь, йому вцілив осяйливий Гектор 

[578] В голову каменем так, що вона у важкому шоломі 

[579] Навпіл уся розкололась, і тут же на землю долілиць 

[580] Впав Епігей, і смерть розлилася навкруг душозгубна. 
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[581] Жаль за забитим товаришем серце Патроклові сповнив. 

[582] Кинувся він крізь передні ряди бойові, як той яструб 

[583] Хижий, що в бистрому леті шпаків доганяє і галок. 

[584] Так на троян і лікіян, Патрокле, комоннику бистрий, 

[585] Кинувся й ти, за товариша гніву і жалощів повен. 

[586] Він Стенелая звалив, що був Ітеменові сином, 

[587] Каменем в шию поціливши й м’язи на ній перервавши. 

 

[588] Зразу й трояни тоді відступили й осяйливий Гектор. 

[589] Скільки метального дротика літ в далечінь досягає 

[590] З рук умілих бійця, що свою випробовує силу, 

[591] В дружнім змаганні чи з ворогом люто б’ючись душозгубним, 

[592] Стільки назад відступили трояни під тиском ахеїв. 

[593] Перший між воями Главк тоді, вождь щитоносних лікіян, 

[594] Враз обернувся і вбив Батіклея, великого духом, 

[595] Любого сина Халкона; в Елладі була їх домівка, 

[596] Щастям, достатками він між усіх вирізнявсь мірмідонян. 

[597] Враз обернувшися, Главк Батіклеєві прямо у груди 

[598] Списом ударив, коли його той уже мав наздогнати. 

[599] Тяжко він гримнув об землю, й жалем пройнялися ахеї, 

[600] Бачачи гідного мужа загибель, трояни ж раділи 

[601] Й, ставши круг Главка, зімкнули ряди. Тим часом ахеї 

[602] Доблесті не забували й несли на троян свою силу. 

[603] Впав від руки Меріона троянський шоломоносний 

[604] Муж Лаогон, син Онетора смілий, Ідейського Зевса 

[605] Вславлений жрець, що люди, як бога, його шанували. 
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[606] Той його в щелепу прямо під вухо ударив, і вийшов 

[607] Дух з Лаогона, і пітьма страшна йому очі окрила. 

[608] А в Меріона Еней метнув мідногострого списа, 

[609] Маючи в мужа влучити, що з круглим щитом наближався. 

[610] Вчасно це вгледівши, той ухилився від мідного списа, 

[611] Швидко вперед нахилившись, і ратище довге позаду 

[612] Вістрям у землю вп’ялось, і довго в повітрі хиталось 

[613] Древко, аж поки в нім зникла могутлива сила Арея. 

 

[614] Спис пролетів повз нього і з пружним тремтінням встромився 

[615] В землю, кинутий марно міцною Енея рукою. 

[616] Сповнений гніву Еней до противника голосно крикнув: 

 

[617] «Скоро б тебе, Меріоне, хоча й танцівник ти моторний. 

[618] Спис цей приборкав назавжди, аби лиш поцілив я в тебе!» 

 

[619] В відповідь так Меріон йому, списом славетний, промовив: 

[620] «Важко, Енею, тобі, хоча і який ти могутній, 

[621] Кожному силу згасити, хто вийде в бою проти тебе 

[622] Збройно змагатись. Така ж, як і інші, ти смертна людина. 

[623] От якби в груди твої поцілив я гострою міддю, 

[624] То, хоч який ти могутній і сил своїх певен, оддав би 

[625] Славу мені, а душу — Аїдові, славному кіньми». 

 

[626] Так він сказав; відповів йому син Менойта відважний: 

[627] «Доблесний ти, Меріоне, та нащо таке говорити? 
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[628] Словом лайливим, мій друже, троян від мертвого тіла 

[629] Не відігнати. Раніше земля кого-небудь покриє. 

[630] Силою рук вирішається бій, мудрим словом — нарада. 

[631] Ніколи тут розмовляти багато, як битися треба!» 

 

[632] Мовив це й рушив у бій, з ним подався і муж богорівний. 

[633] Так наче гомін в міжгір’ях від праці мужів-лісорубів 

[634] Гулко лунає, і здалеку чути невмовчне відлуння,— 

[635] Гомін такий же лунав по землі по широкодорожній 

[636] Від грімотливої міді й щитів шкіряних, міцно кутих, 

[637] Що аж гули від ударів мечів і списів двоєгострих. 

[638] А Сарпедона божистого, навіть при всьому старанні, 

[639] Не упізнати було: так стрілами, кров’ю і пилом 

[640] Від голови аж до п’ят було його тіло укрите. 

[641] Вбитого так оточили бійці, як пори весняної 

[642] Мухи Б оборі з гудінням глухим обліпляють дійниці, 

[643] Повні по вінця, коли молоко наливають у глеки,— 

[644] Вбитого так оточили бійці. І Зевс громовладний 

[645] Не одвертав своїх ясних очей од жорстокого бою. 

[646] Пильно дививсь на воюючих він, над убивством Патрокла 

[647] Глибоко в серці своїм розмишляв і думками вагався — 

[648] Чи хай одразу ж Патрокла на полі жорстокого бою 

[649] Над Сарпедоном богоподібним осяйливий Гектор 

[650] Гострою міддю приборкає й зніме з плечей його зброю, 

[651] Чи багатьом труди бойові хай Патрокл іще збільшить. 

[652] От що, розмисливши так, він визнав тоді за найкраще: 
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[653] Щоб найвірніший товариш Ахілла, сина Пелея, 

[654] Військо троян на чолі із Гектором мідянозбройним 

[655] Знову до міста погнав, багатьом одібравши й дихання. 

[656] Гектору передусім він пройняв малодушністю серце. 

[657] Скочив на повіз і кинувсь тікать він, подавши троянам 

[658] Гасло до втечі,— пізнав терези-бо він Зевса священні. 

 

[659] Не залишились в бою і лікіяни мужні, тікати 

[660] Враз почали, владаря свого враженим в серце уздрівши 

[661] Серед громади убитих: багато-бо воїв круг нього 

[662] Тут полягло, як почав оцю зваду страшенну Кроніон. 

[663] Зразу ж ахеї з плечей Сарпедона стягнули блискучу 

[664] Мідяну зброю,— до кораблів однести глибодонних 

[665] Товаришам її дав Менойтів син нездоланний. 

[666] До Аполлона звернувся й сказав тоді Зевс хмаровладний: 

 

[667] «Винеси, Фебе мій любий, з-під стріл і списів Сарпедона, 

[668] Від почорнілої крові очисть його тіло й, віднісши 

[669] Аж до ріки, старанно обмий в течії струменистій, 

[670] Маззю натри амброзійною, в шати окутай нетлінні. 

[671] Потім узяти його вожаям доручи бистролетним, 

[672] Снові і Смерті, близнятам, нехай віднесуть його тіло 

[673] В рідні простори лікійські, до свого багатого люду,— 

[674] Там його друзі й брати поховають, насиплють могильний 

[675] Пагорб з надгробком, як це на пошану померлим належить». 
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[676] Так він сказав. Аполлон не відмовив непослухом батьку, 

[677] Швидко з ідейських висот у січу спустився жахливу, 

[678] Виніс з-під стріл і списів Сарпедона божистого тіло 

[679] Аж до ріки, в течії струменистій обмивши старанно; 

[680] Маззю натер амброзійною, в шати окутав нетлінні. 

[681] Потім узяти його доручив вожаям бистролетним, 

[682] Снові і Смерті, близнятам, щоб ті віднесли його тіло 

[683] В рідні простори лікійські, до свого багатого люду. 

 

[684] Автомедонта із кіньми Патрокл тим*іасом гукнувши, 

[685] Гнати троян і лікіян почав у сліпому шаленстві. 

[686] О нерозумний! Стерігся б він так, як Пелід йому радив, 

[687] Був би загибелі злої уникнув і чорної смерті. 

[688] Дужча, проте, від людської є воля великого Зевса. 

[689] Він настрашить і хороброго й легко звитяги позбавить — 

[690] Навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. 

[691] Дух бойовий збудив він і зараз у грудях Патрокла. 

 

[692] Хто ж то був перший, Патрокле, і хто був останній, із кого 

[693] Зброю ти зняв, як на смерть і тебе прирекли вже богове? 

[694] Першим Адреста убив, тоді — Автоноя, Ехекла, 

[695] Потім — Періма, Мегада, Епістора ще й Меланіппа, 

[696] А після того — Еласа і Мулія разом з Пілартом, 

[697] їх повбивав він. А інші про втечу лиш думали кожен. 

 

[698] Високобрамну Трою здолали б руками Патрокла 
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[699] Взяти ахейські сини,— так бився він списом завзято,— 

[700] Коб не стояв тоді Феб-Аполлон на збудованій гарно 

[701] Вежі — на згубу йому, а троянам готуючи поміч, 

[702] Тричі-бо той поривався на виступ високого муру, 

[703] Тричі відтіль Аполлон відкидав запального Патрокла, 

[704] В щит сяйний щоразу нетлінною б’ючи рукою. 

[705] А як вчетверте він кинувся знову, на бога подібний, 

[706] Феб громовим йому голосом слово промовив крилате: 

 

[707] «Геть іди, паростку Зевсів! Тобі не судилось, Патрокле, 

[708] Списом своїм столицю відважних троян зруйнувати, 

[709] Ані самому Ахіллові, хоч він багато сильніший!» 

 

[710] Так він сказав. І Патрокл назад тоді трохи подався, 

[711] Тільки б уникнути гніву далекострільного Феба. 

 

[712] Гектор у Скейських воротах затримав баских своїх коней 

[713] Однокопитих, вагаючись: в вир повернутися битви, 

[714] Чи наказати військам за муром міським заховатись. 

[715] Поки роздумував він, перед ним Аполлон із’явився, 

[716] Постать прибравши могутнього, в повному розквіті мужа 

[717] Асія,— дядьком по матері був він впокірнику коней 

[718] Гектору, братом Гекубі і рідним Дімантові сином, 

[719] Що у Фрігійськім краю проживав, біля течій сангарських. 

[720] В постаті цій Аполлон, син Зевса, до нього промовив: 
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[721] «Гекторе, що ж ухиливсь ти від битви? Так не годиться! 

[722] Будь я настільки сильніший, наскільки я слабший од тебе, 

[723] Ти ще скоріше у тузі страшній із війни утікав би. 

[724] Міцнокопитих мерщій на Патрокла жени своїх коней, 

[725] Може, здолаєш його, і дасть Аполлон тобі славу». 

 

[726] Мовив це бог і знов до змагання людського вернувся. 

[727] До Кебріона відважного крикнув осяйливий Гектор 

[728] Коней знов гнати у битву. А Феб-Аполлон між аргеїв, 

[729] Легко пройшовши в юрбі, в їх лавах страшне замішання 

[730] Викликав, Гектору з військом троянським готуючи славу. 

[731] Гектор же, інших данаїв ряди в стороні залишивши, 

[732] Міцнокопитих мерщій на Патрокла погнав своїх коней. 

[733] Сам же Патрокл тоді з колісниці зіскочив на землю 

[734] З ратищем в лівій руці, а в праву вхопив мармуровий 

[735] Камінь великий та гострий, що ледве в руці він утримав. 

[736] Довго не думавши, кинув його він щосили на мужа 

[737] Й не промахнувсь, але вцілив прямісінько каменем гострим 

[738] В лоб Кебріону, візничому Гектора, старця ж Пріама 

[739] Сину побічному, що в тій хвилині за віжки притримував коні. 

[740] Камінь обидві брови йому здер, проломивши притому 

[741] Й череп, і випали прямо на землю, у пил під ногами, 

[742] Очі його, а він сам полетів з колісниці міцної, 

[743] Наче у воду нирець, і дух його кості покинув. 

[744] З нього глузуючи, так ти промовив, Патрокле комонний: 

[745] «Леле! Ну й спритний же цей чоловік, як ловко ниряє! 
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[746] От якби в морі, багатому рибою, так учинив він, 

[747] То багатьох би наситив, у хвилях находячи устриць, 

[748] Із корабля так стрибаючи в грізно розбурхане море, 

 

[749] Як з колісниці отут, на рівнині, у порох нирнув він. 

[750] Видно, і серед троянського люду нирці є майстерні!» 

 

[751] Мовлячи так, налетів він на труп Кебріона-героя, 

[752] Наче розлючений лев, що, вриваючись хижо в отару, 

[753] В груди приймає стрілу і від власної гине відваги. 

[754] На Кебріона, Патрокле, ти кинувся так же завзято. 

[755] Гектор до нього в ту ж мить з колісниці зіскочив на землю. 

[756] За Кебріона, як леви, тоді почали вони битись, 

[757] Наче за вбитого оленя десь на гірській верховині, 

[758] Голодом мучені, люто змагаючись поміж собою. 

[759] Так і за труп Кебріона два кличів воєнних причинці — 

[760] Славний Патрокл, Менойтіїв син, і осяйливий Гектор — 

[761] Прагли нещадною міддю пройнять один одному тіло. 

[762] Гектор за голову труп ухопив і тримав його міцно, ‘ 

[763] А Манойтід — за ногу тягнув, усі інші навколо 

[764] Лави троян і данаїв зіткнулися в січі страшенній. 

[765] Так же, як Нот полуденний, із східним зустрівшися Евром, 

[766] У крутоярих міжгір’ях дерева хитають високі — 

[767] Буки міцні, стрункі ясени і кизил тонкокорий,— 

[768] І одне одного з шумом шмагають своїм тонколистим 

[769] Віттям, і страшно тріщать, од вітру ламаючись часто,— 
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[770] Так і трояни з ахеями бились одні проти одних 

[771] З буйним завзяттям,— ніхто з них про пагубну втечу й не думав. 

[772] Гострих багато списів повтикалося круг Кебріона, 

[773] Стріли крилаті з напругих тятив здіймалися часто, 

[774] Гостре каміння велике щитів потрощиЛ) багато 

[775] В битві круг нього. А він, на весь зріст велетенський простягшись, 

[776] В куряві хмарній лежав, про візничого вмілість забувши. 

 

[777] Доки ясне серед неба високого сонце стояло, 

[778] Доти з обох боків стріли літали і падали люди. 

[779] А як сонце сягнуло пори, що волів розпрягають, 

[780] Всупереч долі велінню троян подолали ахеї. 

[781] З гамору бою, з-під списів троян вони труп Кебріона 

[782] Винесли й мідяну зброю з плечей його всю познімали. 

[783] Кинувсь Патрокл на троян, їм згубне готуючи лихо. 

[784] Тричі він кидався в бій, Ареєві рвучкістю рівний, 

[785] З криком страшним, і тричі по дев’ять мужів убивав він. 

[786] А учетверте як кинувсь, на бога безсмертного схожий,— 

[787] Тут-бо, Патрокле, й тобі закінчення віку настало. 

[788] Вийшов до тебе назустріч у запалі бою жахливий 

[789] Феб-Аполлон. Та Патрокл не впізнав його в битві шаленій,— 

[790] Хмарою вкритий густою ішов проти нього безсмертний. 

[791] Ззаду він став, і в спину та плечі широкі міцною 

[792] Вдарив долонею, аж у очах йому світ закрутився. 

[793] Збив і шолом з голови йому Феб-Аполлон світлосяйний; 
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[794] З брязком і гуркотом зразу скотився шолом діроокий 

[795] Коням під ноги, й на гребені грива його забруднилась 

[796] Кров’ю і пилом. Досі ніколи того не бувало. 

[797] Щоб конегривий шолом той у пилі курному бруднився, 

[798] Тільки прекрасне чоло богорівного мужа Ахілла 

[799] Він захищав. Тепер же віддав його Зевс покривати 

[800] Голову Гектору, хоч його гибель була недалеко. 

[801] Переломився відразу в руках його спис довготінний, 

[802] Дуже міцний і важкий, міднокутий; з плечей його дужих 

[803] Щит, що до п’ят досягав, упав із ремінням ла землю. 

[804] Лати владар Аполлон розв’язав йому, Зевса нащадок. 

[805] Розум його помутився, могутні зомліли суглоби, 

[806] Заціпенілий стояв він. Загостреним списом іззаду 

[807] В спину його між плечима Евфорб, син Пантоя, ударив, 

[808] Воїн дарданський. З усіх ровесників він виділявся 

[809] Списом метким, проворністю ніг і мистецтвом комонним. 

[810] Двадцять мужів повалив він із коней, коли іще вперше 

[811] Виїхав із колісницею, справи військової вчившись. 

[812] Перший він списом ударив тебе, Патрокле комонний, 

[813] Та не здолав, і назад повернув, і з юрбою змішався, 

[814] Вирвавши з рани свій спис ясеновий: не смів-бо з Патроклом 

[815] І безоружним у бій він одкритий вступати. Патрокл же, 

[816] Здоланий божим ударом і гострим Евфорбовим списом, 

[817] В дружні ряди одступив, уникаючи смерті лихої. 

 

[818] Гектор же, тільки помітив Патрокла, великого духом. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 968 

 

[819] Що відступав до своїх, поранений гострою міддю, 

[820] Кинувсь до нього крізь лави, і списом ізблизька ударив 

[821] У підчерев’я, і наскрізь пробив його мідяним вістрям. 

[822] Тяжко упав він, і туга тоді охопила ахеїв. 

[823] Так же, як вепра невтомного лев переможний долає. 

[824] На верховині гірській з ним у бійці шаленій зіткнувшись 

[825] За джерело невеличке, бо пить з нього хтіли обоє, 

[826] І, задихаючись, вепр левиній скоряється силі,— 

[827] Так і Менойтів прославлений син, багатьох повбивавши, 

[828] Дух свій віддав, ізблизька уражений Гектора списом, 

[829] Син же Пріамів з погордою слово промовив крилате: 

 

[830] «От сподівався, Патрокле, ти наш Іліон зруйнувати, 

[831] Мав і троянських жінок, позбавивши днів їх свободи, 

[832] На кораблях відвезти до рідного вашого краю,— 

[833] Де ж бо твій розум? Гектора коні баскії на битву, 

[834] Ледве землі доторкаючись, мчать, я й сам своїм списом 

[835] Між війнолюбних троян подвизаюся, щоб одвернути 

[836] День їх неволі. Тебе ж коршаки розтерзають небавом. 

[837] Бідний-бо ти, вже й могутній Ахілл тобі не допоможе! 

[838] Сам залишившись, непевно в дорогу тебе наставляв він: 

 

[839] «Не повертайся назад, о Патрокле, їздець бистрокінний, 

[840] До кораблів своїх перше, ніж в Гектора-людоубивці 

[841] Списом на грудях хітон закривавлений ти не простромиш!» 

[842] Так говорив він тобі, а ти, нерозумний, послухав». 
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[843] Весь знемагаючи, так відповів ти, Патрокле комонний: 

[844] «Що ж, величайсь тепер, Гекторе, дав тобі перемогу 

[845] Зевс-олімпієць і з ним Алоллон — було їм, безсмертним, 

[846] Легко здолати мене, навіть зброю з плечей познімати. 

[847] А як таких, як і ти, мені стрілося хоч би й дванадцять, 

[848] Всі полягли б тут, на місці, моїм подолані списом! 

[849] Я лиш призначенням долі від сина Лето загибаю, 

[850] А між людей — від Евфорба, ти ж третій мене поражаєш. 

[851] Тільки скажу я тобі, а ти збережи в своїм серці: 

[852] Жити недовго тобі вже лишилося тут, біля тебе 

[853] Близько стоїть уже смерть, і доля твоя неминуча — 

[854] Ти від руки упадеш бездоганного внука Еака». 

 

[855] Так він сказав, і в імлу вповила його смерті година. 

[856] Тлінну покинувши плоть, відлетіла душа до Аїду 

[857] З плачем про участь свою, і силу лишаючи, й юність. 

[858] Та до померлого з словом звернувся осяйливий Гектор: 

 

[859] «Нащо, Патрокле, мені недалеку віщуєш загибель? 

[860] Хто зна, а може, Ахілл, пишнокосої парость Фетіди, 

[861] Дух свій раніше загубить під списом моїм мідногострим?» 

 

[862] Мовлячи так і ногою на мертвого тіло ступивши, 

[863] Списа із рани він витяг і труп навзнаки перекинув. 

[864] Зразу ж із списом тоді він кинувсь на Автомедонта, 
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[865] Рівного богу товариша бистрому внуку Еака, 

[866] Щоб його вбить. Та безсмертні умчали його прудконогі 

[867] Коні — славетний Пелеєві дар од богів невмирущих. 

Пісня сімнадцята. Подвиги Менелая 

[1] Не упустив із очей Менелай, Ареєві любий, 

[2] Як у жорстокім бою трояни здолали Патрокла. 

[3] Вийшов із лав уперед він, блискучою сяючи міддю, 

[4] Й став круг тіла ходити, як ходить навколо теляти 

[5] З муканням первістка-матка, яка перед тим не родила. 

[6] Так же круг тіла Патрокла ходив Менелай русокудрий. 

[7] Перед собою він списа тримав і щит свій округлий, 

[8] Кожного мертвим готовий покласти, хто б вийшов назустріч. 

[9] Та не забув і про тіло убитого щойно Патрокла 

[10] Списом славетний Пантоя нащадок. Він став біля нього 

[11] Близько й розмову почав з Менелаєм, Ареєві любим: 

 

[12] «Паростку Зевсів, владарю людей, Менелаю Атріде! 

[13] Йди собі й тіло облиш, не чіпай цеї здобичі краще. 

[14] Жоден з троян чи союзників славних раніше од мене 

[15] Списом своїм у жорстокім бою не ударив Патрокла. 

[16] Дай же мені у троян заслужену славу здобути, 

[17] Щоб і тебе я не вбив, і життя не забрав би солодке». 

 

[18] В відповідь мовив із гнівом йому Менелай русокудрий: 

[19] «Зевсе, наш батьку! Чи ж личить зухвало отак вихвалятись! 

[20] Не величається силою так ані барс кровожерний, 
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[21] Ані розлючений лев, ні кабан гостроіклий, що більше 

[22] Інших може пишатись могутністю дикою в грудях, 

[23] Як вихваляються тут Пантоя сини, списоборці. 

[24] Силою й юністю тішивсь недовго, проте, Гіперенор, 

[25] Коней впокірник, коли підійшов він і став глузувати, 

[26] Кажучи в вічі, що я із усього данайського війська 

[27] Воїн найгірший. Певен я, він не своїми ногами 

[28] Втішить вернувся кохану дружину й батьків своїх любих. 

 

[29] Так же позбавлю я сили й тебе, якщо ти проти мене 

[30] Виступив. Раджу тобі я назад відійти і сховатись 

[31] Серед громади. Отож не виходь проти мене, щоб лиха 

[32] Гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по шкоді». 

 

[33] Так він сказав. Не послухав Евфорб і в відповідь мовив: 

[34] «Сповна заплатиш тепер, Менелаю, годованцю Зевсів, 

[35] Ти за убитого брата, що вбивством його вихвалявся, 

[36] Жінку його вдовою в їх спальні навік залишивши, 

[37] Горя завдавши батькам невимовного й сліз безустанних. 

[38] Може, нещасним гіркі припинив би я сліз тих потоки, 

[39] Голову знявши твою і з озброєнням разом віддавши 

[40] В руки Пантою старому й Фронтіді його богосвітлій. 

[41] Хай непочатим не довго наш труд бойовий залишиться 

[42] Й неперевіреним — хто з нас відважний, хто втечі шукає!» 

 

[43] Мовивши так, Менелая у щит він округлий ударив. 
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[44] Та не пробив, проте, міді: об щит його, міцно окутий, 

[45] Вістря зігнулось. Другим підняв тоді мідного списа 

[46] Славний Атрід Менелай, помолившися батькові Зевсу, 

[47] Хоч відступив той, а списом йому він під горлом у воло 

[48] Втрапив та ще й надавив, на важку покладаючись руку. 

[49] Вістря навиліт крізь ніжну проткнулось Евфорбову шию, 

[50] Тяжко він гримнув на землю, аж зброя на нім забряжчала. 

[51] Кров’ю намокла чуприна, на коси Харіти подібна, 

[52] Кучері пишні, злотом і сріблом примхливо повиті. 

[53] Як садівник молоду вирощує парость оливи 

[54] В затишнім місці, де б’є джерельна войа струмениста, 

[55] І зеленіє те віття, й колишеться тихо під ніжним 

[56] Подувом легких вітрів, і білим цвіте воно цвітом. 

[57] Та налетить несподівано з буйною силою вихор, 

[58] Вирве із грядки ту парость і кине тут же на землю. 

[59] Так і, сина Пантоя, славетного списом Евфорба, 

[60] Вбивши, Атрід Менелай почав з нього зброю знімати. 

[61] Наче той лев, певен сили своєї гірський вихованець, 

[62] Вихопить кращу корову із стада, що мирно пасеться, 

[63] Й спершу зламає їй карк, тримаючи міцно зубами 

[64] Дужими, потім розтерзані нутрощі з теплою кров’ю 

[65] Жадібно всі пожирає; навкруг пастухи і собаки 

[66] Здалеку галас великий зчиняють, але підступити 

[67] Ближче не хочуть вони: блідий-бо їх острах проймає. 

[68] Так же ні в кого з троян бажання не виникло в грудях 

[69] Ближче зійтися тоді у бою з Менелаєм поважним. 
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[70] Славне озброєння зняти із сина Пантоя відразу 

[71] Міг би Атрід, якби Феб-Аполлон йому тут не позаздрив. 

[72] Гектора в бій він послав, Ареєві рівного мужа, 

[73] Мента прибравши подобу, кіконських бійців полководця. 

 

[74] До Пріаміда озвавшись, він слово промовив крилате: 

 

[75] «Гекторе, ти недосяжне догнать пориваєшся нині — 

[76] Коней баских Еакіда хороброго! Смертним-бо людям 

[77] Впоратись важко із ними та їх запрягать в колісницю, 

[78] Крім лиш Ахілла, що мати безсмертна його породила. 

[79] А Менелай войовничий, син мужній Атрея, тим часом. 

[80] Тіло Патрокла стерігши, найкращого з воїв троянських 

[81] Вбив Пантоща Евфорба й відваги палкої позбавив». 

 

[82] Мовив це бог, і знов до людської борні повернувся. 

[83] Гектору ж смуток страшний охмарнілу окрив його душу. 

[84] Пильно поглянув по шерегах він бойових і побачив, 

[85] Як той озброєння славне знімає, а цей непорушно 

[86] Мертвий лежить, і кров із одкритої рани струмує. 

[87] Виступив Гектор тоді, блискучою сяючи міддю, 

[88] І на весь голос гукнув, на Гефестове схожий невгасне 

[89] Полум’я. Крик цей гучний не пройшов повз увагу Атріда. 

[90] Тяжко зітхнувши, звернувсь до свого він одважного серця: 

 

[91] «Горе мені! Якщо з цим я чудовим озброєнням разом 
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[92] Кину Патрокла, що смертю поліг задля честі моєї, 

[93] Чи не осудить мене, це побачивши, хтось із данаїв? 

[94] А як, соромлячись їх, на троян і на Гектора вийду 

[95] Сам я один, то ворожі мужі мене зразу оточать. 

[96] Лави троян-бо Гектор веде сюди шоломосяйний. 

[97] Тільки навіщо оцим своє миле тривожу я серце? 

[98] Хто проти божої волі із мужем змагатися вийде, 

[99] Любим для бога, лихої зазнає біди незабаром. 

[100] Тим-то мене не осудить за те ні один із данаїв, 

[101] Що перед Гектором я відступив,— бо од бога він б’ється. 

[102] От якби зараз Еанта знайти мені з голосом дужим, 

[103] Разом пішли б ми тоді, бойову спогадавши відвагу, 

[104] Хоч би боги й не сприяли нам, тільки б Патроклове тіло 

[105] Вирвати нам для Ахілла,— було б то лихо найменше». 

 

[106] Поки отак у серці і мислях своїх міркував він, 

[107] Лавами військо троян надійшло, їх очолював Гектор. 

[108] І відступив Менелай, залишивши Патроклове тіло 

[109] Й часто назад оглядаючись, наче той лев пишногривий, 

[110] Що пастухи і собаки його від кошари списами 

[111] Й криками геть відганяють, а серце відважне у грудях 

[112] Раптом холоне, і змушений він із обійстя тікати. 

[113] Так від Патрокла тоді відступив Менелай русокудрий. 

[114] Лав досягнувши своїх, він спинивсь і назад оглянувся, 

[115] Теламоніда Еанта очима шукаючи всюди. 

[116] Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища,— 
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[117] Товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм: 

[118] Жахом-бо Феб-Аполлон їм наповнив серця нездоланним. 

 

[119] Швидко підбіг Менелай до Еанта і так йому мовив: 

 

[120] «Друже Еанте, біжім за Патрокла полеглого збройно 

[121] Битися! Може, Ахіллові хоч би оголене тіло 

[122] Ми принесем: зняв-бо зброю вже Гектор шоломосяйний». 

 

[123] Мовивши так, він Еанту відважному дух підбадьорив. 

[124] Той тоді вийшов із лав, і з ним Менелай русокудрий. 

[125] Гектор же тіло Патрокла волік, озброєння славне 

[126] Знявши, щоб одрубать йому голову гострою міддю, 

[127] Трупа ж самого троянським собакам віддати в поживу. 

[128] Близько Еант підійшов, свій щит піднявши, як вежу. 

[129] Гектор назад відступив і, між лав замішавшися, скочив 

[130] На колісницю свою, а троянам зброю чудову 

[131] В місто віддав однести — на славу для себе велику. 

[132] В час той Еант, широким щитом прикриваючи тіло 

[133] Менойтіада, спинився над ним, як над дітьми левиця, 

[134] Що, левенят нерозумних виводячи, раптом у лісі 

[135] Стріне мисливців, і, впевнена в силі своїй, гордовито 

[136] Брови на лобі нахмурить, і трохи примружує очі. 

[137] Так зупинився й Еант над тілом Патрокла-героя. 

[138] З другого боку Атрід Менелай, Ареєві любий, 

[139] Став над убитим, у грудях великий ховаючи смуток. 
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[140] Главк, Гіпполохів син,—полководець лікійських загонів, 

[141] Глянув спідлоба на Гектора й мовив до нього з докором: 

 

[142] «Гекторе, мужній на вигляд, в бою ж поступаєшся часом! 

[143] Слава даремно вважає відважним тебе, боягуза! 

[144] Час-бо подумать тобі, як місто своє і •Жердиню 

[145] Сам захищатимеш ти із людьми, що родилися в Трої? 

[146] Тож із лікіян ніхто вже не піде тепер на данаїв 

[147] Битись за місто. Хоча б безупинно й невтомно змагався 

[148] Ти у боях з ворогами,— яка тобі буде подяка? 

[149] Як в бойовій колотнечі врятуєш, нещасний, простого 

[150] Мужа, коли Сарпедона, товариша вірного й гостя, 

[151] Кинув у битві, аргеям у здобич лишивши й поживу? 

[152] Друга, який за життя так багато корисного вдіяв 

[153] Місту й тобі! А його від собак ти не смів захистити! 

[154] Хто із лікійських мужів готов мене слухати, разом 

[155] їдьмо додому! Згубна для Трої настала година! 

[156] Більше було б у воїв троянських одважної сили, 

[157] Запалу в грудях, що з ними, завзято б’ючись за вітчизну, 

[158] Труд і змагання на себе приймають мужі войовничі,— 

[159] Скоро б Патрокла тоді затягли ми за мур Іліона. 

[160] А опинивсь би в великім він місті державця Пріама, 

[161] Навіть і мертвий, та вирваний нами з жорстокого бою, 

[162] Скоро й аргеї озброєння славне вождя Сарпедона 

[163] Нам віддали б, та й його привезли б ми за мур Іліона. 
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[164] Тут-бо соратник лежить найславнішого з воїв аргейських, 

[165] Що з кораблями приплив і загоном соратників вірних. 

[166] Але Еанта, духом великого, ти не одваживсь 

[167] Виждати, дивлячись в очі йому в бойовій колотнечі, 

[168] Ані змагатися з ним, адже він набагато сильніший». 

 

[169] Глянув спідлоба й сказав тоді Гектор шоломосяйний: 

 

[170] «Главку, що сталось? Щось надто зухвало ти став розмовляти! 

[171] Друже ти мій! А я ж то вважав тебе найрозумнішим 

[172] Серед усіх, що в Лікійській країні живуть буйноплідній. 

[173] Нині ж розумним тебе не назву, бо говориш ти, ніби 

[174] Виждать в бою на Еанта-велетня я не наваживсь. 

[175] Ні, ані січі, ні тупоту кінського я не боюся. 

[176] Дужча від нас, проте, воля егідодержавного Зевса. 

[177] Він настрашить і хороброго й легко звитяги позбавить 

[178] Навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. 

[179] Йди-но до мене, мій друже, стань ближче й побачиш на ділі, 

[180] Чи цілий день я таким, як ти кажеш, лишусь полохливим, 

[181] Чи кому-небудь з данаїв, який би не був він завзятий, 

[182] Наміру не відіб’ю боронити Патроклове тіло». 

 

[183] Мовивши так, до троян він голосом дужим покликнув: 

 

[184] «Гей, ви, трояни, лікійці й дарданські бійці рукопашні! 
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[185] Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу, 

[186] Бийтеся, поки вдягну бездоганного зброю Ахілла 

[187] Вславлену, що я здобув, убивши Патроклову силу». 

 

[188] Після цих слів одійшов тоді Гектор шоломосяйний 

[189] З бою жахливого. Кинувсь він бігти, напруживши м’язи 

[190] Ніг своїх бистрих, і, трохи пробігши, догнав незабаром 

[191] Товаришів, що несли Пелідову зброю славетну. 

[192] Від многослізного бою далеко він зброю міняє: 

[193] Зняту із себе троянам оддав однести войовничим 

[194] До Іліона священного, сам одягнувши нетлінну 

[195] Зброю Ахілла Пеліда, що в давні часи його батьку 

[196] Подарували небесні богове, а той, постарівши, 

[197] Сину віддав. Та в зброї тій старості син не діждався. 

 

[198] Вгледів лише з висоти олімпійської Зевс хмаровладний, 

[199] Що одягає вже Гектор Пеліда божистого зброю, 

[200] 11, головою хитнувши, у серці своєму промовив: 

 

[201] «О жалюгідний! Ти й гадки не маєш, як близько від тебе 

[202] Смертна година! От ти одягнув уже зброю нетлінну 

[203] Мужа найкращого, що перед ним усі інші тремтіли. 

[204] Друга його ти убив, могутнього, з лагідним серцем, 

[205] І недостойно зірвав з голови і з плечей його славну 

[206] Зброю. Нині надам я тобі ще великої сили, 

[207] Але зате із війни ти не вернешся більше додому, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 979 

 

[208] Не принесеш Андромасі славетної зброї Пеліда». 

 

[209] Мовив це й темної рухом брови ще підтвердив Кроніон. 

[210] Гектору зброю зробив до плеча. Страшний, войовничий 

[211] В нього Арей увійшов. Наповнилось сили й відваги 

[212] Тіло його. Пішов він до славних союзників Трої 

[213] З криком гучним. Перед лавами їх він з’явився в блискучім 

[214] Сяйві нетлінної зброї великого духом Пеліда. 

[215] Всіх він обходив і кожному дух підбадьорював словом — 

[216] Главкові й Хромію з ним, Медонтові ще й Терсілоху, 

[217] Астеропеєві, та Гіппотоєві, та Дейсінору, 

[218] Форкію, Местлу й Енному, що з птичого льоту віщує,— 

[219] Всіх підбадьорював він і слово їм мовив крилате: 

 

[220] «Слухайте, сотні сусідніх племен і союзників наших! 

[221] Я не числа в вас шукав, не в кількості мав я потребу, 

[222] До Іліона із ваших країв закликаючи воїв, , 

 

[223] А закликав вас на те я, щоб наших дружин із дітками 

[224] Ви боронили ретельно від рук войовничих ахеїв. 

[225] Тим-то й дарами, і всяким виснажую я постачанням 

[226] Люд свій, щоб в кожному з вас відвагу підносити мужню. 

[227] Тож оберніться до ворога прямо, й одно з двох — загибель 

[228] Чи порятунок,— інших розмов на війні не буває. 

[229] Хто з вас Патрокла, хай мертвого, винесе з бою й троянам, 

[230] Коней впокірникам, дасть, .перед ким і Еант не устоїть,— 
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[231] Я тому здобичі дам половину, собі залишивши 

[232] Другу. А славу зі мною він однакову здобуде». 

 

[233] Так він сказав, і рушили прямо вони на данаїв, 

[234] Високо знявши списи. Велика зросла в«них надія 

[235] Вирвать з Байтових рук Патрокла убитого тіло. 

[236] Дурні! Дихання життя у них багатьох одібрав він. 

[237] До Менелая, в бою голосного, Еант тоді мовив: 

 

[238] «О Менелаю мій, паростку Зевсів, не дуже надіюсь 

[239] Я на повернення наше з тобою з війни у вітчизну. 

[240] Отже, турбуюсь тепер я не так за Патроклове тіло,— 

[241] Що незабаром троянських собак і птахів нагодує,— 

[242] Як про свою я турбуюся голову, щоб не позбутись, 

[243] Та про твою. Тож хмарами бою окрив нас довкола 

[244] Гектор, загибель страшна нас обох звідусіль оточила. 

[245] Клич, проте, кращих данайських бійців,— може, хтось нас почує!» 

 

[246] Так він сказав, і послухав його Менелай гучномовний. 

[247] Голосно крикнув тоді, щоб данаям усім було чути: 

 

[248] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники люду! 

[249] Ви, що з Атрідами, із Агамемноном вкупі й зі мною 

[250] Коштом народним п’єте й порядкуєте кожен загоном 

[251] Люду свого, а Зевс посилає вам шану і славу! 

[252] Важко мені розпізнати тепер, у якому загоні 
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[253] Хто з вас вождем: занадто-бо полум’я бою палає. 

 

[254] Краще прийдіть ви самі і пройміться обурення гнівом, 

[255] Що дістається собакам троянським Патрокл у забаву». 

 

[256] Так він сказав, і Ойлеїв Еант почув його бистрий. 

[257] Перший до нього прорвавсь крізь шал сум’яття бойового; 

[258] [доменей вслід за ним та ще Ідоменея товариш 

[259] Біг, Меріон, Еніалію-мужоубивцеві рівний. 

[260] Інших вождів чи міг би хто всі імена пригадати 

[261] Тих, що до участі в битві вели після того ахеїв! 

 

[262] Лавами рушили перші трояни, а вів їх сам Гектор. 

[263] Так, наче в гирлі ріки, що повниться Зевса дощами, 

[264] Хвиля бурхлива іде супроти течії, й прибережні 

[265] Скелі аж стогнуть навколо під натиском сивого моря,— 

[266] З криком таким наступали трояни. Тим часом ахеї 

[267] Круг Менойтіда стояли, єдиним палаючи духом, 

[268] Огородившись стіною щитів міднокутих. Навколо 

[269] Сяйних шоломів Кроніон могутній розлив густо-темну 

[270] Хмару. Не був Менойтід йому ще за життя осоружний, 

[271] В дні, коли той Ахілла соратником був Еакіда. 

[272] Не допустив він, щоб тіло Патрокла собакам троянським 

[273] Здобиччю стало, й на поміч йому він підняв його друзів. 

 

[274] Спершу трояни тіснить почали бистрооких ахеїв. 
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[275] Тіло лишивши, ті стали тікать. Та не вбили нікого 

[276] Зарозумілі трояни, хоч дуже хотіли, лиш трупа 

[277] Поволокли. Та недовго далеко від нього ахеї 

[278] Ще залишались. Назад відігнав незабаром ворожі 

[279] Лави Еант, що після бездоганного сина Пелея 

[280] Виглядом, як і ділами, усіх перевищив данаїв. 

[281] Кинувся він повз лави передні, відвагою схожий 

[282] На роз’ярілого вепра, що в горах оточений псами 

[283] Й ловчими, легко круг себе в ущелинах їх розкидає. 

[284] Так же й Еант осяйний, благородного син Теламона, 

[285] Кинувся поміж троян і легко розсипав їх лави, 

[286] Що оточили Патрокла, палаючи сильним бажанням 

[287] В місто його волокти і тим славу для себе здобути. 

 

[288] Вже Гіппотой, осяйний син Лета пелазга, за ногу 

[289] Тіло Патрокла волік по полю жорстокої битви. 

[290] Ременем міцно м’язи йому при стопі обв’язавши, 

[291] Ректору й іншим троянам на радість. Та люта загибель 

[292] Нагло прийшла, і ніхто не поміг, хоч всі дуже хотіли. 

[293] Син Теламонів Еант крізь натовп наскочив на нього 

[294] І в міднощокий шолом врукопаш його списом ударив, 

[295] Гострим уражений ратищем, тріснув шолом густогривий, 

[296] Міццю долоні Еанта і списом великим пробитий, 

[297] І заструмів уздовж списа мозок кривавий з тієї 

[298] Рани страшної, і сила покинула воїна, й зразу 
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[299] Ногу Патрокла, відважного серцем, із рук він на землю 

[300] Виронив. Сам же на тіло убитого ницьма звалився 

[301] Одаль Ларіси буйнородючої, дяки не склавши 

[302] Любим батькам своїм. Короткочасним життя його стало, 

[303] Скорене списом безжальним Еанта, великого духом. 

 

[304] Гектор тоді на Еанта блискучим замірився списом. 

[305] Той же, побачивши це, від ратища мідного вчасно 

[306] Вбік ухиливсь. Спис у Схедія втрапив, окрасу фокеїв, 

[307] Сина Іфіта, великого-духом. А той в Панопеї 

[308] Славній мав і оселю, і владу над людом численним. 

[309] Саме в ключицю його він ударив, і тої ж хвилини 

[310] Прямо навиліт пройшло під плечем його мідяне вістря. 

[311] Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на нім забряжчала. 

 

[312] В час той Еант посеред живота своїм списом ударив 

[313] Форкіна, сина Фенопа, який захищав Гіппотоя. 

[314] Броні опуклість пробивши, утробу ратище мідне 

[315] Враз пройняло. І впав він, хапаючи землю руками. 

[316] Тут відступили і лави передні, й осяйливий Гектор. 

[317] Відволокли тоді з криком великим аргеї убитих — 

[318] Форкіна й з ним Гіппотоя, і зброю з їх пліч познімали. 

 

[319] Так би й тікали трояни від любих Арею ахеїв 

[320] До Іліона, подолані всі малодушністю злою. 

[321] Славу придбали б аргеї усупереч Зевсовій волі, 
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[322] Силою й міццю своєю. Та сам Аполлон в тій годині 

[323] Дух у Енея підняв, Періфанта подобу прибравши, 

[324] Сина Епіта. Той при дворі його батька «тарого 

[325] Так і постарів окличником, щирої приязні повним. 

[326] В постаті цій Аполлон, син Зевса, до нього промовив: 

 

[327] «Як ви, Енею, могли б проти божої волі високий 

[328] Свій Іліон врятувати? Вже бачив я, правда, як інші, 

[329] Силою й міццю своєю боронячи край свій, на власну 

[330] Мужність лише покладались, хоч воїв було небагато. 

[331] Вам же сам Зевс над данаями повну здобути звитягу 

[332] Дуже бажає. А ви тремтите і не йдете до бою». 

 

[333] Так він сказав. Дальносяжця Еней упізнав Аполлона, 

[334] Щойно побачив. Озвавсь він до Гектора й голосно крикнув: 

 

[335] «Гекторе й інші вожді і троян, і союзників наших! 

[336] Сором, як будем тікати від любих Арею ахеїв 

[337] До Іліона, подолані всі малодушністю злою. 

[338] Нині наблизивсь до мене один із богів і підтвердив — 

[339] Зевс, промислитель верховний, нам буде в бою оборонцем. 

[340] Йдім же сміліш на данаїв, щоб їм не вдалося безкарно 

[341] До кораблів своїх з мертвим умкнути Патрокловим тілом». 

 

[342] Так він сказав, і кинувся з шерегу, й став попереду. 

[343] 1 обернулись трояни та й рушили враз на ахеїв. 
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[344] Списом ударив Еней Леокріта, що був Арісбанта 

[345] Сином і вірним у битвах товаришем був Лікомеда. 

[346] Жалем до друга пройнявсь Лікомед, Ареєві любий, 

[347] Став біля вбитого й, списом блискучим своїм замахнувшись, 

[348] Апісаона прошив Пппасіда, керманича люду, 

[349] Під передсердям, в печінку, й коліна у нього зомліли. 

[350] Із Пеонії буйнородючої в Трою прибувши, 

[351] Воїном кращим вважавсь він за Астеропеєм завзятим. 

 

[352] Жалем пройнявсь тоді Астеропей, Ареєві любий, 

[353] Кинувся він на данаїв, бажаючи битись завзято. 

[354] Та нічого не встиг. Щитами круг тіла Патрокла 

[355] Огородились вони, щетинячись грізно списами. 

[356] Воїв обходив Еант і давав їм належні накази. 

[357] Не відступать від Патрокла убитого всіх закликав він, 

[358] Не вириватися з лав, не битись від інших окремо, 

[359] А коло тіла триматися близько й боротись завзято. 

[360] Так їм Еант наказував, велетень, і багрянилась 

[361] Кров’ю земля пурпуровою, й купами падали трупи 

[362] Воїв троянських та силою гордих союзників вірних, 

[363] Як і данайських бійців, що теж не без крові боролись, 

[364] Тільки їх гинуло значно менше: вони-бо старались 

[365] Поміч подать один одному в час небезпеки лихої. 

 

[366] Так, наче полум’я, битва між ними палала. Сказати б, 
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[367] Не залишилося більше ні сонця, ні місяця в небі — 

[368] Пітьма така огорнула тоді бойовище, де кращі 

[369] Вої стояли навкруг убитого сина Менойта. 

[370] Інші ж трояни та всі в наголінниках мідних ахеї 

[371] Билися вільно під небом ясним; навкруги променіло 

[372] Сонячне сяйво; ніде не видно було ні хмарини — 

[373] Ні над полями, ні в горах. Із перепочинками бились, 

[374] Стоячи одаль одні проти одних, здаля уникали 

[375] Стогнучих стріл. А хто посередині був, ті од битви 

[376] Й пітьми терпіли, і гинули там од нещадної міді 

[377] Вої найкращі. Тим часом двоє мужів войовничих, 

[378] Славні брати Фрасімед з Антілохом, ще навіть не чули, 

[379] Що бездоганний Патрокл загинув. Обидва вважали, 

[380] Що він живий і з троянами б’ється у лавах передніх. 

[381] Щоб від загибелі й відступу воїв своїх врятувати, 

[382] Здалеку бились вони, як наказував батько їх Нестор, 

[383] Ще їх у бій виряджаючи від кораблів чорнобоких. 

 

[384] Так цілий день вирувала між ними страшна колотнеча 

[385] Звади великої. Втома нестерпна і піт безупинний 

[386] Воям весь час і очі, й гомілки, і руки, й коліна, 

[387] Й ступні зісподу всім заливали, що бились над мертвим 

[388] Другом шляхів бойових швидкого онука Еака. 

 

[389] Так, наче шкуру велику з бика, наповнену жиром, 

[390] Людям своїм доручає господар як слід розтягнути, 
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[391] Ті ж, ухопившись за неї і ставши навкруг, на всі боки 

[392] Тягнуть її, і з неї вологість виходить із жиром, 

[393] Поки від спільних зусиль поволі розтягнеться шкура. 

[394] Так же туди і сюди на малому просторі тягнули 

[395] Тіло ті й другі. Трояни його затягнуть сподівались 

[396] До Іліона, твердині високої, вої ж ахейські — 

[397] До кораблів глибодонних. Страшна колотнеча точилась 

[398] Круг його тіла. Ні войовничий Арей, ні Афіна 

[399] Бою того б не картали, хоча б на бійців і гнівились. 

 

[400] Так того дня обтяжливий труд для людей і для коней 

[401] Зевс розпростер над Патроклом. Тим часом Ахілл богосвітлий 

[402] Досі ще навіть не знав про Патроклову смертну загибель. 

[403] Бо аж під муром троянським точилася битва, далеко 

[404] Від кораблів бистрохідних. Не смерті-бо він сподівався 

[405] Друга свого, а думав, той дійде до брами міської 

[406] Й вернеться цілий-здоровий. Не сподівався й того він, 

[407] Щоб Іліон — чи без нього, чи й з ним — міг Патрокл зруйнувати. 

[408] На самоті про це часто від матері чув він своєї, 

[409] Що сповіщала про задуми Зевса великого потай. 

[410] Та про нещастя, що сталось, нічого йому не сказала 

[411] Мати й що має загинуть товариш його найлюбіший. 

[412] Ті ж, над полеглим підносячи рзтиш загострених безліч. 

[413] В сутичках безперестанних один проти одного бились. 

[414] Дехто в той час виголошував з мідянозб^ойних ахеїв: 
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[415] «Друзі, не буде нам слави, якби ми відціль повернулись 

[416] До кораблів глибодонних. Нехай тут усіх нас поглине 

[417] Чорна земля! Для нас це краще було б набагато, 

[418] Ніж цього мужа, впокірникам коней троянам дозволить 

[419] В місто своє волокти і цим славу для себе здобути». 

 

[420] Дехто й з троян, душею могутніх, викрикував гучно: 

 

[421] «Друзі, якщо нам судьба біля цього загинути мужа 

[422] Разом отут, то й тоді хай із бою ніхто не тікає!» 

 

[423] Дехто вигукував так, і міцніла у кожного сила. 

[424] Так вони бились тоді, і підносився гуркіт залізний 

[425] Аж до небес мідяних крізь безплідні ефіру простори. 

[426] Коні ж баскі Еакіда жорстокого осторонь бою 

[427] Плакали, дивлячись, як їх візничий у пил подорожній 

[428] Впав од долоні потужної Гектора-мужозвитяжця. 

[429] Доблесний Автомедонт, могутнього син Діорея, 

[430] То батогом ляскотливим їм боки постьобував шпарко, 

[431] То умовляв лагідненько, то лайкою сипав крутою. 

[432] Коні ж не хтіли іти ні на простір ясний Геллеспонту 

[433] До кораблів глибодонних, ні в бій повертать до ахеїв, 

 

[434] А нерухомо стояли, неначе надгробок камінний. 

[435] Що на могилі померлого мужа чи жінки становлять,— 

[436] Так при чудовому повозі й коні стояли недвижно,— 
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[437] Голови вниз похиливши. 1 з вій їх довгастих на землю 

[438] Капали сльози гарячі від жалю і смутку гіркого 

[439] За їх візничим полеглим. І гриви їх пишні обабіч 

[440] Ярем, з ошийників долі упавши, в пилюці бруднились. 

 

[441] Кінський побачивши плач, до них жалем пройнявся Кроніон 

[442] І, головою хитаючи, в серці своєму промовив: 

 

[443] «Бідні ви! Нащо Пелеєві ми віддали вад, вождеві, 

[444] Смертному мужеві, вас, не старіючих вічно, безсмертних! 

[445] Чи не на те, щоб з людьми ви бездольними горя зазнали? 

[446] Серед усього живого, що дихає й ходить по світі, 

[447] Годі шукати когось, хто б нещасніший був за людину. 

[448] Не доведеться на вас і на повозі вашім оздобнім 

[449] Гектору їздити, сину Пріама,— цього не дозволю. 

[450] Тож чи не досить, що зброю забрав і пишається нею? 

[451] Вам же я силою сповню коліна й серця, щоб із бою 

[452] Автомедонта могли врятувать і доставити цілим 

[453] До кораблів глибодонних. Дам славу й троянам — вбивати 

[454] Воїв, аж поки вони кораблів добропалубних дійдуть, 

[455] Сонце за обрій зайде, і пітьма настане священна». 

 

[456] Мовлячи так, надихнув він коням великої сили. 

[457] З грив своїх порох на землю струсившії, відразу помчали 

[458] З повозом швидко вони між троянських рядів і ахейських. 

[459] Автомедонт же, за другом сумуючи, бився завзято. 
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[460] Кіньми притьма налітав, мов на гусячу зграю шуліка. 

[461] Легко, проте, уникав він напору троян сум’ятливих, 

[462] Легко вривався й назад у їх юрми густі і тіснив їх. 

[463] Гонячись за ворогами, не вбив з них, проте, він нікого. 

[464] Сам-бо один він не міг на священній своїй колісниці 

[465] Битися списом і разом швидкими орудувать кіньми. 

[466] Тільки увечері пізно побачив його там товариш 

[467] Алкімедонт, що був сином Лаерка і внуком Гемона. 

[468] Автомедонтові він, за повозом ставши, промовив: 

 

[469] «Автомедонте, хто із богів надихнув тобі в груди 

[470] Цю безрозсудну пораду, твій розум ясний відібравши? 

[471] Як це ти можеш один із троянами в лавах передніх 

[472] Битися? Твій-бо товариш поліг, Еакідову ж зброю 

[473] Гектор на плечі узяв і гордо пишається нею». 

 

[474] Автомедонт же сказав йому в відповідь, син Діорея: 

 

[475] «Алкімедонте, хто із інших ахеїв спроможний 

[476] Коней безсмертних, як ти, об’їжджати й орудувать ними, 

[477] Окрім Патрокла, порадника, рівного богові, поки 

[478] Він ще живий був? Та доля і смерть його нині спостигли. 

 

[479] Отже, візьми ти у мене батіг цей і разом блискучі 

[480] Віжки, а я з колісниці зійду й воюватиму піший». 
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[481] Так він сказав. 1, скочивши вмить в бойову колісницю, 

[482] Алкімедонт ухопив і батіг свій, і віжки блискучі, 

[483] Автомедонт же зійшов, їх побачив осяйливий Гектор 

[484] 1 до Енея, що близько стояв, звертаючись, мовив: 

 

[485] «Славний Енею, троян міднозбройних пораднику вірний! 

[486] Бачу я коней баских прудконогого внука Еака, 

[487] Знову з’явились вони у бою, лиш візничі нездатні. 

[488] Міг би тих коней я в них захопити, якщо своїм серцем 

[489] Ти побажаєш,— як разом на них нападем, не посміють 

[490] Вийти назустріч вони і до бою кривавого стати». 

 

[491] Так він сказав. Не перечив і син благородний Анхісів. 

[492] Рушили прямо обидва, прикривши рамена щитами , 

[493] З шкіри сухої й твердої, оббитої міддю навколо. 

[494] З ними і Хромій тоді, і Арет, на безсмертного схожий, 

[495] Разом пішли. Плекали надію вони в своїм серці 

[496] Вбить тих обох і коней тоді захопить крутошиїх. 

[497] Дурні! Без крові не суджено їм повертатися з битви 

[498] З Автомедонтом. А він, помолившися батькові Зевсу, 

[499] Мужністю й силою серце наповнив своє спохмурніле. 

[500] Алкімедонтові, другові вірному, так він промовив: 

 

[501] «Алкімедонте, не став своїх коней далеко від мене, 

[502] Хай я за спиною чую їх дихання. Мабуть, не зменшить 

[503] Гектор, Пріамів нащадок, шаленого натиску, поки 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 992 

 

[504] В руки не візьме свої пишногривих Ахіиювих коней, 

[505] Нас повбивавши обох, і аргейські хоробрі загони 

[506] Змусить тікать. Якщо в лавах передніх і сам не поляже». 

 

[507] Так він сказав і покликав Бантів обох з Менелаєм: 

 

[508] «Гей ви, Еанти, аргеїв вожді, і ти, Менелаю! 

[509] Мертвого труп доручіть кому іншому з воїв хоробрих. 

[510] Хай, обступивши його, захищають од вражих загонів, 

[511] Ви ж нас, живих, захистіть од днини загибелі злої. 

[512] Вийшли-бо вже проти нас на битву, що сльози приносить, 

[513] Гектор з Енеєм, вожді троянського війська хоробрі. 

[514] Тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. 

[515] Списом ударю і я, а Зевс уже далі подбає!» 

 

[516] Мовивши так, розмахнувсь і, свого довготінного списа 

[517] Кинувши, втрапив Аретові в щит, на всі сторони рівний. 

[518] Списа не стримав той щит, пройняло його міддю навиліт, 

[519] В низ живота увійшов-бо він глибоко, пояс пробивши. 

[520] Так наче муж буйносилий, сокирою гострою ззаду 

[521] Вдаривши в карк поміж рогів крутих вола степового, 

[522] М’язи йому розсіче, й той, підскочивши, падає важко,— 

[523] Так же, підскочивши, навзнак упав і Арет тоді. Спис же, 

[524] Вістрям в утробі хитаючись, всі розслабив суглоби. 

[525] В Автомедонта ударив осяйливим ратищем Гектор. 

[526] Той же, завбачивши це, ухилився од мідного списа,— 
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[527] Швидко нагнувся вперед, а ратище довге іззаду 

[528] В землю встромилось, і пружно в повітрі хиталося древко 

[529] Списа, аж поки могутній Арей відібрав його силу. 

[530] Бій на мечах уже мали вони врукопаш розпочати, 

[531] Та в войовничому запалі їх розлучили Еанти, 

[532] Що на товариша заклик сюди крізь юрбу поспішили. 

[533] І мимоволі жахнулись, і швидко назад подалися 

[534] Гектор з Енеєм і Хромій, на бога безсмертного схожий, 

[535] Тіло Аретове там залишивши лежати з пробитим 

[536] Серцем. Автомедонт же, Ареєві буйному рівний, 

[537] Зброю з Арета знімаючи, так з похвальбою промовив: 

 

[538] «От я хоч трохи полегшив свій дух од нестерпного смутку 

[539] За Менойтідом полеглим, хоч воїна слабшого вбив я». 

 

[540] Так він сказав і, скривавлену зброю собі в колісницю 

[541] Склавши, на неї вийшов і сам із ногами й руками, 

[542] Кров’ю залитими, наче той лев, що бика роздирає. 

 

[543] Знов над Патроклом жахлива тоді розпростерлася битва, 

[544] І многослізна, й жорстока. Ту зваду збудила Афіна, 

[545] З неба зійшовши на землю. Послав її Зевс громовладний 

[546] Дух бадьорити данаям: до них-бо він серцем схилився. 

[547] Мов пурпурову над смертними райдугу в небі високім 

[548] Зевс простирає, віщуючи людям війни небезпеку 

[549] Або зими незогрійної, що зупиняє людині 
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[550] Працю всю на землі і засмучує овні отари,— 

[551] Так, в пурпурову закутавшись хмару, зійшла до ахеїв 

[552] Діва Афіна і в кожному дух піднесла войовничий. 

[553] Першому сину Атрея, стояв він до неї найближче, 

[554] Для підбадьорення мужньому мовить вона Менелаю, 

[555] Фенікса постать прибравши і голос до того ж дзвонистий: 

 

[556] «Сором великий на тебе впаде, і ганьба, Менелаю, 

[557] Буде навічна тепер, якщо вірного друга Ахілла 

[558] Тут, біля мурів троянських, терзатимуть пси бистроногі! 

[559] Отже, тримайся міцніше і воїв своїх підбадьорюй». 

 

[560] В відповідь так їй сказав Менелай, у бою гучномовний: 

 

[561] «Феніксе, батечку мій довгоденний! Якби ж то Афіна 

[562] Силу дала мені й зброї навалу од мене відбила! 

[563] Вийшов би радо тоді Патроклове я захищати 

[564] Тіло,— так тяжко сумна його смерть мені вразила серце. 

[565] Гектор же, полум’я сили жахливої повен, невтомно 

[566] Міддю все нищить навколо, бо Зевс йому славу дарує». 

 

[567] Так він сказав. Ясноока зраділа богиня Афіна, 

[568] Що між богів він до першої неї з благанням звернувся, 

 

[569] Й силу велику в плечі уклала йому і в коліна, 

[570] Груди ж наповнила й серце йому зухвалістю мухи — 
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[571] Скільки не гонять її, вона повертається знову 

[572] Тіло кусати: кров-бо людини така їй приємна! 

[573] Вклала зухвалість таку вона в серце йому спохмурніле. 

[574] Став біля тіла Патрокла й блискуче він ратище кинув. 

[575] Жив у ту пору Подес між троянами, син Етіона. 

[576] Сміливий муж і багатий; над всіх шанував його Гектор 

[577] З-поміж троян,— товаришем учт йому був він і другом. 

[578] Мав він тікати, та в пояс його Менелай русокудрий 

[579] Раптом ударив і списом навиліт пройняв його мідним. 

[580] Тяжко той гримнув об землю. Й Атрід Менелай русокудрий 

[581] Тіло його від троян поволік до загонів ахейських. 

 

[582] Гектору дух піднімав Аполлон, підійшовши до нього 

[583] Й вигляд прибравши вождя Асіада Фенопа, що гостем 

[584] Гектора був найлюбішим, а сам проживав в Абідосі. 

[585] В постаті цій тоді мовив йому Аполлон дальносяжний: 

 

[586] «Гекторе, хто тебе досі з ахеїв здолав би злякати? 

[587] Нині ж тікаєш ти й від Менелая, який списоборцем 

[588] Завжди слабким був. Тепер він один у троян викрадає 

[589] Тіло Патрокла, вірного вбивши товариша твого, 

[590] Кращого з воїв, Подеса, що сином вважавсь Етіона». 

 

[591] Так він сказав, і чорною млою скорботи вповитий 

[592] Гектор пройшов наперед у міднім одінні блискучім. 

[593] Взяв тоді в руки егіду Кронід осяйну, торочками 
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[594] Пишно оздоблену, й, хмарами Іди верцАну вповивши, 

[595] Блиснув, і громом ударив, егідою тою потрясши, 

[596] І перемогу троянам послав та втечу ахеям. 

 

[597] Перший із бою тікати подавсь Пенелей-беотієць. 

[598] Прямо вперед пориваючись, був у плече він ізверху 

[599] Злегка поранений. Тільки до кості роздряпала тіло 

[600] Полідамантова зброя, хоч списа і зблизька він кинув. 

[601] Зблизька і Гектор у руку над кистю ударив Леїта, 

[602] Алектріонові сина, й той мусив облишити битву. 

[603] Кинувсь тікать, озираючись, він, вже не мавши надії 

[604] Втримати списа в руках і, як досі, з троянами битись. 

[605] Гектора, що за Леїтом погнався, тим часом настигши, 

[606] Ідоменей над соском по броні у груди ударив. 

[607] Та біля вістря зламалося ратище довге. Трояни 

[608] Голосно скрикнули. Гектор націливсь тоді в Девкаліда 

[609] Ідоменея, що вийшов на повіз. Та, схибивши трохи, 

[610] Вразив Койрана, що був Меріона супутцем-візничим, 

[611] Мужа, прибулого з ним із будовами славного Лікта. 

[612] Пішки спершу до Трої прийшов з кораблів крутобоких 

[613] Ідоменей і велику троянам віддав би звитягу, 

[614] Та незабаром Койран йому коней пригнав прудконогих. 

[615] Світлом для нього він став, загибелі день одвернувши, 

[616] Сам же життя загубив од Гектора-мужозвитяжця. 

[617] Той його в щелепу, близько від вуха ударив і списом 

[618] Вибив зуби йому, язик розрубавши надвоє. 
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[619] З повоза випав Койран і виронив віжки на землю. 

[620] Та Меріон нахиливсь, і, з землі їх піднявши руками, 

[621] Ідоменееві швидко подав, і до нього промовив: 

 

[622] «Коней хутчіше жени до своїх кораблів бистрохідних. 

[623] Бачиш ти й сам, перемогу здобудуть тепер не ахеї!» 

 

[624] Так він сказав. Девкалід пишногривих погнав тоді коней 

[625] До кораблів глибодонних. І острах обняв йому серце. 

 

[626] Від Менелая, проте, і Еанта, великого духом, 

[627] Зевс не втаїв, що звитягу мінливу дає він троянам. 

[628] Перший озвався до них великий Еант Теламоній: 

 

[629] «Горе нам! І найдурнішій людині тепер зрозуміло, 

[630] Що всемогутній наш батько, сам Зевс помагає троянам: 

[631] Всі-бо їх стріли й списи досягають мети, хто б не кинув — 

[632] Добрий боєць чи поганий,— сам Зевс їх летом керує. 

[633] Наші ж летять навмання і падають марно на землю. 

[634] Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, 

[635] Як нам Патроклове тіло відбить і поверненням скорим 

[636] Товаришам своїм любим сподівану радість подати. 

[637] Дивляться пильно на нас вони в смутку, не певні, чи зможем 

[638] Гектора-мужозвитяжця і рук його міць нездоланну 

[639] Стримати ми, й до човнів чорнобоких почнемо тікати. 

[640] Хоч би знайшовся товариш, що звістку б відніс якнайшвидше 
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[641] До Пелеїда, він-бо, гадаю, ще й досі не знає 

[642] Вісті сумної, що впав у бою його любий товариш. 

[643] Тільки нікого не можу побачити я між ахеїв,— 

[644] Темною хмарою всі — і люди, і коні вповиті. 

[645] Зевсе, наш батьку! Розвій оту хмару над дітьми ахеїв, 

[646] Небо кругом проясни, щоб бачити все нам очима, 

[647] І погуби нас при світлі, якщо вже бажаєш губити». 

 

[648] Так він сказав у сльозах, і жаль його батькові стало. 

[649] Темряву він одігнав і хмару навколо розвіяв, 

[650] Сонце засяяло знов, і вся освітилася битва. 

[651] До Менелая, в бою голосного, Еант тоді мовив: 

 

[652] «Глянь, Менелаю, паростку Зевсів, чи є де живий ще 

[653] Несторів син Антілох, душею своєю могутній, 

[654] Хай до Ахілла відважного він побіжить якнайшвидше 

[655] І сповістить, що загинув товариш його найлюбіший». 

 

[656] Так він сказав. Не перечив йому Менелай гучномовний 

[657] І тої ж миті подався у путь, наче лев од кошари, 

[658] Де від людей і собак відгризаючись, він натрудився; 

 

[659] Ті не давали йому до волового жиру допастись, 

[660] Цілу вартуючи ніч; він же, свіжого прагнучи м’яса, 

[661] Рвався вперед, але марно: із рук-бо безстрашних на нього 

[662] З свистом летіли потоком густим і списи зловорожі, 
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[663] І пломінкі смолоскипи, що жахом проймали пекучим, 

[664] І на світанку відходив він геть із засмученим серцем. 

[665] Так від Патрокла тоді Менелай, у бою гучномовний, 

[666] Йшов неохоче. Боявся-бо він, що огорне ахеїв 

[667] Страх непоборний і труп ворогам вони в здобич покинуть. 

[668] До Меріона й Еантів обох він почав говорити: 

 

[669] «Гей ви, Еанти, аргеїв вожді, і ти, Меріоне! 

[670] Чи не пора нам Патрокла нещасного лагідну вдачу 

[671] Нині згадати? Яку виявляв він до кожного щирість. 

[672] Поки живий був! Та доля і смерть його нині спостигли». 

 

[673] Мовивши так, одійшов од них геть Менелай русокудрий, 

[674] Дивлячись пильно навкруг, як орел, про якого говорять, 

[675] Що з-між усіх піднебесних птахів його зір найгостріший. 

[676] Високо в небі ширяючи, бистрого він не прогледить 

[677] Зайця, що десь під кущем притаївсь густолистим, і, раптом 

[678] Впавши на нього, хапає у кігті, й життя позбавляє. 

[679] Так і твої, Менелаю, годованцю Зевсів, яскраві 

[680] Очі навколо усюди по лавах зорили ахейських, 

[681] Чи не покажеться Несторів син, ще живий, поміж воїв. 

[682] Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища — 

[683] Товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм. 

[684] Тож, підійшовши до нього, сказав Менелай русокудрий: 

 

[685] «Паростку Зевсів, сюди підійди, Антілоху! Почуєш 
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[686] Вістку сумну, що бодай-бо ніколи вона не справдилась! 

[687] Сам ти, гадаю, тепер на власні вже очі побачив 

[688] І зрозумів, що данаям біду божество посилає, 

[689] А перемогу троянам. Патрокл, найславніший з ахеїв, 

[690] Смертю поліг, і данаїв журба охопила велика. 

[691] Тож до Ахілла біжи — на човнах розказати ахейських 

[692] Все, що тут сталось,— нехай на човні порятує хоч голе 

[693] Тіло, озброєння ж Гектор ізняв з нього шоломосяйний». 

 

[694] Так він сказав. Антілох аж жахнувся, слова ті почувши. 

[695] Довго стояв він, цілком онімілий, гіркими сльозами 

[696] Сповнились очі, і голосу дужого зразу позбувся. 

[697] Та не лишив він, проте, Менелаєвих слів без уваги, 

[698] Швидко побіг, Лаодокові зброю свою передавши, 

[699] Свому супутцю, що коней тримав при нім однокопитих. 

 

[700] Всього в сльозах понесли його ноги проворні із битви 

[701] Сину Пелея Ахіллові вість передати немилу. 

[702] Не захотілось тобі, Менелаю, годованцю Зевсів, 

[703] Товаришів боронити у скруті лихій, де покинув 

[704] їх Антілох, і туга пілосян важка охопила. 

[705] Посланий був на підтримку до них Фрасімед богосвітлий, 

[706] А Менелай тоді швидко подавсь до Патрокла-героя, 

[707] Біля Еантів спинився і слово таке до них мовив: 

 

[708] «До кораблів бистрохідних того я послав чоловіка 
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[709] Вістку Ахіллу подать прудконогому. Не сподіваюсь 

[710] Все ж я приходу його, хоч який він на Гектора гнівний. 

[711] Як без свого він озброєння буде з троянами битись? 

[712] Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, 

[713] Як нам Патроклове тіло відбити й самим повернутись, 

[714] Кери уникнувши й смерті в жорстокій з троянами битві». 

 

[715] В відповідь мовив йому великий Еант Теламоній: 

 

[716] «Все ти цілком справедливо сказав, Менелаю преславний! 

[717] Вдвох з Меріоном нагніться і, швидко піднявши на себе, 

[718] Тіло Патроклове з битви несіть. Ми ж обидва іззаду 

[719] З Гектором будем божистим тоді і з троянами битись. 

[720] Одноіменні і духом єдині не раз ми й раніше 

[721] Поряд, плече у плече Ареєву лють відбивали». 

 

[722] Так він сказав, і, високо понад землею піднявши, 

[723] Тіло вони понесли. І скрикнули голосно ззаду 

[724] Вої троянські, побачивши тіло в руках у ахеїв. 

[725] Кинулись, наче ті пси, що вслід за пораненим вепром 

[726] Мчать стрімголов уперед, молодих обганяючи ловчих, 

[727] Рвуться шалено за ним, готові його розірвати. 

[728] Та лиш повернеться він, на свою покладаючись силу, 

[729] Жахом охоплені, врозтіч вони розбігаються раптом. 

[730] Так і трояни — юрбою раніш за ахеями гнались, 

[731] Вістрям списів улучаючи їх і мечів двоєсічних. 
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[732] Та лиш Еанти, спинившись, обличчям до них повертались, 

[733] Блідли вони, і ніхто вже із них не насмілювавсь більше 

[734] Кинутись знов уперед і за тіло Патроклове битись. 

 

[735] Так, поспішаючи, вдвох несли вони тіло із битви 

[736] До кораблів глибодонних. За ними страшний розгорявся 

[737] Бій, мов пожар, що виник раптово й залюднене місто 

[738] Полум’ям враз охопив, і валяться в порох будови 

[739] В сяйві яскравім, а вітер ще більше вогонь роздуває, 

[740] Так од завзяття мужів-списоборців і тупоту коней 

[741] Гомін котивсь за героями, що поспішали до стану, 

[742] Так наче мули міцні, потужну напруживши силу, 

[743] По кременистій дорозі з високого тягнуть узгір’я 

[744] Бантину довгу чи брус корабельний і дихають важко, 

[745] Змучені втомою й потом, однак, уперед поспішають,— 

[746] Так вони й тіло уважно несли. А за ними позаду 

[747] Двоє Еантів тримались: як лісом поросле узгір’я 

[748] Стримує води, пролігши упоперек їм по рівнині, 

[749] І розбуялих потоків і рік течію нездоланну 

[750] Може затримати й хвилі бурхливі її спрямувати 

[751] Аж на рівнину,— та міць його хвиль тих здолати не може,— 

[752] Так, тримаючись ззаду, Еанти весь час відбивали 

[753] Натиск троян. А ті насідали, найбільше з них двоє 

[754] Найсміливіших — Еней, син Анхіса, й осяйливий Ректор. 

[755] Так наче хмарою зграя шпаків пронесеться і галок 

[756] З криком страшенним, побачивши здалеку в ясному небі 
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[757] Яструба злого, що смерть маленьким несе пташенятам,— 

[758] Так від Енея і Гектора воїни юні ахейські 

[759] З криком страшенним тікали, про запал до бою забувши. 

[760] І, утікаючи, в рові багато губили данаї 

[761] Зброї чудової. Битва ж завзята кругом не вгавала. 

Пісня вісімнадцята. Приготування зброї 

[1] Так, мов пожар пломеніючий, битва між ними палала, 

[2] А Антілох прудконогий із вістю прийшов до Ахілла. 

[3] Той у зажурі сидів поблизу кораблів круторогих, 

[4] Передчуваючи серцем своїм те, що вже відбулося. 

[5] Тяжко зітхнувши, він мовив своєму відважному серцю: 

 

[6] «Горе! Чого це ізнов сюди довговолосі ахеї 

[7] До кораблів полохливо біжать з бойової рівнини? 

[8] Чи не здійсняють боги наді мною нещастя, що серцем 

[9] Мати моя провістила колись і мені розказала, 

[10] Як за життя мого ще, руками троянськими вбитий, 

[11] Із мірмідонян найкращий позбудеться променів сонця? 

[12] Чи не загинув-бо справді Менойтів син нездоланний? 

[13] О бідолашний! А я ж то наказував, пломінь відбивши, 

[14] До кораблів повертатись і з Гектором сили не мірять». 

 

[15] Поки в думках він таких хвилював собі розум і серце, 

[16] Син славетного Нестора близько до нього підходить, 

[17] Сльози гіркі проливаючи, й вість йому скорбну приносить. 
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[18] «Горе, Пелея відважного сину! Від мене почуєш 

[19] Вістку сумну, що бодай би ніколи вона не справдилась! 

[20] Смертю загинув Патрокл, і січа триває над голим 

[21] Тілом, озброєння ж Гектор ізняв з нього шоломосяйний». 

 

[22] Мовив, і чорною хмарою вкрила скорбота Ахілла. 

[23] Взявши в обидві руки закоптілого попелу жмені, 

[24] Голову ним він посипав, прекрасне чоло сплямувавши. 

[25] Чорна зола на ньому хітон запашний забруднила, 

[26] Сам же в пилу він простертий лежав на увесь велетенський 

[27] Зріст, і терзав собі кучері, та виривав їх руками. 

[28] Бранки служебні, що їх полонили Ахілл із Патроклом, 

[29] Серцем засмучені, з лементом повибігали з наметів 

[30] І, оточивши Ахілла відважного, били руками 

[31] В груди себе, аж суглоби у кожної з них умлівали. 

[32] З другого боку журивсь Антілох, проливаючи сльози. 

[33] Руки тримав він Ахілла, що тяжко стогнав у скорботі, 

[34] В страху, щоб гострим залізом той горла собі не порізав. 

[35] Страшно ридав син Пелея, аж мати Фетіда почула, 

[36] Сидячи в темній морській глибині в свого батька старого, 

[37] Й заголосила. Навкруг нереїди її оточили, 

[38] Юні богині, що в хвилях глибокого моря домують. 

[39] Главка була серед них, Талея, також Кімодока, 

[40] Тоя, Спейо, та Несая, та ще велеока Галія, 

[41] Та Кімотоя, Актея, й за ними іще Лімнорея, 

[42] Та Амфітоя, Іайра, також і Меліта, й Агава, 
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[43] Та Дінамена, й Дото, і Прото, і за ними Феруса, 

[44] Калліанейра, також Дексамена, та ще Амфінома, 

[45] З ними — Доріда, Панопа й славетна також Галатея, 

[46] Калліанасса, також Немертея та ще Апсевдея. 

[47] Там і Клімена була, й Іанейра, також Іанасса, 

[48] Майра, та ще Орейтія, й Аматія пишноволоса, 

[49] Й інші богині, що в хвилях глибокого моря домують. 

[50] Ними срібляста печера наповнилась. Всі нереїди 

[51] Били у груди себе, й почала голосити Фетіда: 

 

[52] «Слухайте, сестри мої, нереїди, щоб, чувши, напевно 

[53] Знали, якою журбою тепер моє пройняте серце: 

[54] Горе нещасній мені, на недолю-бо я погодила 

[55] Сина свого бездоганного, поміж героїв могутніх 

[56] Найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний, 

[57] Я-бо плекала його, як рослину в саду на осонні, 

[58] До Іліона послала його на човнах крутобоких 

[59] Битись з троянами. Та вже не стріну його я ніколи, 

[60] 1 не повернеться вже він ніколи до рідного дому. 

[61] Поки на світі живе він і сяєво сонячне бачить, 

[62] Знатиме горе, й на поміч до нього прийти я не в силі. 

[63] Все ж я піду, хоч побачу я любого сина й почую, 

[64] Що за біда із ним сталась, хоча він од битви й далеко». 

 

[65] Мовила так і печеру покинула. Слідом за нею 

[66] Йшли нереїди в сльозах. Перед ними дробились шумливо 
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[67] Хвилі морські. Коли ж до родючої Трої дістались, 

[68] На узбережжя вийшли по черзі туди, де стояли 

[69] Вряд кораблі мірмідонські навколо Ахілла швидкого. 

[70] Тяжко стогнав він, коли над ним мати спинилась поважна. 

[71] Синову голову з зойком болючим вона охопила 

[72] І крізь ридання із словом до нього звернулась крилатим: 

[73] «Сину, чого це ти плачеш? Яка в твоїм серці скорбота? 

 

[74] Все розкажи, не приховуй. Тож виконав Зевс ті благання, 

[75] Що ти із ними до нього, здіймаючи руки, звертався. 

[76] Вже до самих до човнів відтиснуто воїв ахейських, 

[77] І відчувають без тебе ганьбу вони й скруту велику». 

[78] Тяжко зітхнувши, так відповів їй Ахілл прудконогий: 

[79] «Матінко мила! Правда, що це здійснив олімпієць, 

[80] Тільки яка з того радість, коли мій загинув товариш, 

[81] Любий Патрокл! Його цінував я над все товариство, 

[82] Так же, як голову власну. І втратив його я. А Гектор 

[83] Вбив його й зняв озброєння з нього величне, прекрасне, 

[84] Подиву гідне,— богів подарунок Пелеєві славний 

[85] В день, як до смертного мужа тебе посилали на ложе. 

[86] Краще б лишилася ти між безсмертними німфами моря 

[87] Жити, нехай би Пелей собі смертну обрав за дружину! 

[88] Нині ж і ти в своїм серці безмежного горя зазнаєш, 

[89] Якщо загине твій син, і не стрінеш його ти ніколи, 

[90] І не повернеться вже він додому. Мені ж не дозволить 

[91] Дух мій спокійним лишатись і жити з людьми, поки Гектор 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1007 

 

[92] Перший від списа мого не впаде і, позбувшись дихання, 

[93] За обладунок Патрокла не сплатить пені дорогої!» 

 

[94] В відповідь мовить йому, проливаючи сльози, Фетіда: 

[95] «Недовговічний же, сину, і ти, якщо це ти говориш! 

[96] Зразу ж по Гекторі прийде й по тебе призначена доля». 

[97] В смутку тяжкому так відповів їй Ахілл прудконогий: 

[98] «Зразу б я вмерти готов, коли не встеріг я од згуби 

[99] Свого товариша, й він далеко від рідного краю 

[100] Смертю поліг, допомоги від мене чекаючи марно. 

[101] Вже не вернутись мені до любого рідного краю, 

[102] Ні для Патрокла просвітком не став-бо я, ані для інших 

[103] Товаришів, що стільки їх Гектор побив богосвітлий. 

[104] При кораблях тут сиджу — землі тягарем безкорисним, 

[105] Той, з ким ніхто з міднозбройних ахеїв зрівнятись не зможе 

[106] В битві, хоч, правда, в пораді бувають і кращі від мене. 

[107] Хай же загине навік між богів і людей ворожнеча 

[108] Й гнів, що й розумних не раз до лихої призводить нестями. 

[109] Меду солодший стікає спочатку він в груди людини, 

[110] Потім гіркішим щораз розростається димом ядучим. 

[111] Так і мене прогнівив володар мужів Агамемнон. 

[112] Але облишмо вже те, що пройшло, хоч болить іще дуже; 

[113] Під неминучістю серце у грудях своїх приневольмо. 

[114] Нині ж за голову любого друга я йду відомстити 

[115] Гектору-вбивці. Готовий і смерть я прийнять, коли схоче 

[116] Зевс та інші богове мені її раптом послати. 
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[117] Смерті уникнуть, однак, не змогла навіть сила Геракла, 

[118] Що найлюбіший з усіх був Кронідові Зевсу-владиці. 

 

[119] Доля й його подолала і гнів невблаганної Гери. 

[120] Так же і я, якщо доля й на мене така дожидає, 

[121] Мертвий поляжу. Та нині я славу здобуду велику. 

[122] Тож багатьох повногрудих троянських жінок і дарданських 

[123] Сльози із ніжних облич обома витирати руками 

[124] Я незабаром примушу і в смутку тяжкому стогнати,— 

[125] Знатимуть, що недарма спочивав я від бою так довго! 

[126] Ти ж, хоч і любиш, не втримуй од битви мене,— не скорюсь я!» 

[127] Відповідаючи, мовила так срібнонога Фетіда: 

 

[128] «Все говорив ти, мій сину, цілком справедливо. Не сором 

[129] Товаришів захищати у скруті від гибелі злої. 

[130] Тільки ж в руках у троян із плечей твоїх пишне, блискуче 

[131] Мідне озброєння. Сам уже Гектор шоломосяйний 

[132] Гордо на плечі його одягнув. Хоч не довго, вважаю, 

[133] Ним величатися буде: близька-бо його вже загибель. 

[134] Ти ж не спіши в колотнечу Ареєву кидатись, поки 

[135] Власними сам не побачиш очима мене біля себе. 

[136] Завтра із першим сонячним променем я повернуся 

[137] І принесу тобі зброю ясну від Гефеста-владики». 

 

[138] Мовивши це, відійшла від свого вона любого сина 

[139] І до сестер, що у морі, з такими звернулась словами: 
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[140] «Йдіть і пориньте тепер у лоно широкого моря. 

[141] В отчу вернувшись оселю, морського провідайте старця, 

[142] Щоб розказать йому все. Я ж піду на вершину Олімпу 

[143] І попрошу Гефеста, славетного майстра, скувати 

[144] З міді блискучої сину моєму озброєння славне». 

 

[145] Мовила так, і поринули в хвилю морську нереїди, 

[146] А срібнонога Фетіда тоді на вершину Олімпу 

[147] Вийшла, щоб любому синові зброю славетну здобути. 

 

[148] Швидко богиню несли на Олімп її ноги. Ахеї ж 

[149] З криком жахливим тікали від Гектора-мужозвитяжця 

[150] І досягли Геллеспонту й своїх кораблів глибодонних. 

[151] Не пощастило, проте, в наголінниках мідних ахеям 

[152] Вбитого взяти Патрокла з-під стріл, що був другом Ахілла, 

[153] Знову-бо тіло його настигли і люди, і коні 

[154] З Гектаром, сином Пріама, що схожий на полум’я бурне. 

[155] Тричі за ноги хапав його Гектор шоломосяйний, 

[156] Щоб волокти його в місто, і кликав троян на підмогу, 

[157] Тричі обидва Еанти, охоплені запалом бурним, 

[158] Гектора геть відганяли. Та, певний власної сили, 

[159] То в бойову колотнечу він кидавсь, то, враз зупинившись, 

[160] Криком своїх підбадьорював. А відступати й не думав. 

[161] Як зголоднілого лева рудого від тіла худоби, 

[162] Вбитої в полі, ніяк пастухи відігнати не можуть, 
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[163] Так не могли обидва Еанти, у зброю закуті, 

[164] Гектора, сина Пріама, одкинуть од тіла Патрокла. 

[165] Так би його й поволік, невимовною славою вкрившись, 

[166] Та вітронога Іріда з Олімпу до сина Пелея 

[167] Потай од Зевса та інших безсмертних примчала із вістю, 

[168] Щоб готував свою зброю. Сама її Гера послала. 

 

[169] Стала вона біля нього й промовила слово крилате: 

 

[170] «Встань, Пелеїде, мерщій, між воїв усіх найстрашніший, 

[171] І заступись за Патрокла. Жахливий бій через нього 

[172] Перед човнами палає. Бійці один одного гублять — 

[173] Вої ахейські стоять, захищаючи вбитого тіло, 

[174] Вої ж троян — за вітрами овіяний мур Іліона 

[175] Прагнуть його затягнуть, а найбільше — осяйливий Гектор 

[176] Рветься до того,— Патроклову голову хоче на палю 

[177] Він настромити, від ніжної шиї її відрубавши. 

[178] Отже, не гайся, вставай! Посоромся лиш думки, що може 

[179] Тіло Патроклове втіхою стати для псів іліонських! 

[180] Вічна ганьба тебе жде, якщо тіло спотворено буде!» 

 

[181] В відповідь мовив тоді богосвітлий Ахілл прудконогий: 

[182] «Хто із безсмертних, Ірідо-богине, послав тебе з вістю?» 

 

[183] Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда: 

[184] «Гера послала мене сюди, Зевсова гідна дружина. 
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[185] Цього не знає ні високовладний Кронід, ані інший 

[186] Хтось із богів, що домують на вкритому снігом Олімпі». 

 

[187] В відповідь знову до неї промовив Ахілл прудконогий: 

 

[188] «Як я на битву піду? У троян-бо мій весь обладунок. 

[189] Матінка люба звеліла мені не рушати на битву, 

[190] Поки не прийде сама і очима її не побачу. 

[191] Гарне озброєння має вона принести від Гефеста. 

[192] Тут же не знаю, який обладунок я б міг одягнути, 

[193] Тільки один хіба щит Еанта, Теламоніда. 

[194] Але, гадаю, він сам, змагаючись в лавах передніх, 

[195] Списом січе ворогів, захищаючи тіло Патрокла». 

 

[196] Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда: 

 

[197] «Знаємо добре і ми, що в троян обладунок твій славний. 

[198] Але ж і так, підійшовши до рову, ти їм покажися,— 

[199] Може, їх острах огорне, і шал войовничий припинять 

[200] Вої троянські,— хай трохи спочинуть синове ахеїв 

[201] Від сум’яття бойового,— недовгий в бою відпочинок». 

 

[202] З цими словами геть одійшла бистронога Іріда. 

[203] Встав тоді Зевсові любий Ахілл. Афіна ж на дужі 

[204] Плечі поклала егіду, оздоблену всю торочками. 

[205] Оповила у богинях пресвітла йому золотою 
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[206] Хмарою голову, пломінь навкруг осяйний запаливши. 

[207] Так же, як з дальнього острова самого неба сягає 

[208] Марево димне над містом, що рать обложила ворожа; 

 

[209] Б’ються вони цілий день в Ареєвій битві жорстокій, 

[210] Місто своє захищаючи; й ледве закотиться сонце, 

[211] Вогнища палять усюди, і вгору до самого неба 

[212] Світло здіймається їхнє, щоб бачили й дальні сусіди 

[213] Й на кораблях прибули рятувать од загибелі злої,— 

[214] Так і в Ахілла з чола його сяєво неба сягало. 

[215] Вийшов за мур він і став біля рову, та з військом ахеїв 

[216] Він не змішався, шануючи матері мудре веління. 

[217] Стоячи там, він гукнув, а здаля і Паллада Афіна 

[218] Крикнула, й враз сум’яття охопило троян невимовне. 

[219] Так же, як дзвінко лунають іздалеку звуки суремні 

[220] З вражих загонів, що в наступ нещадний рушають на місто, 

[221] Так же дзвонисто лунав і голос гучний Еакіда. 

[222] Мідний почувши іздалеку голос гучний Еакіда, 

[223] Дух у троян занепав. Повернули назад пишногриві 

[224] Коні свої колісниці, біду відчуваючи духом. 

[225] Жах і візничих обняв, як уздріли вогонь неугасний, 

[226] Що над чолом у великого духом сина Пелея 

[227] Страшно палав,— його ясноока світила Афіна. 

[228] Тричі над ровом страшенно Ахілл закричав богосвітлий, 

[229] Тричі лякались трояни й союзники з ними славетні. 

[230] Кращих дванадцять тоді троянських загинуло воїв 
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[231] Від колісниць і списів своїх гострих. Тим часом ахеї, 

[232] З радістю із бойовища Патроклове витягти тіло, 

[233] Вклали на мари. Із слізьми юрбою його оточили 

[234] Товариші. Між ними ішов і Ахілл прудконогий, 

[235] Сльози гарячі ллючи над пробитим гострою міддю 

[236] Вірним товаришем, що на ношах лежав бездиханний. 

[237] Сам-бо недавно його з колісницею й кіньми послав він 

[238] В битву, але не діждав, щоб той повернувся додому. 

 

[239] Сонце невтомне тоді велеока примусила Гера 

[240] До океанських течій спуститися проти бажання. 

[241] Сонце зайшло, й відпочили тоді богосвітлі ахеї 

[242] Від колотнечі війни й всім страшного однаково бою. 

 

[243] З другого боку, й трояни, облишивши битву жорстоку, 

[244] Із бойових колісниць баских своїх випрягли коней 

[245] І на пораду зійшлись перед тим, як про їжу подумать. 

[246] Стоячи, радили раду вони, і ніхто не наваживсь 

[247] Сісти. Обняв їх острах, тому що Ахілл прудконогий, 

[248] Довго зловісних боїв ухилявшись, ізнову з’явився. 

[249] Полідамант, Пантоїв розсудливий син, із них перший 

[250] Став говорити: вперед і назад-бо дививсь він єдиний. 

[251] Гектора був він товариш, в одну вони ніч народились. 

[252] Мовою цей визначався, а той — своїм списом могутнім. 

[253] Намірів сповнений добрих, до них він звернувся й промовив: 
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[254] «Добре зміркуйте усе, мої друзі! А я б вам порадив 

[255] Зараз до міста вернутись, не ждать на світань богосвітлу 

[256] При кораблях на рівнині,— від мурів своїх ми далеко. 

[257] Доки у зваді той муж з Агамемноном був богосвітлим, 

[258] Доти нам легше було змагатися проти ахеїв, 

[259] З радістю й сам ночував я при кораблях бистрохідних, 

[260] Мавши надію ті кораблі захопить крутобокі. 

[261] Нині ж я страшно боюсь прудконогого сина Пелея. 

[262] Високодумності сповнений, він не захоче лишатись 

[263] Тут на рівнині оцій, де досі трояни й ахеї ^ 

[264] Нарівно поміж собою ділили завзяття Арея. 

[265] Буде за нашу він Трою й за наших жінок воювати. 

[266] В місто вертаймось. Послухайте ради. Бо так воно й буде. 

[267] Нині спинила в бою прудконогого сина Пелея 

[268] Ніч божественна. Якщо ж він і завтра в озброєнні вийде 

[269] Й нас на рівнині застане, тоді не один цього мужа 

[270] Знатиме. З радістю вернеться той до священної Трої, 

[271] Хто врятується втечею, та багатьох розтерзають 

[272] Пси і шуліки. Бодай би ніколи цього нам не чути! 

[273] А як моїх би послухали слів, хоч і з смутком на серці, 

[274] Сили свої ми на площі вночі підкріпили б, а місту 

[275] Захистом будуть і мури, і вежі, й на дужих затворах 

[276] Брами широкі, обтесані гладко і стулені щільно. 

[277] Завтра з світанком, озброєння всі бойове одягнувши, 

[278] Станьмо на вежах міських. Тим гірше тому, хто захоче, 

[279] Од кораблів одійшовши, під мурами з нами змагатись! 
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[280] До кораблів він повернеться знов, хоч би й змучив даремно 

[281] Коней своїх крутошиїх, під муром їх марно ганявши. 

[282] В місто ж проникнути з боєм йому вже не вистачить духу 

[283] І зруйнувать його. Пси-бо раніш розірвуть його бистрі!» 

[284] Глянув спідлоба й сказав тоді Гектор шоломосяйний: 

[285] «Полідаманте! Не до душі мені те, що ти мовив. 

[286] Радиш ти нам повернутись до міста і там зачинитись. 

[287] А чи не досить тіснились за мурами ми кам’яними? 

[288] Смертні люди раніше Пріамове місто священне 

[289] Всі називали багатим на золото й міддю багатим, 

[290] Нині ж коштовні скарби із наших домів позникали. 

[291] Дуже багато в Фрігію та ще в Меонію прекрасну 

[292] Продано їх з того дня, як розгнівався Зевс премогутній. 

[293] Нині ж, коли мені Кроноса син гнучкомудрого слави 

[294] Дав при човнах тут зажити й до моря притиснуть ахеїв, 

[295] Не подавай таких рад, нерозумний, при всьому народі! 

[296] Жоден з троян не пристане на те: я цього не дозволю! 

[297] Краще зробіть так, як я вам кажу. Послухайте ради. 

[298] Зараз вечерять сідайте, на групи розбившись рядами, 

 

[299] Та не забудьте про варту, й хай кожен уважно пильнує. 

[300] Хто ж із троян про власні достатки тривожиться надто, 

[301] Хай все збере і людям віддасть на загальний ужиток. 

[302] Краще хай матимуть наші із цього користь, ніж ахеї. 

[303] Завтра з світанком, озброєння всі бойове одягнувши, 

[304] При кораблях глибодонних почнемо роботу Арея. 
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[305] Як біля них і справді з’явився Ахілл богосвітлий, 

[306] Тим йому гірш доведеться, як він того хоче. А сам я 

[307] Не побіжу від злошумної битви, а навстріч до нього 

[308] Вийду, і хто зна, чи він переможе, чи я переможу. 

[309] Рівний для всіх Енніалій,— і згубників також він губить». 

 

[310] Мовив так Гектор, і схвально на те загукали трояни. 

[311] От нерозумні! Забрала в них розум Паллада Афіна. 

[312] Гектора раду підтримали всі, хоч була й недоладна, 

[313] Полідаманта ж ніхто, хоч і слушна була його рада. 

 

[314] Сіли вечерять всім військом трояни. Тим часом ахеї 

[315] Плакали й тяжко стогнали цілісіньку ніч над Патроклом. 

[316] В тузі почав Пелеїд над товариша тілом ридати, 

[317] Руки мужоубивчі йому поклавши на груди, 

[318] Тяжко стогнав він, подібно до того, як лев пишногривий, 

[319] Що із гущавини лісу його левенят звіролови 

[320] Викрали, тужить, запізно до лігва свого повернувшись, 

[321] Нишпорить скрізь між ущелин, людського шукаючи сліду, 

[322] Щоб наздогнать крадія, і грізною повниться люттю. 

[323] Стогнучи тяжко, Ахілл до своїх говорив мірмідонян: 

[324] «Горе нам! Марне-бо слово тієї я виронив днини, 

[325] Як утішати героя Менойта узявсь в його домі. 

[326] Я говорив, до Опунта повернеться син його славний 

[327] По здобутті Іліона, із здобичі частю своєю. 

[328] Але не всі виконує Зевс людські побажання. 
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[329] Тут же обом обагрити судилось нам кров’ю своєю 

[330] 1 Ту ж таки землю троянську, бо й я не вернусь у вітчизну, 

[331] В домі своїм не зустріне мене ні Пелей сивочолий, 

[332] Ні моя мати Фетіда, а тут же земля мене вкриє. 

[333] Нині ж, Патрокле, якщо пізніш тебе піду я під землю, 

[334] Не поховаю тебе я раніше, ніж голову й зброю 

[335] Гектора, гордого смертю твоєю, сюди не доставлю. 

[336] Дванадцятьом перед вогнищем голови я постинаю 

[337] Трої славетним синам, за твоє відомщаючи вбивство, 

[338] Ти ж тим часом полежиш при кораблях крутобоких. 

[339] Будуть навкруг повногруді троянські жінки і дарданські 

[340] Днями й ночами, ридаючи, сльози гіркі проливати,— 

[341] Силою ми здобули їх та вістрям списів міднокутих, 

[342] Як здобували багаті міста, залюднені густо». 

 

[343] Мовивши так, наказав своїм воям Ахілл богосвітлий 

 

[344] Мідний великий триніг на вогонь поставить, щоб швидше 

[345] Тіло Патрокла від бруду і плям кривавих омити. 

[346] Ті ж троєногий над вогнищем ставлять казан для купання, 

[347] Повен наливши води, і хмизу в огонь підкладають. 

[348] Полум’я враз охопило казан, нагріваючи воду. 

[349] Як закипіла вода над мідним триногом блискучим, 

[350] Тіло омили вони і оливою намастили. 

[351] Дев’ятилітнім бальзамом криваві намазали рани, 

[352] Потім на мари поклали, у легку тканину вгорнули 
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[353] Від голови аж до ніг і саваном білим покрили. 

[354] Протягом цілої ночі тоді з прудконогим Ахіллом 

[355] Плакали, стогнучи, всі над Патроклом сини мірмідонян. 

[356] Зевс же до Гери, сестри і дружини своєї, промовив: 

 

[357] «От досягла ти свого, велеока володарко Геро! 

[358] В бій прудконогого ти навернула Ахілла! Здається, 

[359] Ніби сама породила ти довговолосих ахеїв». 

 

[360] Мовить у відповідь так велеока володарка Гера: 

 

[361] «О, ти жахливий, Кроніде! Яке-бо ти слово промовив! 

[362] Часом і смертному щось замислить на іншого можна, 

[363] Хоч він і вмерти повинен, і задумів наших не знає. 

[364] Як же то я, що найвищою серед богинь величаюсь, 

[365] Двічі шановна — з народження свого і тим, що твоєю 

[366] Звуся дружиною,— ти ж і безсмертних під владою маєш,— 

[367] Як я могла б, на троян гнівлячись, їм не коїти лиха?» 

 

[368] Так між собою тоді про все це вони розмовляли. 

[369] В дім до Гефеста тим часом Фетіда ввійшла срібнонога, 

[370] Зоряносвітлий, нетлінний, з домів небожителів кращий, 

[371] В мідну оселю, що сам для себе поставив кульгавий. 

[372] Біля ковальського міха, спітнілий увесь, метушився 

[373] Він, поспішаючи двадцять триніжників мідних скінчити, 

[374] Щоб біля стін поставить в спорядженій добре кімнаті. 
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[375] Ще й золоте коліщатко до кожної ніжки пристроїв, 

[376] Щоб на зібрання безсмертних самі вони легко в’їжджали 

[377] І поверталися потім у дім, що очі вбирає. 

[378] Майже готові були вони, тільки лишалось гарненькі 

[379] Вушка пристроїть,— готуючи їх, він вбивав у них цвяшки. 

[380] Тої пори, як трудивсь він над цим, все продумавши тонко, 

[381] Ув опоряджений дім Фетіда ввійшла срібнонога. 

[382] Вийшла назустріч до неї в блискучій намітці Харіта, 

[383] Гарна собою,— їй мужем був славний митець незрівнянний. 

[384] Взявши за руку й назвавши ім’я, вона так їй сказала: 

 

[385] «З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, 

[386] Бажана гостя шановна? Не часто у нас ти бувала. 

[387] Далі заходь, щоб могла гостинно тебе я прийняти». 

 

[388] Мовлячи так, у дім повела у богинях пресвітлу 

[389] Й посадовила її у срібноцвяховане крісло, 

 

[390] Гарно оздоблене, ще й подала їй під ноги підставку. 

[391] Потім Гефеста вона, славетного майстра, гукнула: 

 

[392] «Йди-но, Гефесте, сюди! Тебе бачити хоче Фетіда». 

 

[393] Відповідаючи, мовив їй славний митець на всі руки: 

[394] «Справді прийшла до нас гідна пошани богиня могутня, 

[395] І [То врятувала мене із біди, коли з неба упав я,— 
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[396] Скинула мати мене безсоромна, втаїти хотівши 

[397] Те, що кульгавий я. Лиха тоді я багато зазнав би, 

[398] Коб не Фетіда безсмертна до лона мене пригорнула 

[399] Та Еврінома, дочка Океану, що світ обпливає. 

[400] Дев’ять я років кував їм усякі прикраси коштовні — 

[401] Пряжки, зап’ястя та застібки гнуті, сережки й намиста, 

[402] Сидячи в гроті глибокім. Навкруг Океан обпливає 

[403] Світ весь у пінних нуртуючих хвилях. Не знав там про мене 

[404] Жоден з богів невмирущих і жоден із смертного люду, 

[405] Лиш Еврінома з Фетідою, ті, що мене врятували. 

[406] Нині прийшла вона в дім наш, і я пишнокосій Фетіді 

[407] Маю свій борг за життя урятоване гідно сплатити. 

[408] Отже, постав перед нею тепер частування гостинне, 

[409] Я ж тим часом і міх відкладу свій, і всяке начиння». 

 

[410] Мовивши це, закульгав від ковадла свого вогневладний 

[411] Велет, лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. 

[412] Міх від огню він одсунув ї, все позбиравши начиння, 

[413] Що майстрував ним, сховав у срібну шкатулку дбайливо, 

[414] Губкою потім обличчя й обидві руки собі витер, 

[415] Грубу й міцну свою шию та груди свої волохаті. 

[416] Потім, хітон одягнувши і палицю взявши грубезну, 

[417] Вийшов у двері, кульгаючи. Поруч із ним поспішали, 

[418] Наче дівчата живі, дві служниці, із золота куті. 

[419] Мали і розум у грудях вони, і мову, і силу, 

[420] І від безсмертних богів усякої праці навчились. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1021 

 

[421] Поряд з володарем так поспішали вони, а він ледве 

[422] Дошкутильгав до Фетіди, що в кріслі блискучім сиділа. 

[423] Взявши за руку й назвавши її на ім’я, він промовив: 

 

[424] «З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, 

[425] Бажана гостя шановна? Не часто у нас ти бувала. 

[426] Що ти бажаєш, скажи? Тож серце здійснить закликає, 

[427] Якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійсненне». 

 

[428] В відповідь мовить йому, проливаючи сльози, Фетіда: 

 

[429] «Чи хоч одна, о Гефесте, з богинь, що живуть на Олімпі, 

[430] Стільки зазнала гіркої гризоти у серці своєму, 

[431] Скільки послав лиш одній мені тяжкого горя Кротон? 

[432] З-поміж усіх нереїд лиш мене підкорив він людині, 

[433] Сину Еака Пелеєві, й мужове ложе терпіла 

[434] Я проти волі своєї. Пригнічений старістю злою, 

[435] В домі лежить він своєму. Та інша є в мене турбота. 

 

[436] Сина мені породити й зростити дав Зевс, між героїв 

[437] Найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний, 

[438] Я-бо плекала його, як рослину в саду на осонні, 

[439] До Іліона послала його на човнах крутобоких 

[440] Битись з троянами. Та вже не стріну його я ніколи, 

[441] Більш не повернеться вже він ніколи до рідного дому. 

[442] Поки на світі живе він і сяєво сонячне бачить, 
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[443] Знатиме й горе, й на поміч до нього прийти я не в силі. 

[444] Дівчину ту, шо в дарунок йому присудили ахеї, 

[445] Вихопив силою в нього із рук володар Агамемнон. 

[446] Смуток за нею труїв йому серце. А воїв ахейських 

[447] Аж до човнів одтіснили трояни і виходу в поле 

[448] їм не давали. З благанням до сина звертались аргейських 

[449] Воїв старійшини й гойні дарунки йому обіцяли. 

[450] Хоч він одмовився сам їх тоді од біди захищати, 

[451] Та, Патроклові давши свої одягнуть обладунки, 

[452] В битву послав його, війська великий загін спорядивши. 

[453] От цілий день вони билися там, біля Скейської брами, 

[454] Й місто взяли б того дня, якби Аполлон на Патрокла, 

[455] Що завдавав тоді лиха троянам у лавах передніх, 

[456] Смерть не послав, бойову приділивши для Гектора славу. 

[457] Тож до твоїх я колін припадаю, чи зволиш моєму 

[458] Коротковічному синові щит із шоломом зробити, 

[459] Панцир міцний, наголінники гарні, до них приладнавши 

[460] Й пряжки. Його обладунок згубив йому вірний товариш, 

[461] Вбитий троянами. Сам він лежить із засмученим серцем». 

 

[462] В відповідь славний сказав на всі руки митець незрівнянний: 

 

[463] «Будь бадьоріша! Хай серця твого ці думки не турбують. 

[464] О коли б міг я від смерті жахливої так же укрити 

[465] Сина твого, коли доля настигне його невблаганна, 

[466] Як спорудити озброєння можу йому, що із смертних 
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[467] Кожен, хто тільки побачить його, дивуватися буде?» 

 

[468] Мовивши так, залишив він Фетіду й до кузні вернувся. 

[469] Зразу ж міхи скерував на вогонь і звелів працювати. 

[470] Всі вони разом — аж двадцять було їх — задихали в горна 

[471] Різноманітним диханням, що сильно вогонь роздувало, 

[472] Й допомагали то швидше кувати, а то повільніше, 

[473] Як того волив Гефест, щоб виконать працю найкраще. 

[474] Міді незламної й олова досить він в полум’я кинув, 

[475] Цінного золота й срібла додавши. Ковадло велике 

[476] Він приладнав до підставки ковальської міцно, в правицю 

[477] Молот узяв величезний, тримаючи в лівій обценьки. 

 

[478] Приготував він насамперед щит — міцний і великий, 

[479] Гарно оздоблений всюди, ще й викував обід потрійний, 

[480] Ясноблискучий, та ззаду посріблений ремінь приладив. 

 

[481] Щит той з п’ятьох був шарів шкіряних, а поверх він багато 

[482] Вирізьбив різних оздоб, до дрібниць все продумавши тонко. 

 

[483] Землю на нім він зобразив майстерно, і небо, і море, 

[484] Сонця невтомного коло, і срібний у повені місяць, 

[485] І незліченні сузір’я, шо неба склепіння вінчають, 

[486] Посеред них і Плеяди, й Пади, і міць Оріона, 

[487] Й навіть Ведмедицю — інші ще Возом її називають. 

[488] Крутиться Віз той на місці й лише вигляда Оріона,— 
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[489] Тільки один до купань в Океані-ріці непричетний. 

 

[490] Вирізьбив ще на щиті він для смертних людей два прекрасні 

[491] Міста. В одному із них — весілля та учти справляють, 

[492] Юних дівчат при світлі ясних смолоскипів виводять 

[493] З їхніх світлиць і ведуть через місто під співи весільні. 

[494] Жваво кружляють в танку юнаки, і лунають довкола 

[495] Флейти й формінги дзвінкі, а жінки, стоячи на порозі 

[496] Власних осель, на юні веселощі з подивом зирять. 

[497] Сила народу на площі міській гомоніла. Знялась там 

[498] Буча бурхлива — двоє мужів про пеню сперечались 

[499] За чоловіка убитого. Клявся один при народі, 

[500] Що заплатив, а той — заперечував це при народі. 

[501] Врешті звернулись вони до судді, щоб зваду скінчити. 

[502] Гомін стояв навкруги: свойого підтримував кожен. 

[503] Люд вгамувати старались окличники. Колом священним 

[504] Сіли старійшини всі на обтесанім гладко камінні, 

[505] Берла у руки взяли від окличників дзвінкоголосих 

[506] І, встаючи із сидінь, вирікали по черзі»свій вирок. 

[507] А посередині в них золоті два лежали таланти, 

[508] Щоб їх віддати тому, хто докаже, що має він слушність. 

 

[509] Друге з тих міст оточили навколо численні два війська 

[510] В зброї блискучій. Та в раді військовій вони розділились — 

[511] Чи зруйнувати все, силою взявши, чи скарби коштовні, 

[512] Що так багато їх в місті прекраснім, навпіл поділити. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1025 

 

[513] Ті ж не здавались і засідку потай нову готували. 

[514] Вийшли на мури міські боронить їх і любі дружини, 

[515] Й діти маленькі, й мужі, яких уже старість зігнула, 

[516] Вої ж пішли. На чолі їх — Арей і Паллада Афіна, 

[517] Йшли золоті вони та в золотому одінні обоє, 

[518] Збройні, величні, прекрасні, як справжні богове, усюди 

[519] Зразу помітні: багато-бо нижчі від них були люди. 

[520] Швидко дійшли вони місця, де мала їх засідка бути, 

[521] Біля ріки, куди ходять стада усі до водопою. 

[522] Там заховались вони, блискучою міддю укриті. 

[523] Двоє підглядачів спереду йшли, окремо від війська, 

[524] 1 дожидали приходу овець та биків круторогих. 

[525] От підійшли вони; два пастухи їх спокійно гонили, 

 

[526] Награючи на сопілках,— ніякого лиха не ждали. 

[527] Ті ж, лише-но здаля їх побачивши, кинулись раптом 

[528] І зайняли срібнорунних отару овець і велику 

[529] Череду гарних корів, пастухів же обох повбивали. 

[530] Гомін і шум біля стада почули іздалеку в стані, 

[531] Сидячи в раді військовій, і зразу на коней рисистих 

[532] Скочили всі, і, миттю до берега річки домчавши, 

[533] У бойовому порядку у бій з ворогами вступили, 

[534] І один одного мідними били завзято списами. 

[535] Звада тіснилася там з Сум’яттям і погрозлива Кера; 

[536] Ранених то ледь живих, то й неранених Смерть забирала, 

[537] То волочила за ноги убитого труп з бойовища,— 
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[538] Шати на плечах її червоніли від крові людської. 

[539] Воїни, наче живі, у бою тім тіснилися й бились, 

[540] І один в одного трупи убитих старалися вирвать. 

 

[541] Далі родючих ланів змалював він широкі простори, 

[542] Зорані тричі, й багато на них орачів із плугами 

[543] Впряжених в ярма волів туди і назад поганяли. 

[544] А як, дійшовши межі на ріллі, завертать уже мали, 

[545] Келих вина, наче мед той солодкого, в руки щоразу 

[546] Муж подавав їм. І борозну знову вони повертали, 

[547] Щоб якнайшвидше родючі лани до кінця доорати. 

[548] Наче поорана нива, рілля іззаду чорніла, 

[549] Хоч була з золота вся. Таке-то він вирізьбив диво. 

 

[550] Далі лани змалював владареві. Достигле колосся 

[551] Скрізь по тих нивах женці гостролезими жали серпами. 

[552] Падали густо на землю колосся важкі оберемки, 

[553] їх снопов’язи тоді перевеслами туго в’язали. 

[554] Три снопов’язи стояли оподаль. А хлопчики ззаду 

[555] Зжате збирали колосся й, його охопивши обіруч, 

[556] їм подавали ретельно. І тут же, радіючи серцем, 

[557] Мовчки стояв на межі володар, на берло обпершись. 

[558] Далі під дубом окличники учту уже готували, 

[559] В жертву принісши бика, й навкруги метушились; а жони 

[560] Борошном ячним його приправляли женцям на вечерю. 
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[561] Далі він вирізьбив ще обважнілий від грон виноградник 

[562] З золота,— кетяги сині, аж чорні, по ньому рясніли; 

[563] Віття його на срібних підпорах трималось надійно; 

[564] Ровом він темним обведений був, а навкруг олив’яний 

[565] Тин височів, лиш одна пролягала крізь нього стежина 

[566] Для носіїв, що проходили нею на збір винограду. 

[567] Стежкою тою дівчата і хлопці, веселощів повні, 

[568] В плетених кошиках грона несли, наче мед той, солодкі. 

[569] Хлопчик, між ними йдучи, награвав на дзвонистій формінзі 

[570] І про прекрасного Ліна виспівував пісню чудову 

[571] Голосом ніжним. А ті, його співам вторуючи дружно, 

 

[572] Тупали в лад їм ногами, і весело всі танцювали. 

 

[573] Далі він череду вирізьбив дужих биків круторогих. 

[574] Деякі з золота, інші із олова їх поробив він. 

[575] Голосно мукали всі, ідучи із кошари на берег 

[576] Річки бурхливої, густо порослий гнучким очеретом. 

[577] Четверо йшло золотих пастухів по боках проводжати 

[578] Череду, й бігало дев’ять за ними собак прудконогих. 

[579] Спереду раптом два леви жахливі на стадо напали 

[580] Й поволокли вже бика, що ревів і мукав страшенно 

[581] В лев’ячих кігтях, а пси й юнаки поспішали на поміч. 

[582] Леви ж тим часом, зідравши з бика величезного шкуру, 

[583] Кров його й нутрощі хтиво ковтали. І марно старались 

[584] їх одігнать пастухи і псів нацькувать прудконогих. 
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[585] Ті ж, боячись підійти і в левів зубами вчепитись, 

[586] Часом наблизяться, й гавкають тільки, і тут же тікають. 

[587] Пастівень вирізьбив далі кульгавий митець незрівнянний 

[588] І білорунних отару овець в тій чудовій долині, 

[589] Криті хліви, й курені, і кошару, й повітки пастуші. 

 

[590] Далі ще змалював на всі руки митець незрівнянний 

[591] Місце для танців, подібне до того, що в Кносі просторім 

[592] Славний Дедал Аріадні колись спорудив пишнокосій. 

[593] В розквіті сил юнаки й багатьом жадані дівчата, 

[594] Міцно за руки побравшись, кружляли у танці веселім. 

[595] В легких одіннях дівчата були, юнаки ж у хітонах, 

[596] Шитих з тонкої тканини й ледь маслом для блиску натертих. 

[597] Ті — у віночках чудових були, а ці — на ремінні 

[598] Срібному мали ножі, із щирого золота куті. 

[599] В жвавому танці на звиклих ногах вони легко кружляли, 

[600] Наче той круг у руках гончаревих, коли забажає 

[601] Він перевірити тільки, як круг обертатися буде, 

[602] То розійдуться рядами й одні нападають на одних. 

[603] Юрмами купчились люди навколо й втішалися вельми 

[604] Тим хороводом. Співаючи звучно, співець божественний 

[605] Грав серед них на формінзі, й під музики тої звучання 

[606] Два скоморохи стрибали в середині людного кола. 

 

[607] Далі він вирізьбив хвилі могутні ріки Океану 

[608] З самого краю щита, що його змайстрував так старанно. 
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[609] А як скінчив уже щит той кувати, міцний і великий, 

[610] Викував панцир йому, яскравіший за полум’я буйне, 

[611] Викував з міді шолом, що до скронь прилягав найщільніше, 

[612] Гарно оздоблений, пишний, на ньому із золота гребінь; 

[613] Викував ще й наголінники з гнутого олова майстер. 

 

[614] Приготувавши цей обладунок, митець незрівнянний 

[615] Тут же Ахілловій матері все передав шанобливо. 

[616] Та ж, наче сокіл, злетіла із сніжних верхів’їв Олімпу, 

[617] Зброю ясну несучи, Гефестом уславленим куту. 

Пісня дев’ятнадцята. Зречення гніву 

[1] В шатах шафранних Еос із течій ріки Океану 

[2] Встала, щоб світло своє безсмертним явити і смертним. 

[3] До кораблів із Гефестовим даром примчала Фетіда 

[4] Й любого сина знайшла, що, простертий над тілом Патрокла, 

[5] Тяжко ридав. А навколо слізьми умивались гіркими 

[6] Товариші його. Стала між ними в богинях пресвітла, 

[7] Взявши Ахілла за руку, назвала і так говорила: 

 

[8] «Сину мій, мусимо тут ми лишити його, хоч обняті 

[9] Смутком тяжким, бо насамперед з волі богів він загинув. 

[10] Ти ж од Гефеста прийми чудові оці обладунки, 

[11] Зброю, якої на плечах ніхто із людей не носив ще». 

 

[12] Мовивши так, поклала вона це озброєння гарне 
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[13] Перед Ахіллом. Воно аж дзвеніло, оздоблене пишно. 

[14] Трепет пройняв мірмідонян, що на обладунок не сміли 

[15] Навіть дивитись і аж відсахнулись. Ахілл же як глянув, 

[16] Гнів іще більший його охопив, і полум’ям грізним 

[17] З-під похмурнілих повік ясні його блиснули очі. 

[18] В руки узяв він, радіючи, бога сяйливий дарунок. 

[19] А, надивившись із радістю серця на дар цей коштовний, 

[20] Матері любій своїй він слово промовив крилате: 

 

[21] «Матінко рідна моя, це озброєння справді від бога,— 

[22] Витвір безсмертних це, мужеві смертному так не зробити. 

[23] Зараз же ним я озброюсь. Але я страшенно боюся, 

[24] Щоб тим часом на тілі відважного сина Менойта 

[25] Мухи, глибоко проникши до ран, заподіяних міддю, 

[26] Не наплодили черви і трупа щоб не осквернили,— 

[27] Зникло із нього життя, й почне розкладатися тіло». 

 

[28] Відповідаючи, мовила так срібнонога Фетіда: 

 

[29] «Сину мій, хай твого серця подібні думки не турбують. 

[30] Буду старанно сама відганять я рої осоружних 

[31] Мух, що трупи героїв, убитих в бою, поїдають. 

[32] Навіть якби довелось йому протягом року лежати, 

[33] Тіло б незмінним весь час залишалося й стало б ще кращим. 

[34] Ти ж невідкладно на збори скликай героїв ахейських, 

[35] На Агамемнона гніву зречись, керманича люду. 
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[36] Потім до бою озбройся мерщій і в одвагу вберися». 

 

[37] Мовила так, і силу завзяття у нього вдихнула. 

[38] Потім Патроклові в ніздрі амброзію разом з нектаром 

[39] Стала вливать по краплині, щоб тіло лишалось незмінним. 

 

[40] Швидко подався морським узбережжям Ахілл богосвітлий, 

[41] Голосно він покликав і будив героїв ахейських. 

[42] Навіть і ті, що весь час при своїх кораблях залишались,— 

[43] І стерники, що правили твердо кермом корабельним, 

[44] Ключники, що в кораблях щоденно харчі роздавали,— 

[45] Навіть вони поспішали на збори, дізнавшись, що в битву 

[46] Знову з’явився Ахілл, так довго її уникавши. 

[47] Двоє, кульгаючи, йшли — Арея соратники вірні — 

[48] Син нездоланний Тідея і з ним Одіссей богосвітлий, 

[49] Йшли, на списи опираючись: ще-бо їм рани боліли. 

[50] Отже, на збори прийшовши, в ряду вони сіли переднім. 

[51] А наостанку прийшов і володар мужів Агамемнон, 

[52] Терплячи рани болючі. Ратищем мідним в жорстокій 

[53] Битві тяжко поранив Коон його, син Антенора. 

[54] А як на збори уже усі позбирались ахе», 

[55] Став посередині й так тоді мовив Ахілл прудконогий: 

 

[56] «Чи нам, Атріде, обом, і тобі, і мені, стало краще 

[57] З того, що ми через дівчину, хоч і з зажуреним серцем, 

[58] Так розпалилися гнівом у зваді, що душу з’їдає? 
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[59] Хай би стрілою убила її в кораблі Артеміда 

[60] В день, як, Лірнес зруйнувавши, узяв я ту дівчину в здобич. 

[61] Мабуть, землі не ковтало б незмірної стільки ахеїв, 

[62] Впалих від рук ворогів, поки в лютому гніві шалів я. 

[63] Гектору тільки й троянам був з того пожиток. Ахеї ж 

[64] Довго, гадаю, про нашу іще пам’ятатимуть зваду. 

[65] Тільки облишмо це згадувать, хоч і зажурені серцем, 

[66] А, корячись неминучості, дух свій приборкаймо в грудях. 

[67] Нині свій гнів припиняю. Не личить без краю уперто 

[68] Гніватись непримиренно. А зараз до бою скоріше 

[69] Духу додай бадьорішого довговолосим ахеям, 

[70] Щоб, із троянами стрівшись, упевнитись міг я, чи й досі 

[71] Хочуть при наших вони кораблях ночувать. Сподіваюсь, 

[72] Той із них з радістю втомлені схилить коліна, хто встигне 

[73] В битві жорстокій уникнути наших списів безпощадних!» 

 

[74] Так він сказав, і, почувши, що гнів припинив син Пелея, 

[75] Духом могутній, зраділи всі мідноголінні ахеї. 

[76] Став говорити до них володар мужів Агамемнон 

[77] З місця, де був, не виходячи сам на середину зборів: 

 

[78] «Друзі, герої данаї, соратники бога Арея! 

[79] Тих, хто говорить, слід слухать уважно, їх мову не гоже 

[80] Перебивать: тож нелегко й бувалому так говорити. 

[81] Хто серед гомону й гаму людського щось може почути 

[82] Чи щось сказати? Заглушить той шум і гучного промовця. 
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[83] Порозумітись хотів би я з сином Пелея. Ви ж пильно 

[84] Слухайте, інші аргеї, і всі на слова мої зважте. 

[85] Часто ахеї мені про зваду із ним говорили 

[86] І докоряли не раз. Але не моя то провина, 

[87] Винні в тім Зевс, і Мойра, й Ерінія, в пітьмі блуденна. 

[88] Це ж бо вони на мій розум засліплення дике наслали 

[89] В день той, коли від Ахілла я здобич забрав самовладно. 

[90] Що міг зробити я? Божим усе підлягає велінням. 

[91] Зевсова донька поважна, Ата зловредна, що розум 

[92] Всім засліпляє, легкі в неї ноги, і навіть не ходить 

[93] Ними вона по землі, по головах людських прямує 

[94] Й розум затемнює в них,— із нас одного вже впіймала. 

[95] Навіть і Зевса вона засліпила, хоча найсильніший, 

[96] Кажуть, він серед богів і людей. Отже, навіть і Зевса 

[97] Гера, хоч слабша, підступною хитрістю так ошукала 

[98] В день той, коли настала пора пишнокосій Алкмені 

[99] Силу Геракла родити в увінчаних мурами Фівах. 

[100] Так, похваляючись, Зевс до всіх тоді мовив безсмертних: 

 

[101] «Слухайте слова мого, вічносущі богове й богині! 

[102] Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій: 

[103] Нині Ілітія в світ приведе, помічниця пологів, 

[104] Мужа, що панувать над своїми сусідами буде, 

[105] З роду славетних мужів, породжених з крові моєї!» 

[106] Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера: 

[107] «Ти нас обманюєш, мабуть, і слово твоє не справдиться. 
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[108] Тож поклянися великою клятвою тут, олімпійцю, 

[109] Що панувать над своїми сусідами буде насправді 

[110] Той, хто сьогодні на світ із жіночого з’явиться лона, 

[111] З роду славетних мужів, породжених з крові твоєї». 

 

[112] Так говорила. І Зевс лукавства її не помітив, 

[113] Клятвою клявся великою й часто в тім каявся згодом. 

[114] Гера злетіла тоді стрімголов із вершини Олімпу, 

[115] В Аргос ахейський примчала, де, знала вона, проживає 

[116] Вельми поважна дружина Стенела, сина Персея. 

[117] Сьомий вже місяць вона дитину в утробі носила. 

[118] Та завчасу, недоноском, на світ його вивела Гера, 

 

[119] Стримавши роди Алкмені, Ілітій туди не пустивши. 

[120] З вістю цією прийшла до Кроніда вона і сказала: 

 

[121] «Зевсе, владарю перунів, я слово вкладу тобі в серце. 

[122] Муж народивсь благородний, що править аргеями має. 

[123] Це Еврістей, нащадок Стенела, сина Персея, 

[124] Парость твоя* — не зле він аргеями правити буде». 

 

[125] Мовила так, і серце гірким пройнялось йому болем. 

[126] Ату Кротон вхопив за голову в косах блискучих, 

[127] Гнівом палаючи люто, й великою клятвою клявся, 

[128] Що відтепер на Олімп вже ніколи й на зоряне небо 

[129] Більш не повернеться Ата, що розум усім засліпляє. 
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[130] Мовивши так, розмахнувсь і з високостей зоряних неба 

[131] Зевс її скинув, і вмить на людські вона впала роботи. 

[132] Часто зітхав через неї він, бачачи любого сина, 

[133] Що у трудах недостойних служить Еврістеєві мусив. 

[134] Так же і я,— коли шоломосяйний Гектор великий 

[135] Воїв аргейських нещадно винищував перед човнами, 

[136] Ати забуть я не міг, що розум мені засліпила. 

[137] А що засліплений був я, і Зевс одібрав мені розум, 

[138] Хочу це виправить я, незліченний приносячи викуп. 

[139] Отже, до бою ставай, заохотивши й інших з собою. 

[140] Я ж подарунки готовий віддать тобі всі, що, прийшовши 

[141] Вчора до твого намету, назвав Одіссей богосвітлий. 

[142] А якщо хочеш, зажди, хоч трудів ти Ареєвих прагнеш, 

[143] Зараз же слуги дари з кораблів принесуть, щоб побачив 

[144] Сам ти, які тобі речі я цінні й приємні дарую». 

 

[145] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[146] «Сину Атрея, владарю мужів, Агамемноне славний! 

[147] Як ти захочеш — віддать, як належить, мені подарунки 

[148] Чи при собі їх затримать — це справа твоя. Та згадаймо 

[149] Краще про битву. Не час нам довго про це розмовляти 

[150] Чи зволікать з цим. Велике-бо ще недовершено діло. 

[151] Знов ви у лавах передніх побачите нині Ахілла, 

[152] Як він фаланги троян мідногострим трощитиме списом. 
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[153] Хай же і кожен із вас ворогів побивати гадає». 

 

[154] Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: 

 

[155] «Хоч і хоробрий без краю ти, богоподібний Ахілле, 

[156] Не посилай з ворогами натщесерце битись ахеїв 

[157] Під Іліоном, бо довго триватиме ця безпощадна 

[158] Битва, якщо між собою зіткнуться фаланги ворожих 

[159] Воїв, а бог надихне тим і другим однакову силу. 

[160] Краще при кораблях бистрохідних ти дав би ахеям 

[161] Хліба спожити й вина: в них-бо сила й відвага людини. 

[162] Хто б то спромігся з бійців цілий день аж до заходу сонця, 

[163] Не підкріпившися їжею, битись весь час з ворогами! 

 

[164] Хоч би й якої відваги повен був він бойової, 

[165] Та мимоволі все тіло йому обважніє, охопить 

[166] Голод і спрага його, і в утомі ослабнуть коліна. 

[167] Той же, хто світлим вином і наїдком зміцнить свої сили, 

[168] Битися може завзято цілісінький день з ворогами; 

[169] Серце відважне у грудях його, і не знають суглоби 

[170] Втоми, аж поки із поля не зійдуть усі бойового. 

[171] Тож розпусти тепер воїв і дай їм наказ готувати 

[172] їжу, дарунки ж свої хай володар мужів Агамемнон 

[173] Скаже знести на середину зборів, щоб вої ахейські 

[174] Це на власні побачили очі й ти серцем радів би. 

[175] Перед аргеями ставши, він хай поклянеться, що ложа 
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[176] Дівчини він не торкавсь, не єднався із нею в коханні, 

[177] Як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. 

[178] Хай же, Ахілле, у грудях твоїх зласкавішає серце, 

[179] Він же хай щедро тебе у наметі своїм почастує 

[180] Учтою миру, щоб мав задоволення ти, як належить. 

[181] Навіть і сам перед іншими ти після цього, Атріде, 

[182] Лиш справедливішим станеш. Не соромно-бо владареві 

[183] З мужем миритися тим, якого він перший покривдив». 

[184] В відповідь мовив йому володар мужів Агамемнон: 

[185] «З радістю слухав сьогодні я слово твоє, Лаертіде. 

[186] Слушно ти міркував і про все розсудив справедливо. 

[187] Клятву готовий я дати, до цього мій дух мене кличе. 

[188] Не присягну перед богом я ложно. Ахілл же хай трохи 

[189] Тут зачекає, хоч як трудів він Ареєвих прагне. 

[190] Та зачекайте-бо й інші, аж поки до нас із наметів 

[191] Всі не прибудуть дари і ми жертвами клятв не завірим. 

[192] Це, Одіссею, тобі доручаю й велю довершити. 

[193] Вибери сам юнаків щонайкращих ти між всеахеїв, 

[194] Щоб принесли з корабля подарунки, які ми учора 

[195] Пообіцяли Ахіллові дати, й жінок хай приводять. 

[196] Ти ж мені швидше, Талтібію, в стані широкім ахеїв 

[197] Вепра знайди, щоб у жертву зарізати Зевсові й Сонцю». 

[198] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

[199] «Сину Атрея, владарю мужів, Агамемноне славний! 

[200] Краще турботи оці нам до іншого часу відкласти, 

[201] Перепочинок коли у битві кривавій настане, 
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[202] Й люттю такою у грудях моїх не палатиме серце. 

[203] Ще-бо у полі порубані вої лежать, що приборкав 

[204] Гектор, Пріамів син, коли Зевс дарував йому славу. 

[205] Ви ж на обід закликаєте нас! А я, замість того, 

[206] Всім наказав би негайно воям ахейським у поле 

[207] Вийти й натщесерце битись, а потім, із заходом сонця, 

[208] Щедру подати вечерю, коли за ганьбу помстимося. 

 

[209] Та раніше до любого горла мені не полізуть 

[210] Страви й напої ніякі — товариша ж нашого вбито! 

[211] Гострою міддю порубаний, він ногами до входу 

[212] Серед намету мого розпростертий лежить, а навколо 

[213] Товариші його плачуть. Не учта на думці у мене, 

[214] А»лиш убивство, кров та ворога стогін смертельний!» 

[215] Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: 

[216] «Сину Пелеїв Ахілле, найкращий із воїв ахейських! 

[217] Ти й сміливіший за мене, і в битві орудуєш краще 

[218] Списом своїм. Але я перевищу тебе набагато 

[219] Розумом: я-бо й раніш народивсь, і досвідчений більше. 

[220] Май же терпіння у серці і слів моїх слухай уважно. 

[221] Швидко у січі кривавій ситіють утомою люди, 

[222] Що, як стеблини, їх мідні серпи пожинають по ниві. 

[223] Жниво ж убогим стає, коли шальки ваги нахиляє 

[224] Зевс, що воєн людських неминучі вирішує судьби. 

[225] Отже, не шлунками мертвих оплакувать треба ахеїв, 

[226] Надто-бо часто один за одним погибають щоденно 
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[227] Вої, хто ж і коли б тоді міг од печалі спочити? 

[228] Тих, що в бою полягли, на похорон треба віддати, 

[229] Твердість зберігши в душі, поплакавши день над померлим. 

[230] Іншим же, що по жорстокДй війні у живих залишились, 

[231] Треба про їжу й пиття пам’ятати, щоб, сили набравшись, 

[232] Битися ми з ворогами невтомно могли й безустанно, 

[233] Міддю міцною озброєні. Хай же ніхто не бариться 

[234] В нашому війську надалі й наказів нових не чекає. 

[235] Зле-бо з наказом новим тому буде, хто все ж залишиться 

[236] Біля аргейських човнів. Мерщій же шикуймося в лави 

[237] Й на конеборних троян обрушимо зброю Арея!» 

 

[238] Мовивши так, він двох Несторідів узяв із собою, 

[239] І Фелеща Мегета, й Тоанта, і ще Меріона, 

[240] І Лікомеда, сина Креонта, ще й Меланіппа 

[241] І до намету пішов Агамемнона, сина Атрея. 

[242] Слово наказів його переходило тут же у діло. 

[243] Сім принесли із намету триногів обіцяних, потім 

[244] Двадцять сяйних казанів, узяли до них коней дванадцять. 

[245] Сім привели ще жінок, обізнаних добре в чудових 

[246] Виробах, восьма ж по них Брісеїда була яснолиця. 

[247] Спереду йшов Одіссей, що десять відважив талантів 

[248] Золота, інші дарунки несли юні вої ахейські. 

[249] Все це на площі вони поскладали. Тоді Агамемнон 

[250] Встав. Тим часом Талтібій, голосом схожий на бога, 

[251] З вепром в руках зупинивсь перед славним керманичем люду. 
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[252] Син же Атреїв, рукою свій витягши ніж, що звичайно 

[253] Біля великих меча свого піхов мав завжди з собою, 

 

[254] З вепра щетини спочатку відрізав і, руки здійнявши, 

[255] Ревно до Зевса молився. І мовчки сиділи аргеї 

[256] Всі по місцях своїх, слів дослухаючи пильно вождевих. 

[257] Очі піднісши до неба широкого, так він молився: 

 

[258] «Будьте за свідків, о Зевсе, найвищий з богів, найсильніший, 

[259] Земле, і Сонце, й Ерінїї, що в глибині під землею 

[260] Тяжко караєте люд за ложно промовлені клятви! 

[261] Не доторкався й рукою до дівчини я Брісеїди, 

[262] Не вимагав ані ложа, ані чогось іншого в неї. 

[263] Досі в наметі моїм залишалась незаймана діва. 

[264] А як брехливо клянусь, хай пошлють мені вічні богове 

[265] Лиха багато, як тим посилають, хто клятву порушив». 

 

[266] Мовив це й вепрові горло розсік він безжальною міддю 

[267] І, розмахнувшись, у глиб його сивого моря закинув, 

[268] Рибі в поживу. Ахілл же, із місця свойого підвівшись, 

[269] До війнолюблих аргеїв з такими звернувся словами: 

 

[270] «Зевсе, наш батьку, великі ти людям напасті готуєш! 

[271] Не схвилював би ніколи так серця мойого у грудях 

[272] Син Атреїв, не міг би він силою дівчини тої 

[273] Взяти усупереч волі моїй. То, мабуть, могутній 
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[274] Зевс побажав, щоб смертю загинуло стільки ахеїв. 

[275] Сядьмо ж обідати й будьмо готові до справи Арея!» 

 

[276] Мовивши так, розпустив він збори мужів скороспішні. 

[277] До кораблів своїх швидко усі порозходились вої, 

[278] А мірмідоняни, духом відважні, забрали дарунки 

[279] Й на корабель однесли до Ахілла, подібного богу. 

[280] Все поскладали в наметах і поряд жінок посадили, 

[281] Коней же славні візничі усіх в табуни відігнали. 

[282] А Брісеїда прекрасна, немов золота Афродіта, 

[283] Тіло Патрокла побачивши, гострою міддю пробите, 

[284] З тужним риданням припала до нього й руками терзала 

[285] Груди, і ніжну шию собі, і вродливе обличчя, 

[286] І промовляла крізь сльози жона, до богині подібна: 

 

[287] «Любий Патрокле, нещасній мені із усіх наймиліший! 

[288] Йшовши із цього намету, живим я тебе залишила, 

[289] Нині ж, назад повернувшись, я мертвим тебе зустрічаю, 

[290] Владаря люду. Біда за бідою мене настигає. 

[291] Мужа, якого дали мені батько й шанована мати, 

[292] Я біля міста побачила, вбитого гострою міддю, 

[293] Трьох ще уздріла братів, що моя породила їх мати, 

[294] Серцю любих, і їх настигла загибелі днина. 

[295] Ти ж тамував мені сльози, коли Ахілл прудконогий 

[296] Вбив мого мужа і славне Мінета божистого місто 

[297] Геть зруйнував. Обіцяв ти мені, що за шлюбну дружину 
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[298] Візьме мене сам божистий Ахілл і, відвізши до Фтії 

 

[299] На кораблях, нам справить весілля в краю мірмідонян. 

[300] Тим-то над мертвим тобою, мій голубе, й плачу я гірко». 

 

[301] Так промовляла крізь сльози, й жінки усі плакали з нею,— 

[302] Чи над Патроклом, чи більше над власною кожна бідою. 

[303] А круг Ахілла зібралась тим часом старшина ахейська, 

[304] Просячи їжі спожить. Він же, тяжко зітхнувши, одмовивсь: 

 

[305] «Прошу, якщо ви готові послухать мене, мої друзі, 

[306] Не закликайте, проте, щоб я вдовольняв своє серце 

[307] Стравами й різним питвом — велике-бо горе у мене: 

[308] Ждатиму я й перетерплю до самого заходу сонця». 

 

[309] Мовивши так, усіх владарів одпустив він од себе. 

[310] Двоє ж Атрідів лишилося, ще й Одіссей богосвітлий, 

[311] Ідоменей, і Нестор, та Фенікс, їздець посивілий,— 

[312] Щиро втішали в скорботі його. Але був він невтішний 

[313] Серцем, аж поки не кинувся в пащу кривавого бою. 

[314] Дні спогадавши минулі, він тяжко зітхнув і промовив: 

 

[315] «Ще так недавно ти сам, нещасливий і любий мій друже, 

[316] Жваво і спритно обіди смачні у цім ставив наметі 

[317] Передо мною, тоді як усі поспішали ахеї 

[318] Йти на комонних троян з многослізним поривом Арея. 
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[319] Нині лежиш ти порубаний, серце ж моє вже не хоче 

[320] Ані пиття, ні наїдків торкнутись, хоч їх тут багато, 

[321] Прагне тебе лиш. Горя сильнішого я не відчув би, 

[322] Навіть про смерть навісну мого рідного батька почувши, 

[323] Що десь у Фтії далекій рясними слізьми умліває 

[324] Через розлуку із сином, який серед лкйгу чужого 

[325] Задля Єлени мерзенної б’ється з троянами збройно, 

[326] Чи через смерть мого любого сина, що виріс у Скірі, 

[327] Богоподібного Неоптолема, якщо він живий ще. 

[328] Досі у грудях мій дух всечасна живила надія, 

[329] Що біля Трої один я загину, далеко від долів 

[330] Аргоса, кіньми багатого, ти ж до Фтії вернешся 

[331] На кораблях чорнобоких, я сподівавсь, та із Скіра 

[332] Сина мого привезеш і все йому дома покажеш,— 

[333] Високоверхий наш дім, і челядь, і майна численні. 

[334] Сам же мій батько Пелей чи, може, й умер, я гадаю, 

[335] Чи ледь живий, тягарем злої старості зігнутий, в смутку 

[336] Дні свої лиш переводить, весь час дожидаючи тільки 

[337] Звістку сумну про смерть свого любого сина почути». 

 

[338] Так говорив він крізь сльози, й старійшини тяжко зітхали, 

[339] Кожен з них згадував те, що вдома вони залишили. 

[340] Бачачи сльози їх журні, зглянувся з неба Кроніон, 

[341] І, до Афіни звернувшись, він слово промовив крилате: 

 

[342] «Доню моя, невже ти зреклась цього славного мужа? 
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[343] Чи твого серця Ахілл анітрохи уже не турбує? 

 

[344] Он, подивись, він сидить між своїх кораблів круторогих, 

 

[345] Любого друга оплакує. Товариші його інші 

 

[346] Сіли обідати, він лиш один не торкається їжі. 

 

[347] Йди ж бо до нього й, солодкої вливши амброзії в груди, 

 

[348] Дай ще й нектару йому, щоб голод його не розслабив». 

 

[349] Так він Афіні сказав, що й сама того дуже бажала. 

[350] Наче той сокіл з небес, легкокрилий, швидкий, дзвінколунний, 

[351] Кинулась в простір ефірний вона. А тим часом ахеї 

[352] Зброю уже готували для бою. Солодкої в груди 

[353] Вливши Ахіллу амброзії, ще додала і нектару 

[354] Трохи вона, щоб голод у нього колін не розслабив. 

[355] Потім вернулась сама до всевладного батька в незрушний 

[356] Дім його. Кинулись від кораблів своїх бистрих ахеї. 

[357] Мов незліченні сніжини холодні з верховин од Зевса 

[358] Сиплються, гнані диханням ефірноясного Борея,— 

[359] Без ліку так од човнів бистрохідних сипнули шоломи 

[360] Ясноблискучі, горбаті щити, міцнобронно опуклі 

[361] Панцири й мідяногострі довжезні списи ясенові. 

[362] Блиск їх аж неба сягав, і земля сміялась навколо 
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[363] В сяєві міді ясної і грізно гула під ногами 

[364] Воїв. Озброївсь також серед них і Ахілл богосвітлий. 

[365] Заскреготав він зубами, і очі його запалали 

[366] Сяйвом огню пломенистим, а серце проймалося в грудях 

[367] Болем нестерпним. Страшним на троян опанований гнівом, 

[368] Божі надів він дари, над якими Гефест потрудився. 

[369] Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, 

[370] Дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши. 

[371] Потім і панцир на груди свої надягнув міцно кутий, 

[372] Через плече перевісив він срібноцвяхований, мідний 

[373] Меч свій, і щит — міцний і великий — також із собою 

[374] Взяв,— од нього навкруг, як од місяця, сяяло світло. 

[375] Так же, як перед плавцями у морі десь блисне раптово 

[376] Ватра ясна, що самотньо горить на стоянці пастушій 

[377] Високо в горах, а тих проти волі далеко від друзів 

[378] Бурі заносять по хвилях багатого рибою моря,— 

[379] Так щит Ахілла чудовий, оздоблений гарно, світився 

[380] Й сяйвом аж неба сягав. Важкого шолома піднявши, 

[381] Він на чоло надягнув. І сяяв шолом конегривий, 

[382] Мов промениста зоря; золоте розвівалось волосся 

[383] Пишне, Гефестом майстерно вправлене в гребінь шолома. 

[384] Зброю надівши, схотів дослідити Ахілл богосвітлий, 

[385] Чи прилягає як слід вона всюди, чи тілу в ній вільно. 

[386] Наче на крилах здіймався у ній поводатар народу! 

[387] Потім із схову міцне він ратище батьківське вийняв 

[388] Довге й важке,— ніхто-бо інший не міг із ахеїв 
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[389] Ним потрясати, один лиш Ахілл потрясав пеліонським 

[390] Ясеном тим, що батьку його із вершин Пеліону 

[391] Дав у дарунок Хірон на смертну загибель героям. 

[392] Автомедонт же з Алкімом позапрягали тим часом 

[393] Коней — красиві наділи на них хомути, і вудила 

[394] їм до ротів загнуздали, й назад до сидінь натягнули 

[395] Віжки міцні. У руки схопивши батіг свій блискучий, 

[396] Сплетений міцно, скочив на кінну свою колісницю 

[397] Автомедонт. Поряд з ним став Ахілл ув озброєнні повнім, 

[398] Сяючи весь обладунком, немов осяйний Гіперіон, 

[399] І заволав тоді голосом грізним до батьківських коней: 

 

[400] «Балію й Ксанте, Подарги далекославнії діти! 

[401] Краще ніж будь-коли нині старайтесь візничого з бою 

[402] Винести в лави данаїв, як будемо ситі війною, 

[403] Лиш не покиньте мене, як Патрокла, убитим лежати!» 

 

[404] В відповідь мовив тоді з-під ярма йому кінь бистроногий, 

[405] Ксант, понуривши голову, так що густа його грива, 

[406] Впавши з ошийника, аж до землі під ярмом досягала. 

[407] Голос людський йому Гера дала тоді білораменна: 

 

[408] «Нині врятуємо ще ми тебе, о могутній Ахілле, 

[409] День же твоєї загибелі близько уже. Та не ми в цім 

[410] Винні, а бог лиш над нами-великий і доля всесильна. 
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[411] Не через нашу повільність і не через лінощі наші 

[412] Зброю з Патроклових пліч забрали до себе трояни. 

[413] Син Лето пишнокосої, поміж богами найкращий, 

[414] В лавах передніх убив його, Гектару сл?ву оддавши. 

[415] Хоч би летіли і нарівні ми із диханням Зефіра, 

[416] Поміж всіма, уважають, найшвидшого вітру,— та сам ти 

[417] Маєш небавом загинути смертю від бога і мужа!» 

 

[418] Мовив це Ксант, і Ерінії голос йому перервали. 

[419] Гнівно коневі тоді відповів Ахілл прудконогий: 

 

[420] «Що це ти смерть мені, Ксанте, віщуєш? Не твій-бо то клопіт. 

[421] Знаю я й сам, що судилось мені тут загинуть, далеко 

[422] Від свого рідного батька і матері. Та не спинюсь я, 

[423] Поки не будуть удосталь трояни вже ситі війною!» 

 

[424] Мовив і з криком погнав своїх коней він однокопитих. 

Пісня двадцята. Битва богів 

[1] Так при човнах крутобоких до зброї ставали круг тебе, 

[2] Сину Пелея, в боях ненаситні ахеї. Трояни 

[3] З другого боку зійшлись на високій частині рівнини. 

[4] Зевс же з вершини Олімпу, бескеттям багатого гострим, 

[5] Скликать безсмертних на збори Феміді звелів. Обійшовши 

[6] Всюди, богів поскликала усіх вона в Зевса оселю. 

[7] Навіть із рік не було неприбулого, крім Океану, 

[8] Ані із німф, що в чудових гаях свою мають домівку 
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[9] Чи у джерелах річок та вологих лугах трав’янистих. 

[10] От позбирались у домі вони хмаровладного Зевса, 

[11] У передсінку, тесанім гладко, що Зевсові-батьку 

[12] Сам Гефест збудував із хистом та вмінням великим. 

 

[13] Так вони в Зевсовім домі зібрались. Землі потрясатель, 

[14] Закликом не згордувавши, із моря прийшов на ті збори, 

[15] Сів посередині й став про задуми Зевса питати: 

 

[16] «Нащо-бо ти, громовладче, на збори богів сюди скликав? 

[17] Чи не стосовно троян і ахеїв ти щось замишляєш? 

[18] Знову-бо січа й війна поміж них починає палати». 

 

[19] Відповідаючи, Зевс хмаровладний до нього промовив: 

 

[20] «Ти угадав, землі потрясателю, що я замислив, 

[21] Нащо зібрав вас. Людьми, що гинуть, я завжди турбуюсь. 

[22] Сам же, проте, лишатимусь тут, на бескеттях Олімпу 

[23] Сидячи, буду дивитись і радувать дух свій. А ви вже, 

[24] Інші богове, у лави ідіть до троян і ахеїв, 

[25] Тим помагайте і цим, кому буде що до вподоби. 

[26] А як один лиш Ахілл почне із троянами битись, 

[27] Встоять недовго вони перед бистрим на ноги Пелідом. 

[28] Тож і раніше навіть на вигляд його трепетали, 

 

[29] Нині ж, коли за товариша гнівом він страшно палає, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1049 

 

[30] Дуже боюсь я, щоб всупереч долі він мурів не знищив». 

 

[31] Мовив це слово Кронід і січу роз’ятрив завзяту. 

[32] Кинулись в битву богове, та задуми їх були різні. 

[33] До кораблів метнулася Гера й Паллада Афіна, 

[34] Вслід Посейдон-земледержець подавсь і Гермес, що розносить 

[35] Блага для нас і усіх перевищує розумом хитрим. 

[36] З ними й Гефест закульгав, поспішаючи, міццю своєю 

[37] Гордий, лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. 

[38] Шоломосяйний Арей до троян поспішив тоді й разом 

[39] Феб довгокудрий помчав, Артеміда із ним стрілоносна, 

[40] Ксант бистрохвилий, Лето й Афродіта, на усміхи щедра. 

 

[41] Поки од воїнів смертних далеко тримались богове, 

[42] То величались ахеї, що знов поміж ними з’явився 

[43] Славний Ахілл, так довго відсутній у битві жорстокій. 

[44] Але тремтіли трояни й суглоби їм сковував трепет, 

[45] Жах огорнув їх, коли появивсь Пеліон прудконогий, 

[46] Зброєю сяючи весь, до Арея-убивці подібний. 

[47] А як вмішалися поміж людей олімпійські богове, 

[48] Встала могутня Еріда, що в бій підбиває, й Афіна 

[49] Лунко гукала, з-під мурів зійшовши і ставши над ровом, 

[50] То над шумливим морським узбережжям завзято кричала. 

[51] Грізно й Арей заволав, до чорної бурі подібний, 

[52] В битву троян закликаючи то із висот іліонських, 

[53] То пробігаючи вздовж Сімоенту по Калліколоні. 
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[54] Так, в тих і в цих розпаливши завзяггя, блаженні богове 

[55] В бій їх звели і люту між ними розбурхали зваду. 

[56] Страшно з висот загримів людей і безсмертних всевладний 

[57] Батько, а знизу, з підземних глибин Посейдон-земледержець 

[58] Землю безкраю потряс і гір височенні вершини. 

[59] Все затряслось — од підгір’я багатоджерельної Іди 

[60] Аж до верхів її, й місто троянське, і судна ахеїв. 

[61] Страхом охоплений Аїдоней, володар преісподніх, 

[62] Страшно стривоживсь і, скочивши з трону, гукав, щоб ізверху 

[63] Лона землі Посейдон не розверз би, землі потрясатель, 

[64] Щоб не розкрилось безсмертним і людям житло його темне, 

[65] Затхле, бридке, що навіть богів воно вічних жахає. 

[66] Гуркіт такий залунав, як зіткнулись боги між собою. 

[67] На владаря Посейдона, землі потрясателя, вийшов 

[68] Феб-Аполлон тоді, стріли свої нагостривши крилаті; 

[69] На Еніалія йшла ясноока богиня Афіна; 

[70] З Герою стрілася золотолука тоді Артеміда, 

[71] Шумна мисливиця, далекосяжця сестра стрілоносна; 

[72] Благоподавець могутній Гермес на Лето тоді вийшов, 

[73] Проти Гефеста — Потік вировий і глибокохвилий, 

 

[74] Ксантом богове його називають, а люди — Скамандром. 

 

[75] Так наступали боги на богів. Ахілл же тим часом 

[76] В натовп людський поривався, щоб стрінути десь Пріаміда 
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[77] Гектора, кров’ю якого всіх більше він прагнув наситить 

[78] Войовника щитоносного, лютого бога Арея. 

[79] Феб-Аполлон, що на бій підбиває, направив Енея 

[80] Проти Пеліда, могутньої сили йому надихнувши. 

[81] Голосом схожий він став з Лікаоном, Пріамовим сином. 

[82] Постать прибравши його, Аполлон, син Зевса, промовив: 

 

[83] «Де ж це, Енею, пораднику Трої, ті давні погрози, 

[84] Що похвалявсь ти, вино з владарями троянськими пивши, 

[85] Стати до бою один на один із Ахіллом Пелідом?» 

 

[86] Відповідаючи, так Еней тоді мовив до нього: 

 

[87] «Нащо тепер, Пріаміде, ти кличеш мене проти волі 

[88] З високодумним сином Пелеєвим збройно змагатись? 

[89] Проти Ахілла-бо я прудконогого нині не вперше 

[90] Виступлю,— він вже зігнав мене раз своїм ратищем гострим 

[91] З Іди, вчинивши на наших корів несподіваний напад 

[92] І зруйнувавши Лернес і Педас. Та послав порятунок 

[93] Зевс мені, сили мої укріпивши і бистрі коліна. 

[94] Тож від Афіни й Ахіллових рук я ледь-ледь не загинув: 

[95] Йшла-бо вона перед ним, і звитягу несла, й закликала 

[96] Мідяним списом лелегів усіх і троян побивати. 

[97] Тим-то мужа нема, що міг би з Ахіллом змагатись. 

[98] Завжди-бо хтось із богів біля нього й загибель одверне. 

[99] Прямо летять його стріли й списи й не раніше ослабнуть, 
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[100] Ніж увіткнуться у тіло людське. Якби перед нами 

[101] Рівні можливості визначив бог у бою, то нелегко 

[102] Він переміг би, хоч хвалиться тим, що увесь він із міді». 

 

[103] Зевсів же син, владар Аполлон, на це так йому мовив: 

 

[104] «Чом би, герою, й тобі до богів вічносущих молитви 

[105] Не піднести? Породила-бо, кажуть, тебе Афродіта, 

[106] Зевсова донька, від нижчої ж той народився богині, 

[107] Ця-бо від Зевса народжена, та — лиш од старця морського. 

[108] З міддю блискучою прямо на нього іди і не бійся 

[109] Ані погрози його, ані пустопорожньої лайки». 

 

[110] Мовив це й силу велику вдихнув вожаєві народів. 

[111] Вийшов Еней із переднього ряду, весь сяючи міддю. 

[112] Та не укрилось, проте, від білораменної Гери, 

[113] Як син Анхіса крізь натовп тоді пробиравсь до Пеліда. 

[114] Скликавши разом богів, до них вона так промовляла: 

[115] «Поміркувати вам треба тепер, Посейдоне й Афіно, 

[116] В серці своїм, як скінчиться те все, що отут почалося. 

[117] Збройно виходить Еней, блискучою сяючи міддю, 

[118] Проти Пеліда, Фебом підбитий на це Аполлоном. 

 

[119] Зважмо-но краще, а може, назад нам його відтіснити 

[120] Звідси, або кому-небудь із нас в допомозі Ахіллу 

[121] Стати, великою силою сповнити й духу відваги 
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[122] В груди вдихнути, щоб знав він, що з-поміж богів найсильніші 

[123] Люблять його, і тільки із них найнікчемніші й досі 

[124] Допомагають троянам на полі борні бойової. 

[125] Тим-то сюди ми з Олімпу зійшли й беремо всі участь 

[126] В битві оцій, щоб Ахілл не зазнав од троян будь-якого 

[127] Лиха сьогодні. Хай потім уже перетерпить, що Доля 

[128] Випряла з ниттю йому, коли мати його породила. 

[129] А як Ахілл од безсмертних богів про це сам не почує, 

[130] То налякатися може, як вийде на нього у битві 

[131] Хтось із богів: небезпечно-бо навіч із богом зустрітись». 

[132] В відповідь так Посейдон їй промовив, землі потрясатель: 

 

[133] «Геро, не гнівайся так нерозумно, тобі це не личить. 

[134] Зовсім того я не хочу, щоб в січі зіткнулись богове — 

[135] Ми та інші,— адже набагато за них ми сильніші. 

[136] Краще зійдім з бойового шляху та на пагорбі сядьмо 

[137] Осторонь,— хай про війну вже самі потурбуються люди. 

[138] А як Арей або Феб-Аполлон утрутяться у битву 

[139] Чи, Пеліона затримавши, битись йому перешкодять, 

[140] То поміж нами і звада тоді, й бойова колотнеча 

[141] Враз розпочнеться. Але, сподіваюсь, вони незабаром 

[142] Вернуться знов на Олімп до громади богів невмирущих, 

[143] Нашою проти їх волі рукою приборкані слушно». 

 

[144] Мовивши так, безсмертних повів ПЛейдон темнокудрий 

[145] До круговидого муру високого, що для Геракла 
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[146] Богоподібного Трої сини і Паллада Афіна 

[147] Побудували, щоб міг од морського сховатись страхіття 

[148] В час, коли б гналось за ним з узбережжя воно по рівнині. 

[149] Там Посейдон та інші безсмертні боги посідали, 

[150] Хмарою плечі собі непрозірною щільно прикривши, 

[151] їх супротивники сіли над кручами Калліколони 

[152] З вами, осяйливий Фебе і городоборцю Арею. 

[153] Радячись так між собою, одні проти одних сиділи 

[154] Вічні боги, починати ж війну лиховійну ті й другі 

[155] Не поспішали, та Зевс із небесних висот спонукав їх. 

 

[156] Міддю уся засвітилась рівнина, бійцями і кіньми 

[157] Сповнена суспіль. Земля аж гула навкруги під ногами 

[158] Лав бойових. Два найкращі із воїнів найсміливіших 

[159] Поміж загонів, ворожих зійшлися, готові змагатись,— 

[160] Син Анхісів Еней і Ахілл Пеліон богосвітлий. 

[161] Син Анхісів з погрозливим поглядом виступив перший, 

[162] Важко шоломом киваючи; перед грудьми він округлий 

[163] Буйний мав щит, а рукою ще й списом стрясав мідногострим. 

 

[164] А Пеліон йому вийшов назустріч, подібний до лева 

[165] Хижого, що, із усіх позбігавшись околиць, селяни 

[166] Хочуть убити його; з погордою він ізпочатку 

[167] Мимо проходить; коли ж його хтось з юнаків войовничих 

[168] Списом зачепить, він пащу роззявить, наїжившись, ікла, 

[169] Піною вкриті, і серце відважне стискається в грудях; 
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[170] Звільна хвостом по клубах обох себе він шмагає 

[171] І по боках, наганяючи хіті собі бойової; 

[172] Блиснувши люто очима, вперед він стрибає шалено, 

[173] Щоб розтерзати когось або тут же самому загинуть. 

[174] Сила Ахіллова так і дух спонукав його мужній 

[175] Проти Енея, відважного серцем, на бій виступати. 

[176] А як зійшлись вони близько, один проти одного йшовши, 

[177] Перший промовив тоді прудконогий Ахілл богосвітлий: 

 

[178] «Нащо, Енею, вперед із лав своїх ти так далеко 

[179] Вийшов? Чи дух твій зі мною змагатись тебе спонукає 

[180] В гордій надії, що владарем станеш троян конеборних, 

[181] Честю Пріамові рівним? Та хоч би мене і убив ти, 

[182] Влади за те не дасть тобі в руки Пріам староденний. 

[183] Є-бо у нього сини, та й сам він міцний і розважний. 

[184] Виділять, може, ділянку для тебе трояни, від інших 

[185] Кращу, із нивою й садом чудовим тобі на прожиток, 

[186] Як умертвиш мене? Та, сподіваюсь, це важко зробити. 

[187] Списом колись, пам’ятаю, вже змусив тебе я тікати. 

[188] А пригадай, як від стада корів, що ти пас одиноко, 

[189] Гнав я нещадно тебе на проворних ногах із Ідейських 

[190] Гір, і як ти від мене тоді утікав безоглядно? 

[191] Зрештою, втік ти в Лернес. За тобою й туди я погнався, 

[192] Місто усе зруйнував з допомогою Зевса й Афіни 

[193] І полонянок жінок, позбавивши днів їх свободи, 

[194] В бран загнав. Врятував тебе Зевс тоді й інші богове. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1056 

 

[195] Нині ж, гадаю, вони не врятують тебе, як ти мрієш 

[196] Серцем. Раджу тобі я назад відійти і сховатись 

[197] Серед громади. Отож не виходь проти мене, щоб лиха 

[198] Гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по шкоді». 

[199] Відповідаючи, так Еней тоді мовив до нього: 

[200] «Не сподівайся, Пеліде, словами мене залякати, 

[201] Наче дитя нерозумне, і сам-бо я добре умію 

[202] І глузувати дошкульно, і гострим облаяти словом. 

[203] Знаємо рід один одного ми, батьків своїх знаєм, 

[204] Давніх переказів чувши багато від смертного люду. 

[205] Та ні моїх ти в лице, ні твоїх я ніколи не бачив. 

[206] Від бездоганного мужа Пелея ти, кажуть, походиш, 

[207] Мати твоя — пишнокоса Фетіда, народжена морем. 

[208] Я ж величаюся гордо відважного серцем Анхіса 

 

[209] Сином улюбленим, мати моя — сама Афродіта. 

[210] Нині одні або другі із них свого любого сина 

[211] Будуть оплакувать. Не по порожній розмові, гадаю, 

[212] В бій не вступивши, сьогодні розійдемось ми із тобою. 

[213] А як розвідати краще про рід наш бажаєш, щоб більше 

[214] Знати про нього, то добре мужам багатьом він відомий. 

[215] Першим славетного Зевс породив хмаровладний Дардана, 

[216] Що заснував Дарданію тоді, коли Троя священна 

[217] Ще не була на рівнині збудована, смертних оселя, 

[218] Й люд в передгір’ях селився багатоджерельної Іди. 

[219] Син народивсь у Дардана, володар мужів Еріхтоній, 
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[220] Найбагатішим невдовзі він став серед смертного люду. 

[221] Коней три тисячі паслось у нього на луках заплавних,— 

[222] Гарних, рисистих кобил, лошатами жвавими гордих. 

[223] Навіть Борей їх прагнув жадливо на випасах буйних 

[224] І покривав, жеребця темногривого постать прибравши. 

[225] Ставши жеребними, ті дванадцять лошат породили. 

[226] Тож як гасали грайливо по нивах вони хлібодайних, 

[227] То, летючи над колоссям, ні зернятка не толочили. 

[228] А як гасали вони по хребтові широкого моря, 

[229] То пролітали над пінявим плеском морського прибою. 

[230] Троса родив Еріхтоній, над людом троянським владику, 

[231] В Троса ж самого родилося троє дітей бездоганних — 

[232] Іл, а за ним Ассарак та ще Ганімед богорівний, 

[233] ІІІп найвродливіший був між усього він смертного люду. 

[234] Задля краси його вкрадений вічними б^ він богами, 

[235] Щоб, живучи між безсмертних, у Зевса вино розливати. 

[236] Іл же сина родив, бездоганного Лаомедонта, 

[237] Лаомедонт же синів породив — Тіфона, й Пріама, 

[238] Лампа, і Клітія, й Гікетаона, Ареєву парость; 

[239] Капій був син Ассарака, а сам породив він Анхіса, 

[240] Я ж — син Анхісів, а Гектор — син богосвітлий Пріамів. 

[241] От із якого я роду і крові, що ними хвалюся. 

[242] Доблесті ж смертним мужам лише Зевс додає чи збавляє, 

[243] Як кому сам забажає: з усіх-бо він є найсильніший. 

[244] Тільки не час нам балакати, як дітлахам нерозумним, 

[245] Стоячи марно отут, посеред найлютішого бою. 
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[246] Прикрощів ми один одному можемо дуже багато 

[247] Наговорить — їх ваги й корабель не підніме стовеслий. 

[248] Смертних язик є гнучкий і до розмаїтих придатний 

[249] Висловів — простір навколо широкий, де їм випасатись. 

[250] Як ти до когось промовиш, так і до тебе озвуться. 

[251] Тільки ж навіщо словами лайливими в зваді та в сварці 

[252] Лаятись нам один з одним, як чинять жінки галасливі 

[253] В сварці, що душу роз’ятрює, лютою пройняті злістю, 

 

[254] Й лають усмак одна одну, на вулицю вибігши з дому, 

[255] З правдою сиплють і лжу, бо в гніві й вона виникає. 

[256] Ти бойової відваги словами в мені не вгамуєш, 

[257] Перше ніж міддю не зміряєм сили. Мерщій починаймо 

[258] На мідногострих списах один з одним змагання завзяте!» 

 

[259] Так він промовив, і в щит той застрашливий списом могутнім 

[260] Тяжко ударив, аж щит загудів під вістрям важенним. 

[261] Аж затремтів Пеле’ід і рукою м’язистою щит свій 

[262] Зразу вперед одхилив, боячись, що своїм довготінним 

[263] Списом навиліт простромить Еней його, духом відважний. 

[264] Тож, нерозумний, у мислях і в серці своїм не подумав 

[265] Він, що славетні дарунки богів нелегко людині 

[266] Смертній вдається здолать чи примусити їх поступитись. 

[267] Не пощастило Енеєві мужньому списом могутнім 

[268] Щит той пробити: наткнувсь він на золото, божий дарунок. 

[269] Дві лиш платівки пробив він, а далі під ними лишалось 
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[270] Ще три, бо п’ять їх усього прибив до щита кривоногий: 

[271] Зверху — дві мідні, зсередини — дві олов’яні, й між ними — 

[272] Ще й золоту,— вона то й затримала спис ясеновий. 

 

[273] В чергу свою, і Ахілл метнув тоді спис довготінний, 

[274] Ним він поцілив Енеєві в щит, на всі боки округлий, 

[275] Близько від верхнього краю, де мідна платівка найтонша, 

[276] Там, де найтонша і шкура волова. Пройняв його наскрізь 

[277] Ясен з гори Пеліону, і щит загудів від удару. 

[278] Низько нагнувся від страху Еней і підняв над собою 

[279] Щит свій, а спис пролетів над плечима у нього і вістрям 

[280] В землю встромивсь, на великім щиті, що все тіло вкриває, 

[281] Круги обидва пройнявши. Уникнувши довгого списа, 

[282] Випроставсь він, і смуток безмежний залляв йому очі 

[283] З жаху, як близько те вістря вп’ялося. Ахілл же тим часом 

[284] Вихопив меч мідногострий і кинувся люто на нього 

[285] З криком жахливим. Та камінь схопив син Анхіса руками 

[286] Вельми важкий,— і вдвох не могли б його смертні підняти 

[287] З нині живущих, а він і один ним розмахував легко. 

[288] Втрапив би камінь Ахіллові, що набігав на Енея, 

[289] В щит чи в шолом, та печальну загибель вони б відвернули, 

[290] А Пелеїд у Енея мечем своїм душу підняв би, 

[291] Якби не вгледів цього Посейдон, землі потрясатель. 

[292] Тож до безсмертних богів він з такими словами звернувся: 

 

[293] «Горе, як жалко мені відважного духом Енея! 
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[294] Здоланий сином Пелея, він скоро зійде до Аїду, 

[295] Тож, нерозумний, послухався лучника він Аполлона, 

[296] Той же від нього печальної згуби уже не відверне. 

[297] Тільки ж навіщо він має, безвинний, страждання терпіти 

[298] Через гризоти чужі? Тож завжди він любі приносив 

 

[299] Жертви безсмертним богам, що в широкому небі домують. 

[300] Ну ж бо, смертну тепер відведімо від нього загрозу, 

[301] Щоб не прогнівавсь Кронід, коли справді рукою Ахілла 

[302] Буде убитий Еней. Судилось йому врятуватись, 

[303] Щоб не без сліду пропав і не без нащадків лишився 

[304] Рід Дардана, якого Кронід уподобав найбільше 

[305] З-поміж синів, що смертні жінки породили від нього. 

[306] Став-бо Кронідові рід Пріамів уже ненависний. 

[307] Правити нині троянами буде Енеєва сила 

[308] Й діти дітей, що мають од нього іще народитись». 

 

[309] В відповідь мовила так велеока володарка Гера: 

 

[310] «Сам ти, землі потрясателю, в серці своєму розмисли, 

[311] Чи врятувати Енея, чи дати Ахіллові змогу, 

[312] Сину Пелея, приборкать його, хоч який він могутній. 

[313] Ми-бо обидві багато разів уже клятви давали 

[314] Перед богами безсмертними, я і Паллада Афіна, 

[315] Що од троян одвертать ми не будемо згубної днини, 

[316] Навіть тоді, коли Троя уся нищівним запалає 
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[317] Полум’ям, що войовничі запалять синове ахеїв». 

 

[318] Слово почувши таке, Посейдон, землі потрясатель, 

[319] Крізь бойову колотнечу й списів завірюху навальну 

[320] Рушив туди, де стояли Еней із славетним Ахіллом. 

[321] Темною млою тоді оповив він Ахіллові очі, 

[322] Сину Пелея; спис ясеновий, загострений міддю, 

[323] Вирвав з міцного щита у відважного духом Енея 

[324] Й тут же відразу поклав його перед стотіами Ахілла, 

[325] Потім підняв над землею і з розмахом кинув Енея. 

[326] Через численні героїв загони і коней численних 

[327] Перелетів Еней тоді, кинутий бога рукою, 

[328] І опинився на самім краю многотрудної битви, 

[329] Там, де, до бою готуючись, лави кавконів стояли. 

[330] Близько туди підійшов Посейдон, землі потрясатель, 

[331] І, до Енея звертаючись, слово промовив крилате: 

 

[332] «Хто із безсмертних богів осліпив тебе нині, Енею, 

[333] Що з Пелеоном безстрашним ти збройно готовий змагатись, 

[334] Він же багато сильніший за тебе й безсмертним любіший? 

[335] Тож відступи перед ним, де й коли б він тобі не зустрівся, 

[336] Щоб не потрапить в оселю Аїдову, всупереч долі. 

[337] А коли жереб лихий і загибель Ахілла настигнуть, 

[338] Сміло виходь з ворогами у лавах передніх змагатись,— 

[339] З інших ахеїв ніхто із плечей твоїх зброї не зніме». 
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[340] Все роз’яснивши, лишив Посейдон по цій мові Енея 

[341] І, дивовижну одвівши імлу, він Ахіллові очі 

[342] Знов прояснив. І здивовано той навкруги оглянувся, 

[343] Тяжко зітхнув і до свого відважного серця промовив: 

 

[344] «Горе нам! Диво велике на власні побачив я очі! 

[345] Спис мій лежить на землі, та ніде я навколо не бачу 

[346] Мужа, в якого я кинув його, наміряючись вбити! 

[347] Бачу напевно тепер, що безсмертним богам таки справді 

[348] Любий Еней. Я ж гадав, що він марно тоді похвалявся. 

[349] Хай забирається геть! Зі мною він битися збройно 

[350] Більше не схоче, радіючи з того, що смерті уникнув. 

[351] Зараз же — час мені в бій войовничих закликать данаїв, 

[352] Вийти насупроти й інших троян випробовувать сили». 

 

[353] Мовив і, так ідучи, підбадьорював кожного мужа: 

 

[354] «Нині не стійте здаля від троян, богосвітлі ахеї, 

[355] Муж проти мужа виходьте, збройно готові змагатись. 

[356] Важко одному мені, хоч який би не був я могутній, 

[357] Воїв долати стількох і збройно із ними змагатись. 

[358] Навіть Арей, хоч і бог він безсмертний, і навіть Афіна 

[359] Встоять під пащею бою такого, проте, не здолає. 

[360] Те, що силою рук або ніг чи поривом одваги 

[361] Зможу, робитиму все до найменшого я, запевняю, 

[362] Кинуся прямо в ворожі ряди, й не радітиме, певно, 
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[363] Той із троян, хто на спис наскочить мій мідяногострий!» 

 

[364] Так бадьорив він своїх. А тим часом осяйливий Гектор 

[365] Лунко гукав до троян, закликаючи йти на Ахілла: 

 

[366] «Трої сини гордовиті, не бійтеся ви Пеліона! 

[367] Міг би і я на словах із самими безсмертними битись, 

[368] А на списах небезпечно: вони набагато сильніші. 

[369] Тож і Ахілл — не всі свої виконать може погрози: 

[370] Збудеться дещо, а дещо розсиплеться вже й з півдороги. 

[371] Я проти нього іду, хоч руками він з полум’ям схожий, 

[372] З полум’ям схожий руками, могуттю — з залізом блискучим». 

 

[373] Так бадьорив він троян. І списи свої вгору піднесли 

[374] Трої сини. І зійшлись вороги, й залунали їх крики. 

[375] Раптом з’явивсь перед Гектором Феб-Аполлон і промовив: 

 

[376] «Гекторе, в лавах передніх у бій не вступай із Ахіллом! 

[377] Краще тримайся у натовпі, між сум’яття бойового, 

[378] Щоб не поцілив він списом чи зблизька мечем не ударив». 

 

[379] Так говорив Аполлон. І, голос божистий почувши, 

[380] Жахом охоплений Гектор в юрбу вояків заховався. 

[381] В час той Ахілл налетів на троян в бойовому пориві 

[382] З криком жахливим. І першим славетного вбив Отрінтіда 

[383] Іфітіона, що був вожаєм численних народів. 
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[384] Городоборцю Отрінту Наяда його породила 

[385] В Гіді, квітучім краю, біля снігом укритого Тмола. 

[386] Біг напрямки він, і стрів його списом Ахілл богосвітлий, 

[387] В голову вцілив йому, і навпіл вона розкололась. 

[388] Тяжко він гримнув об землю, і скрикнув Ахілл богосвітлий: 

 

[389] «От ти лежиш, Отрінтіде, із воїв усіх найстрашніший! 

[390] Ось де знайшла тебе смерть, а твій край — узбережжя Гігеї- 

[391] Озера, де й твій наділ, що від батька прийняв ти у спадок, 

[392] Близько водоверті Герма й багатого рибою Гіллу». 

 

[393] Так похвалявсь він, а вбитому очі вже пітьма окрила. 

[394] Коні ахеїв йому, пролітаючи в лавах передніх, 

[395] Краяли тіло колесами. Потім хороброго духом 

[396] Демолеонта, міцного в боях, Антенорове віття, 

[397] Списом у скроню ударив Ахілл крізь шолом міднощокий. 

[398] Мідне забрало не стримало сили удару, і вістря 

[399] Череп йому пройняло, і, мозок всередині з кров’ю 

[400] Перемішавши, приборкало запал його войовничий. 

[401] Гіпподаманта по тому, що скочив із повоза свого 

[402] Й кинувсь тікати, у спину він ратищем дужим ударив. 

[403] Дух випускаючи, той заревів, наче бик круторогий, 

[404] Що юнаки його тягнуть мерщій, владарю Гелікону 

[405] В жертву приносячи, й з того радіє землі потрясатель. 

[406] Так він ревів, умираючи, й випустив дух свій одважний. 

[407] До богорівного кинувсь із списом Ахілл Полідора, 
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[408] Сина Пріама. Батько йому боронив воювати: 

[409] Був-бо він поміж синами його усіма наймолодший 

[410] І найлюбіший та їх перевищував ніг бистротою. 

[411] Спритністю ніг похвалитись бажаючи, він, нерозумний, 

[412] В лави проскочив передні й життя свого тут же позбувся. 

[413] Списом ударив його прудконогий Ахілл богосвітлий 

[414] В спину, коли пробігав він,— в те місй*е, де череса злотні 

[415] Пряжки, на панцир зайшовши, подвійну броню утворили. 

[416] Вістря навиліт пройшло біля пупа, все тіло пройнявши. 

[417] З зойком навколішки впав він і, в чорну імлу оповитий, 

[418] Гримнув об землю, притиснувши нутрощі, що випадали. 

 

[419] Гектор лиш глянув, як брат Полідор, підхопивши руками 

[420] Нутрощі власні, трупом на землю зваливсь бездиханним,— 

[421] Враз залила йому очі скорбота. Не міг уже далі 

[422] Осторонь він залишатися, кинувсь назустріч Ахіллу, 

[423] Наче те полум’я, списом стрясаючи гострим. Ахілл же 

[424] Глянув лиш, як той схопивсь, і так, похваляючись мовив: 

 

[425] «Ось наближається муж, що найбільш засмутив мені серце,— 

[426] Вбив найдорожчого він мого друга. Тепер уже годі 

[427] Нам уникать один одного в лавах борні бойової!» 

 

[428] Глянув спідлоба й до Гектора він богосвітлого мовив: 

[429] «Ближче підходь, щоб краю загибелі швидше сягнути!» 
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[430] Так відповів, не лякаючись, Гектор шоломосяйний: 

[431] «Не сподівайся, Пеліде, мене залякати словами, 

[432] Мов нерозумну дитину, і сам я добре умію 

[433] Поглузувати із кожного й прикрим дошкулити словом. 

 

[434] Знаю могутність твою: набагато я слабший за тебе! 

[435] Тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. 

[436] Може, таки я, хай слабший, але відберу в тебе душу, 

[437] Вдаривши списом,— адже і в мене він гострений добре!» 

 

[438] Так він сказав і з розмаху ратище кинув. Афіна ж 

[439] Подихом спис од Ахілла славетного вбік одхилила, 

[440] Легко дихнувши. Назад він до Гектора знов повернувся 

[441] І біля ніг його впав. Пориваючись ворога вбити, 

[442] До богосвітлого Гектора кинувсь Ахілл войовничий 

[443] З криком страшним. Та легко, як бог, Аподлон його вивів 

[444] Із сум’яття бойового, густим огорнувши туманом. 

[445] Кидався тричі вперед прудконогий Ахілл богосвітлий 

[446] З мідяним списом, і тричі густе лиш повітря проймав він. 

[447] А учетверте він кинувся знову, на бога подібний, 

[448] Голосом крикнув страшним і слово промовив крилате: 

 

[449] «Знову, собако, ти смерті уникнув? А згуба вже зовсім 

[450] Близько була. Але Феб-Аполлон врятував тебе знову. 

[451] Видно, моливсь ти йому, ішовши під посвисти ратищ! 

[452] Та покінчу я з тобою, пізніше в бою перестрівши, 
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[453] Тільки б який помічник з’явився для мене з безсмертних. 

[454] Зараз на інших піду я троян, кого де настигну!» 

 

[455] Мовив і списом ударив Дріопа в потилицю прямо. 

[456] Впав той під ноги йому. Непорушним його залишивши, 

[457] Демуха Філеторіда, міцного й могутнього мужа, 

[458] Списом коліно пройнявши, спинив. А за тим іще знову 

[459] Гострим ударив мечем і життя його тут же позбавив. 

[460] Далі.Біанта синів наздогнав — Лаогона й Дардана, 

[461] Разом напав на обох, з колісниць поскидав їх на землю, 

[462] Списом ударив цього, а того мечем своїм зблизька. 

[463] Троса, Аластора сина, також,— до колін йому впавши, 

[464] Він пощади благав і в полон його взяти живого,— 

[465] Може, з жалю до однолітка той убивати не буде. 

[466] Він, нерозумний, не знав, що схилить неможливо Ахілла: 

[467] Був це не лагідний вдачею муж, не ласкаво сердечний, 

[468] А безпощадний. І, поки, руками обнявши коліна, 

[469] Ласки благав він, уразив мечем його той у печінку. 

[470] Випала вся із утроби печінка і чорною кров’ю 

[471] Одіж йому облила. Пітьма вповила йому очі, 

[472] Більше не дихав. Далі, на Мулія кинувшись, в ухо 

[473] Списом Ахілл його вдарив, і мідяне вістря крізь друге 

[474] Вухо навиліт пройшло. Агенорову парость, Ехекла, 

[475] По голові мечем він оздобленим сильно ударив,— 

[476] І його меч по руків’я од крові нагрівся. Багрова 

[477] Смерть і могутня судьба Ехеклові очі закрила. 
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[478] Девкаліонові потім пройняв він мідяногострим 

 

[479] Ратищем милу правицю в тім місці, де сходяться в лікті 

[480] М’язи пружисті. З повислою той залишився рукою, 

[481] Смерть свою бачачи близько. Ахілл же, мечем замахнувшись, 

[482] Карк розрубав йому й голову геть із шоломом одкинув. 

[483] Мозок з хребта його бризнув, і той повалився на землю. 

[484] Вмить наздогнав він тоді бездоганного сина Пірея — 

[485] Рігма, що сам із Фракії походив, родючого краю. 

[486] Списа він кинув у нього, і черево мідь розірвала, 

[487] Й мертвим той з повоза впав. Ахілл тоді ратищем вцілив 

[488] Ареїтоя візничого, що завертав своїх коней. 

[489] Скинув його з колісниці, й сполохані коні рвонули. 

[490] Наче в глибоких ущелинах над лісовим сухостоєм 

[491] Буйний лютує пожар, і глибоко хащі палають, 

[492] Вітер роздмухує полум’я й гонить його перед себе,— 

[493] Так же із ратищем кидався скрізь він, на бога подібний. 

[494] Гнав ворогів, убиваючи, й кров’ю земля підпливала. 

[495] Наче тих широколобих волів селянин запрягає 

[496] Білий ячмінь на утоптанім добре току молотити, 

[497] Й сиплеться зерно з-під ніг у волів, що, йдучи, ремиґають,— 

[498] Так же і однокопиті Ахілла відважного коні 

[499] Мертвих топтали тіла і щити. Обагрились людською 

[500] Кров’ю і вісь унизу, і поручні круг колісниці; 

[501] Бризки невпинно до них і від кінських копит долітали, 

[502] І від обіддя коліс. А Пелід все вперед поривався, 
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[503] Прагнучи слави, й в крові незборенні багрив свої руки. 

Пісня двадцять перша. Битва біля ріки 

[1] Щойно добігли трояни до броду ріки вирової, 

[2] До струменистого Ксанту, що Зевс породив несмертельний, 

[3] їх розділив там Ахілл, і одних він погнав по рівнині 

[4] Прямо до міста, шляхом, де за день перед тим утікали 

[5] З страхом ахеї, коли лютував там осяйливий Гектор. 

[6] Так в сум’ятті утікали й трояни. Глибоким туманом 

[7] Гера їм путь застелила, щоб стримати їх. Половину ж 

[8] До срібнохвилої річки і тоней глибоких притис він,— 

[9] Падали в хлань вони з шумом великим, і хвилі бурхливо 

[10] Зануртували, і стогін оббіг береги. А трояни 

[11] З криком пливли тут і там, розбурханим несені виром. 

[12] Як од навали вогню сарана порятунку шукає 

[13] Й хмарою мчить до ріки, а дихання вогню нездоланне 

[14] Раптом настигне її, і вся вона падає в воду,— 

[15] Так же і гнані Ахіллом мужі і повози з кіньми 

[16] Ксанту глибінь вирову упереміж заповнили густо. 

[17] Він же, народжений Зевсом, на березі списа облишив, 

[18] До тамариска його прислонивши, й на бога подібний 

[19] Кинувсь з одним лиш мечем і, жорстоке замисливши діло, 

[20] Став довкруг себе рубати, і вістрям посічених зойки 

[21] Страшно лунали навколо, і кров’ю вода обагрилась. 

[22] Як величезним дельфіном сполохані дрібні рибини 

[23] У потаємних глибинах затоки затишної прагнуть 

[24] Швидше сховатись, а він пожирає, кого лиш настигне,— 
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[25] Так і троянські мужі у хлані бурхливої річки 

[26] Крились під кручами. Руки свої на убивстві втомивши, 

[27] З річки Ахілл дванадцять забрав юнаків ще живими, 

[28] Щоб за Патроклову, сина Менойта, смерть одплатити. 

 

[29] Витяг з води їх, од страху чмелених, мов оленів юних, 

[30] Руки назад їм скрутив покроєним рівно ремінням, 

[31] Що на собі вони зверху на тканих хітонах носили, 

[32] Й товаришам передав одвести до човнів глибодонних, 

[33] Сам же до річки вернувся, весь повен жагою убивства. 

 

[34] Трапився там Лікаон йому, син Дарданіда Пріама, 

[35] Що вибігав із води, той самий, кого він, напавши 

[36] Раптом вночі, застав у саду його рідного батька 

[37] І захопив у полон, тоді як той гострою міддю 

[38] Віття смоковниць зрізав молодих для поруччя на повіз. 

[39] Тут несподіваним лихом Ахілл надійшов богосвітлий. 

[40] Бранця на Лемнос продав він тоді, збудований гарно, 

[41] На корабель посадивши,— купив його син Іасона. 

[42] А Етіон, із Імбрії гість, заплативши великий 

[43] Викуп, звільнив і в Арісбу його відіслав богосвітлу. 

[44] Втікши відтіль, незабаром дістався він отчого дому. 

[45] З Лемносу так повернувшись, із друзями днів одинадцять 

[46] Він веселивсь. На дванадцятий — бог його в руки Ахілла 

[47] Раптом оддав, а той його мав до оселі Аїда 

[48] Перепровадити, хоч не хотів він туди відпливати. 
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[49] Зразу ж помітив його прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[50] Як без щита і шолома, без списа, він зовсім був голий: 

[51] Все поскидав-бо із себе, тікаючи з річки, і потом 

[52] Весь знемагав він, і мліли йому від утоми коліна. 

[53] З запалом мовив Ахілл до свойого відважного духу: 

 

[54] «Леле! Великеє диво на власні бачу я очі! 

[55] Знову трояни відважні, яких у бою повбивав я, 

[56] Мають на ясний виходити світ із підземної пітьми, 

[57] Так же, як цей повернувся, уникнувши смертної днини, 

[58] Проданий мною на Лемнос священний, і сивого моря 

[59] Глиб не затримав його, хоч узяв багатьох проти волі. 

[60] Отже, сьогодні гострого списа мойого зазнає 

[61] Він на собі, що довідався я і упевнився серцем, 

[62] Чи він повернеться знов відтіля, чи його не відпустить 

[63] Життєподавча земля, що й сильніших мужів не пускає». 

 

[64] Так він, ждучи, міркував. А той до Ахілла бентежно 

[65] Сам наближавсь, щоб коліна з благанням обняти, душею 

[66] Прагнув-бо смерті лихої уникнути й чорної Кери. 

[67] Ратищем довгим уже замахнувся Ахілл богосвітлий, 

[68] Щоб його вдарить, а той нахилився, підбігши, й коліна 

[69] Міцно обняв йому. Спис пролетів над плечем і уп’явся 

[70] В землю, порив свій жадаючи тілом наситити людським. 

[71] Той же, одною рукою з благанням обнявши коліна, 

[72] Другою міцно вхопив і тримав мідногострого списа 
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[73] І, до Ахілла звертаючись, слово промовив крилате: 

 

[74] «Змилуйся, зглянься, Ахілле, тебе на колінах благаю! 

[75] Перед тобою-бо, паростку Зевсів, благальник достойний: 

[76] В тебе першого я споживав від дарунків Деметри 

[77] В день, коли ти захопив мене в нашім саду врожаїстім 

[78] І, відірвавши від батька й від друзів, на Лемнос священний 

[79] Бранця продавши, аж сотню биків ти за мене одержав. 

[80] Нині ж я втроє б тобі заплатив. Лиш дванадцять минуло 

[81] Днів як, стільки зазнавши біди, до свого Іліона 

[82] Я повернувся. І знову мене віддає в твої руки 

[83] Доля лиха. Ненависний, як видно, я Зевсові-батьку, 

[84] Що в твої руки віддав мене. Коротковічним родила 

[85] Мати мене Лаотоя, дочка староденного Альта,— 

[86] Альта, який войовничим правує народом лелегів, 

[87] Владар в Педасі нагірнім, при березі Сатніоенту. 

[88] Донька його серед інших Пріама дружиною стала. 

[89] Двох вона нас породила, й обох ти життя нас позбавиш! 

[90] Вже одного із нас, богоподібного ти Полідора, 

[91] В лавах передніх приборкав, уразивши ратищем гострим. 

[92] Нині й зі мною це станеться лихо. Уже не надіюсь 

[93] Рук я уникнуть твоїх, якщо бог їх до мене наблизив. 

[94] Тож тобі інше скажу я, а ти це прийми в своє серце: 

[95] Не убивай мене! Гектор — мій брат не єдиноутробний, 

[96] Той, що твого могутнього вбив щиросердого друга». 
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[97] Так до Ахілла з благанням уклінним звертався Пріамів 

[98] Син світлосяйний, та в відповідь слово почув неласкаве: 

 

[99] «Не говори мені, блазню, про викуп, облиш ці розмови! 

[100] Поки Патрокла ще не настигла смертельна година, 

[101] Серцю моєму було іще любо помилувать часом 

[102] Трої синів,— багатьох я, узявши живцем, перепродав. 

[103] Нині ж тому не уникнути смерті, кого мені прямо 

[104] В руки віддасть божество біля мурів оцих іліонських, 

[105] Був би то хто із троян чи тим більш — із нащадків Пріама. 

[106] Отже, мій любий, умри! І чого це тобі так тужити? 

[107] Вмер же Патрокл, а кращий од тебе він був набагато! 

[108] Що ж ти, не бачиш, який я могутній та ще й уродливий? 

[109] Славного батька я син, і мати у мене — богиня. 

[110] Але й на мене є смерть, і Доля чигає всевладна. 

[111] Буде то вранці уже, чи надвечір, чи саме опівдні,— 

[112] Хтось і до мене надійде в бою й відбере мою душу, 

[113] Списом ударивши гострим чи з лука сягнувши стрілою». 

 

[114] Мовив він так. А у того і серце, й коліна ослабли. 

[115] Списа свого уронив і на землю осів, розпростерши 

[116] Руки обидві. Ахілл же свій вихопив меч двоєсічний 

[117] І коло шиї в ключицю ударив, аж глибоко в тіло 

[118] Гострений меч увігнавсь. Лікаон повалився на землю 

 

[119] Ницьма, і чорною кров’ю навколо земля обагрилась. 
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[120] Тіло за ноги вхопивши, у річку Ахілл його кинув 

[121] І, похваляючись, слово до нього промовив крилате: 

 

[122] «От і лежи там між рибами! Будуть вони невідчутно 

[123] Кров тобі з рани вилизувать. Мати тебе не оплаче, 

[124] Опорядивши на ложі. Скамандр вировий твоє тіло 

[125] В хвилях своїх понесе аж у лоно безкрайого моря. 

[126] Граючи в плесах морських, із чорної вигулькне хлані 

[127] Риба, щоб білим, смачним Лікаоновим жиром живитись. 

[128] Згиньте ж усі, поки ми в Іліон увійдемо священний, 

[129] Я — женучи вас, а ви — утікаючи швидко від мене. 

[130] Не допоможе й Потік вам, що в вирі сріблястому котить 

[131] Хвилі свої, хоч би й скільки биків ви несли йому в жертву 

[132] Й коней живими у вир йому кидали однокопитих. 

[133] Всі ви загинете долею злою й заплатите вповні 

[134] І за Патроклову смерть, і за чорну загибель ахеїв, 

[135] Що біля бистрих човнів, як мене не було, ви побили». 

 

[136] Мовив він так. І розігнавсь Потік своїм серцем сильніше, 

[137] В мислях почав міркувать, богосвітлого як би Ахілла 

[138] Змусити бій припинить, од троян одвернути загибель. 

 

[139] Син же Пелеїв тим часом із списом своїм довготінним 

[140] Астеропея настиг, віддать його прагнучи смерті,— 

[141] Сином той був Пелегона, якого на світ породили 

[142] Аксій широкотечійний і Акессамена-державця 
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[143] Старша дочка Перібоя,— він з нею з’єднався в коханні. 

[144] Кинувсь до нього Ахілл, а той, гострі два держачи списи, 

[145] Вийшов із річки назустріч. Уклав йому в серце відвагу 

[146] Ксант у гніві тяжкім за загублених воїнів юних, 

[147] Що вздовж ріки повбивав їх без жалю Ахілл прудконогий. 

[148] Тож як, один на одного йшовши, зійшлись вони близько, 

[149] Перший промовив тоді прудконогий Ахілл богосвітлий: 

 

[150] «Хто і з яких ти мужів, що посмів мені вийти назустріч? 

[151] Діти бездольних усі, хто з моєю відвагою стрівся». 

 

[152] В відповідь мовив йому осяйливий син Пелегонів: 

[153] «Духом великий Пеліде, навіщо про рід мій питаєш? 

[154] Я із Пеонії буйнородючої, дальнього краю, 

[155] Воїв пеонських при довгих списах я привів із собою, 

[156] Вже одинадцятий день як прибув я до стін Іліона. 

[157] Рід же мій Аксій почав, що потоком широким струмує, 

[158] Аксій, що кращої річки й немає у цілому світі. 

[159] Він списоборця родив, Пелегона, від нього ж, як кажуть, 

[160] Я народивсь. Повоюймо ж тепер, світлосяйний Ахілле!» 

 

[161] Так він з погрозою мовив. І зразу ж Ахілл богосвітлий 

[162] Ясен підняв пеліонський. Двома в нього кинув списами 

[163] Астеропей, бо був на обидві руки боєздатний. 

 

[164] Списом одним йому в щит він ударив, проте не пробивши 
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[165] Того щита: перешкодило золото, божий дарунок. 

[166] Списом же другим Ахіллові він на правиці подряпав 

[167] Лікоть, і чорная бризнула кров. Та жадливе до тіла 

[168] Ратище гостре, над ним пролетівши, у землю вп’ялося. 

[169] Зразу ж тоді і Ахілл, бистролетний свій ясен піднявши, 

[170] В Астеропея метнув, щоб життя його тут же позбавить. 

[171] Схибив, проте, він і вцілив у берег ріки крутобокий,— 

[172] До половини встромився в те урвище спис ясеновий. 

[173] Сам же Пелід від стегна свій вихопив меч гостролезий 

[174] І на троянина кинувсь. Та марно вже тойґнамагався 

[175] Вирвати з кручі рукою могутньою ясен Ахіллів. 

[176] Тричі його він розхитував, прагнучи вирвати з ґрунту, 

[177] Тричі втрачав свою силу. Вчетверте хотів він зігнути 

[178] І пополам розламать ясеновий спис Еакідів, 

[179] Тільки ж раніше Ахілл з нього вирвав мечем його душу. 

[180] В черево біля пупка він поцілив його, і на землю 

[181] Вилились нутрощі всі, і позбувсь він дихання, і пітьма 

[182] Очі йому вповила. Ахілл до грудей його кинувсь, 

[183] Весь обладунок зірвав і так, похваляючись, мовив: 

 

[184] «Так і лежи! Змагатись з потомком могутнього Зевса 

[185] Навіть нащадкам Потоку бурхливого все ж непосильно. 

[186] Ти говорив, що від бога ти широкохвилого родом, 

[187] Я ж від великого батька Кроніда походженням гордий. 

[188] Від Еакіда Пелея-бо я народився, численних 

[189] Володаря мірмідонян, Еак же від Зевса походить. 
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[190] Скільки могутніший Зевс за потоки, що в море збігають, 

[191] Стільки могутніші й Зевса потомки, ніж діти потоків. 

[192] Перед тобою великий Потік,— якби міг, то за тебе 

[193] Він заступився б,— та з Зевсом Кронідом змагатись нелегко. 

[194] З ним не зрівняється ні Ахелой, течією могутній, 

[195] Ні Океану-ріки глибохвилої сила велика, 

[196] Що випливають із нього і ріки, і море широке, 

[197] Води потоків, джерел, і струмків, і криниці глибокі. 

[198] Але жахається й він блискавиці великого Зевса 

[199] Й грому страшного, коли той з небесних висот загуркоче». 

 

[200] Так він сказав, і мідного списа із урвища вирвав. 

[201] Астеропея ж, дихання позбавивши, кинув лежати 

[202] В чистім піску, де чорная хвиля його заливала. 

[203] Риби й в’юнисті угри навколо в воді метушились, 

[204] Тлустощі жирні із нирок його обгризаючи смачно. 

[205] Сам же Ахілл до пеонів вирушив збройнокомонних, 

[206] Що полохливо уздовж вирової ріки утікали, 

[207] Щойно побачивши, як з них найкращий у січі жорстокій 

[208] Впав від руки і меча безпощадного сина Пелея. 

 

[209] Далі він ще Терсілоха й Мідона убив, Астіпіла, 

[210] Мнеса і Трасія, з ними ж і Енія та Офелеста. 

[211] Ще багатьох повбивав би пеонів Ахілл прудконогий, 

[212] Та розгнівавсь на нього Потік тоді глибокохвилий, 

[213] Постать прибравши людську, і гукнув із глибин буйнохвилих: 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1078 

 

 

[214] «Гей, ти, Ахілле, від інших сильніший, в зухвальстві жахливий 

[215] Більше за всіх! Тобі завжди богове сприяють безсмертні! 

[216] А як Кротон троян тобі видав тепер на поталу, 

[217] В поле жени їх од мене і справу чини там жахливу. 

[218] Повні-бо трупів мої привабливо лагідні води, 

[219] Й течій своїх я не можу пробить до священного моря, 

[220] Трупами стиснутий в гирлі, а ти все зухвало вбиваєш! 

[221] Годі уже, перестань! Мене жах обіймає, владарю!» 

 

[222] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

[223] «Хай буде так, як сказав ти, паростку Зевсів, Скамандре! 

[224] Знищення ж високодумних троян не раніш припиню я, 

[225] Ніж зажену в Іліон їх і в битві поміряю сили 

[226] З Гектором — він подолає мене, чи його я здолаю». 

 

[227] Мовив це й знов за троян він узявся, на бога подібний. 

[228] До Аполлона звернувся Потік тоді глибокохвилий: 

 

[229] «О срібнолукий, дитино Кронідова, що ж ти наказу 

[230] Зевса не слухаєш? Він же тобі заповідував пильно, 

[231] Ставши при війську троян, боронити їх, поки не зійде 

[232] Сутінь вечірня і пітьмою ниви родючі не вкриє». 

 

[233] Так він сказав. Ахілл тоді, списом славетний, зіскочив 

[234] З кручі в середину хвиль, і знялись вировим вони валом, 
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[235] Ринув потік течією бурхливою й без ліку мертвих 

[236] Воїв поніс, що лежали їх купи, Ахіллом убитих. 

[237] Трупи на сушу потік викидав, ревучи, наче бик той 

[238] Оскаженілий. Живих же, рятуючи з течій струмистих, 

[239] У вировій глибочіні укрив, у безодні прозорій. 

[240] Хвиля страшна круг Ахілла з бурхливим напором знялася 

[241] Й тяжко ударила в щит його. Він на ногах своїх дужих 

[242] Встоять не міг, і, за в’яз пишнолистий, великий вхопившись 

[243] Міцно руками своїми, він дерево вирвав з корінням. 

[244] Раптом звалилася круча, і хвилю покрило струмисту 

[245] Віття густе, бо в’яз загатив усю річку собою, 

[246] В воду звалившись. Ахілл з глибочіні підвівсь вирової, 

[247] Страхом охоплений, скочив на ноги швидкі й по рівнині 

[248] Бистро помчав. Але бог потоку великий од нього 

[249] Не відставав; весь, стемнівши, підвівсь бойовий він спинити 

[250] Запал ясному Ахіллові й згубу троян одвернути. 

[251] Зразу ж одскочив Пелід на відстань списового лету, 

[252] Швидкістю схожий своєю із ловчим орлом чорнокрилим, 

[253] Що між летючих птахів наймогутніший і найбистріший. 

 

[254] Схожий з орлом, він умкнув, лиш озброєння мідне на грудях 

[255] Страшно бряжчало. Від течій Скамандру тікаючи, швидко 

[256] Біг він, та вслід йому мчав і потік із оглушливим ревом. 

[257] Як садівник, що з криниць темноводних спрямовує струмінь 

[258] В сад плодоносний, щоб кожну зросити у ньому рослину, 

[259] Заступа взявши, між грядок рівчак од сміття очищає, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1080 

 

[260] І набігає вода, і дрібні камінці за собою, 

[261] Шумно дзюркочучи, котить по схилові плідного саду, 

[262] І обганяє того, хто течію чисту проводив,— 

[263] Так і Ахілла тепер, хоч який він швидкий та проворний, 

[264] Бурний потік настигав — боги набагато сильніші. 

[265] Скільки разів намагавсь прудконогий Ахілл богосвітлий 

[266] Встояти проти води, щоб узнать, чи не всі вже погнались 

[267] Вічні богове за ним, що в широкому небі домують,— 

[268] Стільки ж і Зевсом напоєних хвиль вирового потоку 

[269] Вал величезний на плечі Ахіллові падав. З одчаю 

[270] Вище підскакував він, та, бурхливо розлившись навколо, 

[271] З ніг його вал той збивав і пісок виривав під ногами. 

[272] Й став тут благати Ахілл, на широке поглянувши небо: 

 

[273] «Зевсе, наш батьку! Невже-бо не зглянеться хто із безсмертних 

[274] І не врятує мене від потоку? Все потім я стерплю. 

[275] Із небожителів передо мною ніхто так не винен, 

[276] Як моя матінка люба, що лжею мене ошукала. 

[277] Тож говорила вона, що під муром троян міднобронних 

[278] Від бистролетних лише Аполлонових стріл я загину. 

[279] Чом не убив мене Гектор, із воїв тутешніх найкращий? 

[280] Доблесний муж подолав би, і доблесний гідно поліг би. 

[281] Нині ж безславною смертю доводиться тут загибати, 

[282] Як свинопас молодий у буянні осінньому річки, 

[283] Що понесла його, тільки-но став її вбрід переходить». 
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[284] Так говорив він, і враз підійшли Посейдон і Афіна 

[285] Та біля нього спинилися, людську прибравши подобу, 

[286] Рук доторкнулись руками й словами його утішали. 

[287] Став тоді так Посейдон говорити, землі потрясатель: 

 

[288] «Сину Пелеїв, не дуже лякайся й не бійся нічого! 

[289] Є неабиякі в тебе, за згодою Зевса самого, 

[290] З-поміж богів оборонці — я сам і Паллада Афіна. 

[291] Доля тобі не судила загинуть у хвилях потоку, 

[292] Він незабаром одступить од тебе, побачиш це й сам ти. 

[293] Слушну пораду тобі ми дамо, якщо хочеш послухать: 

[294] Рук не складай у бою, обопільно однаково грізнім, 

[295] Поки за мур Іліона славетний троян позагониш, 

[296] Що утікають зі страхом. А, в Ректора подих однявши, 

[297] До кораблів повертайся. Дамо тобі славу здобути!» 

 

[298] З цими словами обоє вони до безсмертних вернулись. 

 

[299] Він же, бадьорості з мови тієї набувши, подався 

[300] Вмить на рівнину. Усю її геть заливало водою, 

[301] Плавало в хвилях багато озброєння гарного й мертвих 

[302] Тіл юнаків. Ахілл же, підносячи високо ноги, 

[303] Прямо ішов проти нурту, й не міг його стримать широкий 

[304] Плин течії,— міць у нього велику вдихнула Афіна. 

[305] Але не зменшив напору й Скамандр, і проти Пеліда 

[306] Гнівом ще більшим скипів, і, хвилю ще вищу на нього 
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[307] Знявши, словами такими ріку Самоента покликав: 

 

[308] «Брате мій любий! Удвох подолать цього мужа могутність 

[309] Конче нам треба, бо скоро Пріамове місто велике 

[310] Він поруйнує,— в бою проти нього не встоять трояни! 

[311] Допоможи ж мені швидше й з підгірних джерел і поточин 

[312] Ложе глибоке наповни, бурхливу здіймаючи хвилю, 

[313] Хай невгамовною повінню рине й несе деревини, 

[314] З гуркотом котить каміння, й здолаємо дикого мужа, 

[315] Що пересилює всіх і з безсмертними хоче рівнятись. 

[316] Не допоможе, гадаю, ні врода йому, ані сила, 

[317] Ані озброєння гарне: усе-бо в глибокій безодні 

[318] Тванню засмоктане вгрузне. Його ж я самого прикрию 

[319] Ринню морською, а зверху піску ще велику насиплю 

[320] Купу, щоб навіть костей Ахіллових люди ахейські 

[321] Не позбирали,— під тванню такою його я сховаю. 

[322] Це ж йому буде й могила, й не треба вже буде ахеям 

[323] Пагорб над ним насипать і землі віддавати останки». 

 

[324] Мовивши це, на Ахілла метнувсь він, здіймаючи хвилю, 

[325] З ревом, шумуючи піною, й кров’ю, і трупами мертвих. 

[326] Високо вгору знялася напоєна Зевсом багряна 

[327] Хвиля, готова поглинути славного сина Пелея. 

[328] Злякано скрикнула Гера тоді, боячись за Ахілла, 

[329] Щоб не втягнув у свій вир потік його глибокохвилий, 

[330] І до Гефеста вона, свого любого сина, звернулась: 
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[331] «Встань, кривоногий, дитя моє! Силами в битві з тобою 

[332] Гідним помірятись ми вирового вважаємо Ксанта. 

[333] Вийди на поміч мерщій, розпали своє полум’я буйне. 

[334] З заходу кликнуть Зефіра і з півдня бурхливого Нота 

[335] Йду я, щоб грізною бурею з моря вони налетіли 

[336] І, неугасний роздмухавши пломінь, і голови, й зброю 

[337] Геть спопелили троянам. А сам ти над берегом Ксанту 

[338] Винищ дерева і кинься на води з вогнем, не піддайся 

[339] Ані солодким потока словам, ні суворим погрозам. 

[340] І не спиняй свого шалу, аж поки сама тебе лунко 

[341] Я не покличу,— тоді лиш погасиш вогонь безустанний». 

 

[342] Так говорила, й Гефест роздмухав палаючий пломінь. 

[343] Спеошу вогонь запалав на оівнині і без ЛІКУ меотвих 

 

[344] Воїв спалив, що лежали їх купи, Ахіллом убитих. 

[345] Висохла всюди рівнина, і знітились води прозорі. 

[346] Мовби осінній Борей, що дощами зволожену ниву 

[347] Сушить раптово на радість тому, хто її обробляє,— 

[348] Висохла так навколо рівнина, і воїнів мертвих 

[349] Трупи згоріли. На річку він полум’я кинув яскраве. 

[350] І зайнялися вогнем тамариски, і в’язи, і верби, 

[351] Взявся і лотос вогнем, і рясні очерети, й латаття,— 

[352] Все, що густо круг течій струмистих ріки проростало. 

[353] Риби й в’юни, знемагаючи, ці — в вировій-глибочіні, 
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[354] Ті — в течії струменистій — туди і сюди метушились, 

[355] Подихом биті палким велемудрого бога Гефеста. 

[356] Взявся вогнем весь Потік і, озвавшись до нього, промовив: 

 

[357] «Ні, Гефесте, ніхто із богів проти тебе не встоїть,— 

[358] Годі й мені у бою з вогнедишним тобою змагатись! 

[359] Киньмо борню,— хай троян хоч і зараз Ахілл богосвітлий 

[360] Вижене з міста! Навіщо б я їх боронив та змагався!» 

 

[361] Так говорив він, весь в полум’ї, й світлі кипіли вже хвилі. 

[362] Як над великим вогнем розігрітий котел закипає 

[363] З салом розтопленим вепра, якого як слід годували, 

[364] Дрова палають сухі, і сало в котлі аж клекоче,— 

[365] Так же і хвилі Потоку палали й вода клекотіла. 

[366] Став він і плинути далі не міг, знеможений жаром, 

[367] Що велемудрий ним дихав Гефест. Із благанням до Гери 

[368] Врешті звернувся Потік і слово їй мовив крилате: 

 

[369] «Геро, чому серед інших богів лиш на мене одного 

[370] Син твій розгнівався? Перед тобою не стільки я винен, 

[371] Скільки інші богове, що стали троянам на поміч. 

[372] Можу-бо я, якщо так ти накажеш, її припинити,— 

[373] Хай же припинить і він. Крім того, тобі я клянуся 

[374] Згубної днини од війська троянського не одвертати, 

[375] Навіть коли б ненаситним охоплена полум’ям Троя 

[376] Вся запалала в огні, що його запалили ахеї!» 
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[377] Тільки-но Гера-богиня почула це білораменна, 

[378] Мовила так до Гефеста вона, свого любого сина: 

 

[379] «Годі, Гефесте, дитя моє славне! Адже не годиться 

[380] Бога безсмертного кривдити нам задля смертного люду!» 

 

[381] Так говорила, й Гефест вогонь погасив божественний. 

[382] Хвилі назад повернулись до течій своїх струменистих. 

[383] Як вгамувалася Ксантова сила, обидва негайно 

[384] Бій припинили. Хоч сердилась Гера, а стримала зваду. 

[385] Та серед інших богів учинилася раптом страшенна 

[386] Звада,— серця з їх грудей поривались у сторони різні. 

[387] З шумом великим зіткнулись вони, аж земля застогнала 

[388] Й небо велике вгорі загриміло. З висот олімпійських 

 

[389] Зевс їх почув, і радістю серце у нього заграло 

[390] В грудях, коли він побачив, як битись богове зійшлися. 

[391] Довго вони не вагалися. От розпочав тоді битву 

[392] Щитопробивний Арей, із мідяним ратищем перший 

[393] Кинувся він на Афіну і слово їй мовив лайливе: 

 

[394] «Знову ти, мухо собача, на зваду богів підбиваєш, 

[395] Горда й зухвала, куди завела тебе високодумність? 

[396] Не пам’ятаєш хіба, як сина Тідея підбила 

[397] Ранить мене, а сама спрямувала свій спис проти мене 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1086 

 

[398] Й перед очима усіх пройняла мені тіло прегарне. 

[399] Нині ж за вчинене зло сподіваюсь тобі відомстити». 

 

[400] Мовлячи так, по страшній, отороченій пишно егіді, 

[401] Що не проб’є її й Зевсова блискавка, тяжко ударив,— 

[402] В неї Арей закривавлений списом ударив великим. 

[403] Трохи назад одступивши, камінь схопила Афіна 

[404] Чорний, великий, пощерблений,— за давнини його в поле 

[405] Ціла громада людей прикотила межу позначати. 

[406] Вцілила в шию Ареєві ним і всю міць одібрала. 

[407] Впавши, він вкрив сім пелетрів, скупав у пилюці волосся, 

[408] Брязнула зброя на нім. Засміялась Паллада Афіна 

[409] І з похвальбою до нього промовила слово крилате: 

 

[410] «Дурню, то й досі не знав ти, наскільки міцніша твоєї 

[411] Сила моя, що зважився нині зі мною рівнятись! 

[412] Матері так ти своєї спокутуєш врешті прокльони,— 

[413] Лиха наслала вона тобі в гніві за те, що ахеїв 

[414] Кинув і став ти до помочі високодумним троянам». 

 

[415] Мовивши це, одвернула Афіна ясні свої очі. 

[416] В час той Арея, що тяжко стогнав, Афродіта за руку, 

[417] Зевсова донька, взяла, і з натугою він опритомнів. 

[418] Щойно це Гера-богиня побачила, білораменна, 

[419] Зразу ж вона до Афіни промовила слово крилате: 
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[420] «Горе нам, Зевса-егідодержавця незборена доню! 

[421] Знову ця муха собача веде людовбивцю Арея 

[422] Крізь колотнечу жорстокого бою. Жени її далі!» 

 

[423] Мовила так, і побігла Афіна, радіючи серцем, 

[424] І, Афродіту догнавши, ударила в груди рукою 

[425] Дужою. В тої ж і любеє серце, й коліна зомліли. 

[426] Разом лежали обоє вони на землі многоплідній, 

[427] І з похвальбою Афіна промовила слово крилате: 

 

[428] «От якби й інші богове, що стали троянам на поміч, 

[429] Вийшовши разом на бій проти мідянозбройних ахеїв, 

[430] Стійкі й відважні так само були, як ота Афродіта, 

[431] Що проти сили моєї змагатись прийшла за Арея,— 

[432] То із цією війною давно б уже ми покінчили 

[433] І Іліон зруйнували б, прегарно збудоване місто!» 

 

[434] Так промовляючи, Гера всміхнулася білораменна. 

[435] До Аполлона звернувсь тоді дужий землі потрясатель: 

 

[436] «Фебе, чому це ми осторонь бою? Хіба це нам личить 

[437] В час, коли б’ються вже інші? Була б нам ганьба до Олімпу, 

[438] В Зевсову міднопорогу оселю без бою вернутись! 

[439] То починай же. Ти — віком молодший. Мені ж починати 

[440] Буде негарно — й родивсь я раніш, і досвідчений більше. 

[441] Блазню дурний ти із серцем безпам’ятним! Ти ж і забути 
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[442] Встиг уже, скільки ми лиха зазнали навкруг Іліона, 

[443] Серед богів лиш одні ми, коли повелінням од Зевса 

[444] Лаомедонту зухвалому на рік служити взялися 

[445] За договірну платню, й він почав нам накази давати. 

[446] Я для троян тоді мур поставив навколо їх міста, 

[447] Дуже красивий, широкий, щоб місто було неприступне. 

[448] Ти ж, Аполлоне, узявся повільних биків круторогих 

[449] Пасти на зритих ярами узгір’ях лісистої Іди. 

[450] А як минув уже рік, і щедротні на радощі Ори 

[451] Виплати час принесли, платню силоміць нам затримав 

[452] Лаомедонт навісний і з погрозами нас одпровадив. 

[453] Руки і ноги над ними погрожував нам він зв’язати 

[454] Міцно й на острів далекий продати обох у неволю. 

[455] Мав він і вуха обом нам одрізати гострою міддю. 

[456] Так ми від нього з обуреним серцем назад подалися, 

[457] Гнівні за той заробіток, що він обіцяв та не дав нам. 

[458] Ти ж його людові ласку являєш свою і не хочеш 

[459] Нині подбать, щоб загинули високодумні трояни 

[460] Смертю лихою, а з ними їх діти й шановні дружини». 

 

[461] В відповідь мовив йому владар Аполлон дальносяжний: 

 

[462] «Мабуть, землі потрясателю, й сам ти мене б нерозумним 

[463] Визнав, якби я з тобою змагатись почав за нужденних 

[464] Смертних, що, мов зеленіюче листя, сьогодні безжурно 

[465] Повним буяють життям, годуючись ниви плодами, 
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[466] Завтра ж марніють і гинуть. Отож припинімо негайно 

[467] Зваду між ними оцю,— лай люди самі повоюють». 

 

[468] Мовивши це, він назад повернувся. Було йому сором 

[469] З батьковим битися братом, піднявши на нього правицю. 

[470] Та його рідна сестра, Артеміда, володарка звірів, 

[471] З гнівом великим до нього промовила слово лайливе: 

 

[472] «Що, дальносяжче, тікаєш? Готовий лишити звитягу 

[473] Всю Посейдонові ти і віддать незаслужену славу! 

[474] Нащо, дурню, оцей тобі лук, непотрібний, як вітер? 

[475] Щоб я надалі не чула від тебе у батьківськім домі 

[476] Слів похвальби, як раніше траплялося в колі безсмертних, 

[477] Ніби спроможний ти справді в бою з Посейдоном змагатись». 

 

[478] Мовила так, але Аполлон не сказав їй нічого. 

 

[479] І поважна Зевса дружина, палаючи гнівом, 

 

[480] На стрілометну богиню напала із словом лайливим: 

 

[481] «Ах, безсоромна ж ти суко, то вже й проти мене посміла 

[482] Стати? Але тобі важко зі мною змагатися буде, 

[483] Хоч луконосна ти, й серед жінок тебе Зевс як левицю 

[484] Настановив і вбивати, яку б не схотіла, дозволив. 

[485] Краще по горах на звірів тобі лісових полювати, 
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[486] Оленів диких стрілять, ніж із дужчим за тебе змагатись. 

[487] як захочеш боротись, то знатимеш скоро, наскільки 

[488] Слабша од мене, щоб мірятись силами сміти зі мною». 

 

[489] Мовила так, і лівицею в неї обидві схопила 

[490] Руки при кистях, правицею ж, лук Артеміди зірвавши 

[491] З пліч її, била по вухах богиню зі сміхом глузливим. 

[492] Ця ухилялась всіляко. Та стріли розсипались бистрі. 

[493] Ледь із плачем утекла Артеміда, неначе голубка, 

[494] Що, від ненатлого яструба в нетрі скелясті умкнувши, 

[495] Скрилася там, де від нього загинути їй не судилось, 

[496] Так із плачем утекла й Артеміда, свій лук залишивши. 

[497] Світлий дозорець Гермес до Лето тоді слово промовив: 

 

[498] «В битву з тобою, Лето, я не буду вступать. Небезпечно 

[499] Бій починати з дружинами Зевса, що хмари збирає. 

[500] Отже, й ти між безсмертних богів похвалятися можеш, 

[501] Ніби могутньою силою вже і мене подолала». 

 

[502] Мовив він так. А гнутого лука і стріли, що з вихром 

[503] Порозсипалися в поросі всюди, Лето позбирала. 

[504] Все позбиравши, богиня за донькою вслід подалася. 

[505] Та ж до Олімпу пішла, в мідноковану Зевса оселю 

[506] Вся у сльозах, Артеміда на батьківські сіла коліна, 

[507] Й шати нетлінні на ній трепетали. Дочку свою любу 

[508] Зевс пригорнув і спитав, до неї всміхнувшись ласкаво: 
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[509] «Хто з Уранідів даремно зневажив тебе, моя люба 

[510] Донечко, начебто явно ти лихо якесь учинила?» 

 

[511] В відповідь мовить вінками уквітчана діва мислива: 

 

[512] «Скривдила, батьку, дружина твоя мене білораменна 

[513] Гера, що всі через неї в безсмертних незгоди і звади». 

 

[514] Так між собою вони розмову провадили щиру. 

[515] Феб-Аполлон після того подався у Трою священну, 

[516] Він потерпав, щоб мурів міських, побудованих гарно, 

[517] Всупереч долі сьогодні ж таки не розбили данаї. 

[518] Решта богів вічносущих тоді на Олімп повернулись, 

[519] Сповнені гніву одні, а інші пишаючись вельми, 

[520] І посідали навкруг темнохмарного батька. Ахілл же 

[521] Воїв троянських і коней разив тоді однокопитих. 

[522] Так же, як густо клубами здіймається в небо широке 

[523] Дим од пожару у місті, що гнівні боги запалили, 

 

[524] Завдаючи всім труда і багато кому ще й печалі,— 

[525] Так і троянам Ахілл завдавав і труда, і печалі. 

 

[526] В час той старезний Пріам на башті стояв божественній. 

[527] Бачив Ахілла він велетня, як перед ним утікали 

[528] Гнані жахом трояни,— тож опору більше чинити 
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[529] Вже не могли вони. З вежі зійшов він, ридаючи тяжко, 

[530] Й воротарям велеславним, під мурами скупченим, крикнув: 

 

[531] «Брами мерщій відчиняйте! Та навстіж тримайте їх, поки 

[532] Геть повтікають до міста трояни. Ахілл уже близько 

[533] Й гонить шалено їх. Видно, біди не минуть нам сьогодні. 

[534] А, як за муром укрившись, полегшено зможуть зітхнути, 

[535] Брами відразу замкніть на вправлені щільно запори: 

[536] Вельми боюсь я, щоб муж цей страхітний до міста не вдерся!» 

 

[537] Мовив він це, й одімкнули всі брами, й зняли всі запори,— 

[538] Світло відкрили вони втікачам. І вийшов назустріч 

[539] Феб-Алоллон, щоб страшну од троян одвернути загибель. 

[540] Ті ж до високого муру міського, пилюкою вкриті, 

[541] Сильною спрагою палені, всі стрімголов із рівнини 

[542] Мчали. Гнав списом Ахілл їх шалено, й невпинно кипіло 

[543] Люттю в нім серце могутнє, і прагнув він славу здобути. 

[544] Високобрамну взяли б тоді Трою синове ахейські, 

[545] Коб не сам Феб-Аполлон додав Агенорові духу — 

[546] Син богосвітлий то був Антенора, міцний, бездоганний,— 

[547] В серце снаги надихнув йому Феб, а сам біля нього 

[548] Став, прихилившись до дуба, густою окритий імлою, 

[549] Щоб одвернути од нього ненатлої смерті обійми. 

[550] Той же, лише-но Ахілла побачивши, городоборця, 

[551] Став у чеканні, і серце страшенно йому колотилось. 

[552] Мовив тоді він до себе, відважним обурений духом: 
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[553] «Горе! Якщо утікать від Ахілла могутнього стану 

[554] Тим же шляхом я, яким усі інші біжать полохливо, 

[555] Швидко мене дожене він і карка зітне боягузу. 

[556] А коли їм я надам в сум’ятті утікати безладно 

[557] Перед Пелідом, а сам в інший бік побіжу від цих мурів 

[558] По іліонській рівнині, аж поки дістанусь до Іди 

[559] Та між ярами її в гущині лісовій заховаюсь... 

[560] А як уже звечоріє, у світлій скупаюся річці, 

[561] З тіла обмию весь піт і назад в Іліон повернуся. 

[562] Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? 

[563] Раптом помітить мене він, як з міста помчу по рівнині, 

[564] Кинеться наздоганяти, услід побіжить і настигне,— 

[565] Не пощастить тоді Кер мені й смерті уникнути злої. 

[566] Видимо, цей чоловік серед інших людей найсильніший. 

[567] А чи не вийти мені і з ним перед містом зустрітись? 

[568] Мабуть, і в нього тіло для гострої міді вразливе, 

 

[569] В ньому одна лиш душа, і люди його називають 

 

[570] Смертним,— але вшанував його славою Зевс громовладний». 

 

[571] Мовив і, зібраний весь, дожидав він Ахілла, й відважне 

[572] Серце його поривалося битись і збройно змагатись. 

[573] Наче пантера з гущавини лісу виходить сміливо 

[574] Мужеві взустріч мисливому, й серце її не жахнеться, 
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[575] І не злякається, хоч би почувши і псів валування; 

[576] Хоч би й забігши вперед,— її влучить мисливий стрілою, 

[577] Навіть і пройнята списом, вона не втрачає відваги 

[578] В серці і рветься або подолать, або мертвою впасти,— 

[579] Так Антенора славетного син, Агенор богосвітлий 

[580] Не захотів утікать, не помірявши сили з Ахіллом. 

[581] Виставив перед собою він щит, на всі боки округлий, 

[582] Списа в Ахілла націлив і голосно крикнув до нього: 

 

[583] «Мабуть, велику надію ти мав, світлосяйний Ахілле, 

[584] Місто відважних троян сьогодні ж таки зруйнувати! 

[585] Дурню, багато нещасть вам випаде ще через Трою! 

[586] Знайдеться в нашому місті багато ще воїв могутніх, 

[587] Щоб, захищаючи любих батьків і дружин із дітками, 

[588] Наш Іліон боронить. Тут тебе твоя доля настигне, 

[589] Хоч войовник ти й завзятий, і навіть твій вигляд жахає!» 

 

[590] Мовив і гострого списа важенного кинув рукою,— 

[591] Втрапив, не схибивши, спис у голінку тому, під коліном, 

[592] Аж забряжчала жахливо нова наголінниця, кута 

[593] З олова,— ратище мідне пробити її не здолало 

[594] Й набік відскочило: божий дарунок став на заваді. 

[595] Зразу ж тоді богорівного вдарив Пелід Агенора 

[596] Списом, та славою вкритись йому Аполлон не дозволив, 

[597] Вихопив з бою, густим Агенора укривши туманом, 

[598] І неушкодженим дав йому з битви жорстокої вийти. 
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[599] Сам же Пеліда лукавством одвів од троян дальносяжець, 

[600] На Агенора із вигляду ставши у всьому подібним, 

[601] Кинувсь тікать од Ахілла, а той став його доганяти. 

[602] Довго він гнався за ним по широкому полю пшеничнім, 

[603] Тиснучи в бік, де глибокохвилий Скамандр протікає. 

[604] Трохи попереду біг Аполлон, все заманював ближче, 

[605] І наздогнати його щохвилини Ахілл сподівався. 

[606] Інші ж трояни тим часом жаданого міста добігли 

[607] Натовпом цілим, і втеклими зразу наповнився город. 

[608] З них вже ніхто не насмілювавсь більш поза мурами міста 

[609] Інших чекать, щоб дізнатися, хто від біди врятувався, 

[610] Хто залишився убитий. І хвилею всі утікали 

[611] В город, кого лиш могли донести туди ноги й коліна. 

Пісня двадцять друга. Убивство Гектора 

[1] Наче сполохані лані, трояни, добігши до міста, 

[2] Піт обтирали і спрагу питтям вдовольняли жагучу, 

[3] Мовчки до визубнів муру схилившись. Тим часом ахеї 

[4] Вже із щитами на плечах підходили близько до муру. 

[5] Гектор же, згубною долею скутий, один залишився 

[6] Під Іліоном самим, недалеко від Скейської брами. 

[7] До Пелеона з таким Аполлон тоді словом звернувся: 

 

[8] «Що ж це ти, сину Пелеїв, так швидко за мною женешся, 

[9] Смертний — за богом безсмертним? Ти, мабуть, того і не знаєш, 

[10] Що не людина, а бог я, і так розлютився шалено? 

[11] Навіть не дбаєш про битву з троянами, що утікають 
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[12] З жахом до міста свого, а ти лише час тут марнуєш. 

[13] Не сподівайся убить мене: смерті-бо я не підвладний!» 

[14] Гнівом охоплений, так Ахілл відповів прудконогий: 

 

[15] «Ти ошукав, дальносяжче, мене, із богів найхитріший, 

[16] Вдаль заманивши від мурів! Без тебе троян ще багато 

[17] Гризли б тут землю зубами, назад в Іліон не вернувшись! 

[18] Ти мене слави позбавив великої. Тож врятувати 

[19] Легко троян тобі: помсти в майбутньому ти не боїшся! 

[20] Хоч на тобі навіть сам я помстився б, якби моя сила!» 

 

[21] Мовивши так, до міста він вирушив, повен одваги, 

[22] Мовби із повозом кінь, що в гонах бере нагороду, 

[23] Ледве землі доторкаючись, легко летить по рівнині,— 

[24] Ступнями так безустанно Ахілл миготів і коліньми. 

 

[25] Перший Пріам, староденний Ахілла помітив очима, 

[26] Як по рівнині той мчав і сяяв озброєнням мідним, 

[27] Наче зоря, що наприкінці літа виходить на небо 

[28] Й сяє яскраво між зір незліченних у темряві ночі,— 

 

[29] Псом Оріона зорю ту блискучу в людей називають. 

[30] Найяскравіша вона, але знаком бува лиховісним 

[31] І вогневицю виснажливу людям нужденним приносить. 

[32] Так же і мідь у героя, що мчав, на грудях блищала. 

[33] Заголосив староденний, і, високо руки піднявши, 
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[34] По голові себе бив, і, стогнучи, любого сина 

[35] Голосно став він благати, а той перед брамою Трої 

[36] Все ще стояв, рішучості повен з Ахіллом змагатись. 

[37] Руки до сина простягши, старий йому жалісно мовив: 

 

[38] «Гекторе, любе дитя, не чекай ти цього чоловіка 

[39] Сам, наодинці, бо стрінеш загибель свою незабаром, 

[40] Сином Пелея подоланий,— він набагато сильніший, 

[41] Ревний занадто! Коли б він безсмертним так само був любий, 

[42] Як і мені, його пси й коршаки б незабаром терзали 

[43] В полі, й скорбота страшна одлягла б од мого тоді серця. 

[44] Тож багатьох одібрав він у мене синів благородних, 

[45] Вбивши або у полон їх на острів далекий продавши. 

[46] Навіть і зараз я серед троян, що вернулись до міста, 

[47] Двох не побачив синів — Лікаона і з ним Полідора, 

[48] Що Лаотоя, жінок володарка, мені породила. 

[49] А як живі вони в стані ворожому, їх незабаром 

[50] Міддю і золотом викупим ми,— цього в нас багато,— 

[51] Досить за донькою Альт дарував мені, старець славетний. 

[52] А як померли вони і зійшли до оселі Аїда,— 

[53] Смуток огорне мене і матір, що їх породила. 

[54] Інші ж троянські осельники той відчуватимуть смуток 

[55] Дуже недовго,— лиш ти б не загинув, Ахіллом підтятий. 

[56] Отже, дитя моє, в мури ввійди, щоб троян і троянок 

[57] Урятувати й не дати великої слави зажити 

[58] Сину Пелея, та й милого б сам ти життя не позбувся. 
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[59] Зглянься й на мене, бездольного, нині-бо я, безталанний, 

[60] Мислю ще, завтра ж пошле мені батько Кронід — на порозі 

[61] Старості — долю жахливу, й багато я лиха побачу: 

[62] Любих загибель синів і дочок загнання в неволю, 

[63] їхні сплюндровані спальні, маленьких діток нерозумних, 

[64] В несамовитості дикій об землю розбиваних люто, 

[65] Та невісток, полонених руками ахеїв жадливих. 

[66] А наостанку й самого мене під дверима вхідними 

[67] Хижі терзатимуть пси, коли, вдаривши гострою міддю, 

[68] Хтось мені груди пройме і вихопить душу із тіла,— 

[69] Пси з підворіття, що сам при своєму столі годував я, 

[70] Крові моєї нап’ються і, аж одурівши від неї, 

[71] Перед дверима розляжуться. Це юнакові не сором, 

[72] В битві наклавши життям під ударами гострої міді, 

[73] Мертвим лежати, бо весь він прекрасний, хоч десь би й розкрився. 

 

[74] А як чоло посивіле в убитого старця та сиву 

[75] Бороду й тіло його неприкрите пси оскверняють,— 

[76] Що жалюгідніше може для смертної бути людини?» 

 

[77] Так староденний благав і, вхопивши волосся руками, 

[78] Рвав із чола свого, Ректора серця, проте, не схилив він. 

[79] Й мати його заридала, рясні проливаючи сльози, 

[80] Лоно рукою відкрила, а другу на груди поклала 

[81] І, проливаючи сльози, промовила слово крилате: 
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[82] «Змилуйся, Гекторе, сину мій, зглянься на матінку рідну, 

[83] Що твої сльози колись оцими грудьми гамувала, 

[84] Сину мій любий, згадай це і з ворогом лютим змагайся, 

[85] Тільки з-за муру один не виходь перед лави передні 

[86] Ревний занадто! Як вб’є тебе він, то на смертному ложі 

[87] Вже не оплачу ні я тебе, любе дитя, моя парость, 

[88] Ані дружина із посагом щедрим, тебе лиш далеко, 

[89] Біля аргейських човнів, шматуватимуть пси прудконогі!» 

 

[90] Так із сльозами обоє вони свого любого сина 

[91] Палко благали, та Ректора серця, проте, не схилили. 

[92] Велетня ждав він Ахілла, що вже наближався до нього. 

[93] Як подорожнього хижий дракон у лігві гірському чатує, 

[94] Зілля наївшись отруйного, й хижої сповнений люті, 

[95] І причаївшись, із лігва свого визирає страшливо,— 

[96] Так же і Ректор стояв, охоплений запалом буйним, 

[97] Щит осяйний до виступу вежі іззовні схиливши. 

[98] Мовив тоді він до себе, відважним обурений духом: 

 

[99] «Горе мені! Якщо я за цей мур чи за браму сховаюсь, 

[100] Полідамант мене перший образливим словом зустріне, 

[101] Що він до міста троян одвести мені радив раніше, 

[102] В ніч ту злощасну, як вийшов до бою Ахілл богосвітлий. 

[103] Я ж не послухав його. А було б набагато це краще! 

[104] Нині ж, коли стільки люду своїм погубив я безглуздям, 

[105] Сором мені і троян, і троянок у довгім одінні, 
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[106] Щоб не закинув хто-небудь із них тоді, гірший од мене: 

[107] «Ректор наш люд погубив, на свою покладаючись силу». 

[108] Так говоритимуть. Тож набагато було б мені краще 

[109] Як не в двобої здолати Ахілла й звитяжно вернутись, 

[110] То від руки його славну загибель прийнять перед містом. 

[111] Чи, може, краще на землю шолом важенний покласти 

[112] Й щит свій опуклий, і, гострого списа до муру схиливши, 

[113] [з бездоганним Ахіллом, Пелеєвим сином, зустрітись, 

[114] [ обіцяти віддати Атрідам Єлену, й вернути 

[115] Всі скарби, що їх Александр у човнах крутобоких 

[116] 0,о Іліона привіз,— що й було тої звади початком,— 

[117] Це повернути Атрідам. Крім того, із військом ахейським 

[118] Всі поділити скарби, заховані в нашому місті, 

[119] Зобов’язав би й старійшин троянських я клятвою потім. 

[120] Не затаївши нічого, на дві поділити частини 

[121] Всі ті скарби, що має їх наше уславлене місто. 

[122] Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? 

[123] Ні, не піду до Ахілла: моїх він благань не вшанує 

[124] І без усякого жалю і сорому, наче ту жінку, 

[125] Вб’є мене, голого, щойно я з себе озброєння скину. 

[126] Нам не годиться від дуба і каменя з ним починати 

[127] Марну розмову, неначе тій дівчині та юнакові,— 

[128] Дівчині та юнакові, що ніжну провадять розмову. 

[129] Краще нам збройно для бою рішучого швидше зійтися,— 

[130] Будемо бачить, кому із нас славу воздасть олімпієць». 
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[131] Так міркував він і ждав. До нього Ахілл наближався, 

[132] Мов Еніалій — Арей войовничий — в шоломі гривастім. 

[133] Ясень страшний пеліонський на правім рамені у нього 

[134] Злегка похитувавсь, мідь його зброї блищала світлистим 

[135] Сяйвом вогню чи промінням яскравого сонця на сході. 

[136] Ректор же, щойно побачив його, затремтів. Не посмів він 

[137] Ждать його й кинувсь тікать, за собою лишаючи браму. 

[138] Слідом погнався Пелід, на швидкі покладаючись ноги, 

[139] Так же, як сокіл у горах, з пернатих усіх найбистріший, 

[140] Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику 

[141] Й мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим 

[142] Швидко її настигає, здобичі прагнучи серцем. 

[143] Рвавсь так Ахілл уперед, та вздовж іліонського муру 

[144] З трепетом Ректор тікаючи, дужими рухав коліньми. 

[145] Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяних вітром, 

[146] Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим. 

[147] До струменистих джерел вже добігли вони. Дві криниці 

[148] Витоки звідти дають течії вирового Скамандру. 

[149] Теплою перша струмує водою, і завжди парує 

[150] Хмара над нею густа, як дим лісового пожару. 

[151] Друга ж і влітку холодним як лід струменіє потоком, 

[152] Наче той град крижаний або снігу завія студена. 

[153] Поряд із ними — просторі, обкладені каменем гладко, 

[154] Гарні водойми, що в них блискуче вбрання своє мили 

[155] Жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі 

[156] В мирні часи, як сюди не приходили вої ахейські. 
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[157] Мимо промчали вони, той — рятуючись, той — здоганявши. 

[158] Сильний попереду мчав, настигав же, як вихор, багато 

[159] Дужчий від нього,— не бик-бо жертовний, не шкура бичача 

[160] Ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває,— 

[161] Тут же ішлося за Ректора душу, впокірника коней. 

[162] Як в бігових перегонах, змагання мету обминувши, 

[163] Однокопиті проносяться коні, й їх жде нагорода — 

 

[164] Мідний триніг або жінка — на шану померлого мужа,— 

[165] Так вони тричі оббігли навколо Пріамове місто 

[166] В дужім бігу, аж стали дивитись на них і богове. 

[167] Отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних: 

 

[168] «Горе! На власні очі я гнаного круг Іліона 

[169] Любого воїна бачу, журбою за Ректора тяжко 

[170] Серце моє засмутилося! Скільки биків круторогих 

[171] Він на ущелинах Іди в верхів’ях і в високоверхій 

[172] Трої мені попалив! Сьогодні ж Ахілл богосвітлий 

[173] Гониться швидко за ним круг священного міста Пріама. 

[174] Отже, богове, подумайте й пильно тепер обміркуйте, 

[175] Чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду 

[176] Все ж подолать його, хоч він великою доблестю славен». 

 

[177] В відповідь мовить богиня йому ясноока Афіна: 

 

[178] «Батечку наш темнохмарний, о що ти сказав, громовладче! 
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[179] Смертного мужа, якому давно вже приречена доля, 

[180] Від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. 

[181] Дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні». 

 

[182] Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний: 

 

[183] «Трітогенеє, дитя моє любе, не бійся! Хоч часом 

[184] І не ласкаво я мовлю, до тебе я завжди прихильний. 

[185] Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє». 

 

[186] Те, що він мовив Афіні, було і самій їй до серця,— 

[187] Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських. 

 

[188] А прудконогий Ахілл безустанно за Гектором гнався. 

[189] Наче на оленя юного пес по узгір’ях полює, 

[190] Вигнавши з лігва, й жене по ярах та ущелинах диких, 

[191] Той, хоч умкне на хвилину, у хащах густих затаївшись, 

[192] Пес по сліду його знайде й женеться за ним, поки схопить. 

[193] Так від Пеліда не міг прудконогого й Гектор умкнути. 

[194] Скільки не кидався він, щоб Дарданської брами добігти 

[195] 1 заховатись під захистом міцно збудованих мурів, 

[196] Де б і трояни його захистили, стріляючи зверху, 

[197] Стільки й Пелід забігав наперед і на голу рівнину 

[198] Знов одганяв його, сам же міської тримався твердині. 

[199] Як уві сні не впіймать чоловікові іншого мужа — 

[200] Ані цей утекти, ані той наздогнати не може,— 
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[201] Так ні настигнуть Ахілл, ані Гектор не міг і умкнути. 

[202] Як пощастило б од Кер ухилитись йому і від смерті, 

[203] Коб Аполлон дальносяжний востаннє йому не з’явився 

[204] На допомогу, надавши снаги й підбадьоривши ноги? 

 

[205] Воям ахейським кивав головою Ахілл богосвітлий 

[206] Ратищ на Гектора довгих і стріл гірких не метати, 

[207] Щоб не здобув би хто слави, а він тоді б другим лишився. 

[208] А як обидва вони до джерел учетверте добігли, 

 

[209] Батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши, 

[210] Кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті — 

[211] Гектора, коней баских упокірника, й другий — Ахілла, 

[212] І посередині взяв. Долі Гектора день похилився, 

[213] Вниз, до Аїду пішов,— Аполлон одвернувся од нього. 

[214] До Пелеона ж богиня прийшла, ясноока Афіна, 

[215] Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате: 

 

[216] «Зевсові любий Ахілле ясний! Сподіваюся, нині 

[217] До кораблів принесемо з тобою велику ми славу, 

[218] Гектора, хоч і який він неситий в бою, подолавши. 

[219] Не пощастить відтепер йому більше від нас ухилятись, 

[220] Не допоможе і Феб дальносяжний, хоч як би старався 

[221] Й повзав у Зевса в ногах, у егідодержавного батька. 

[222] Тож зупинись на часину й спочинь! А сама я подамся 

[223] До Пріаміда й схилю його вийти на бій із тобою». 
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[224] Так говорила Афіна, і радо Ахілл їй скорився. 

[225] От зупинивсь він і сперся на ясен свій мідяногострий. 

[226] І до божистого Гектора миттю вона поспішила, 

[227] Постать Дейфоба прибравши і голос його неослабний, 

[228] Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате: 

 

[229] «Любий, як тяжко Ахілл утісняє тебе прудконогий, 

[230] Гонячи швидко навкруг священного міста Пріама. 

[231] Отже, спинімось, заждім його й будемо вдвох боронитись!» 

 

[232] В відповідь Гектор великий промовив їй шоломосяйний: 

 

[233] «Тож і раніше мені, Дейфобе, ти був найлюбіший 

[234] З рідних братів моїх, котрих Гекуба й Пріам породили. 

[235] Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, 

[236] Що, мене в скруті на власні побачивши очі, ти зваживсь 

[237] Вийти з-за мурів, тоді як інші за ними сховались». 

 

[238] В відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна: 

 

[239] «Любий мій брате! Наш батько, й шановна матінка наша, 

[240] Й товариші всі один перед одним уклінно благали 

[241] В місті лишатись: таким-бо вони переповнені страхом! 

[242] Тільки ж за тебе тривогою там моє серце смутилось. 

[243] Ну-бо, сміливо ставаймо до бою й списів не щадімо 
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[244] В січі завзятій,— побачимо ще, чи Ахілл прудконогий 

[245] Нас повбива й поволочить озброєння наше криваве 

[246] До кораблів глибодонних, чи ти його списом здолаєш!» 

 

[247] Мовила так і підступно його повела за собою. 

[248] А як, один проти одного ставши, зійшлись вони близько, 

[249] Перший Ахіллові Гектор сказав тоді шоломосяйний: 

 

[250] «Більш я не буду, Пеліде, як досі, тебе уникати. 

[251] Тричі оббіг я Пріамове місто священне, не смівши 

[252] Стріти твій напад. А зараз — дух мій мене спонукає 

[253] Стати грудьми проти тебе — здолаю чи смертю загину. 

 

[254] Але звернімось до вічних богів: вони кращими будуть 

[255] Свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. 

[256] Не оскверню я тебе, коли над тобою звитягу 

[257] Дасть мені Зевс, і душу із тіла твого відберу я. 

[258] Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахілле, 

[259] Тіло ж ахеям верну. Так само й зі мною ти вчиниш». 

 

[260] Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[261] «Не говори мені, Гекторе клятий, про жодні угоди! 

[262] Як не бува між людьми і між левами клятв непорушних, 

[263] Як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, 

[264] А без кінця споконвік одне з одним вони ворогують,— 
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[265] Так і між нами не бути любові, не бути ніяким 

[266] Клятвам нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже 

[267] Й крові його Арей не нап’ється, боєць войовничий. 

[268] Всю спогадай свою доблесть. Слід нині тобі особливо 

[269] Списником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. 

[270] Більше тобі не втекти. Незабаром Паллада Афіна 

[271] Списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині 

[272] Сум мій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою!» 

 

[273] Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа 

[274] Кинув, та вгледів його й ухиливсь осяйливий Гектор, 

[275] Вчасно присів, і спис мідногострий, над ним пролетівши, 

[276] В землю уп’явся. Вирвавши спис той, Паллада Афіна 

[277] Потай від Гектора, люду вождя, повернула Ахіллу. 

[278] Гектор тоді бездоганному сину Пелея промовив: 

 

[279] «Схибив ти! Видно, усе ж таки, богоподібний Ахілле, 

[280] Ти не від Зевса дізнався про долю мою, як хвалився. 

[281] Був балакун ти, словами готовий мене ошукати, 

[282] Щоб з переляку я сили позбувся й снаги бойової! 

[283] Не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину! 

[284] Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки 

[285] Дасть тобі бог. А тим часом і сам ти мого стережися 

[286] Мідного списа. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло! 

[287] Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю 

[288] Смертю. Для них-бо усіх найбільше являєш ти лихо!» 
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[289] Мовивши так, розмахнувсь, і свого довготінного списа 

[290] Кинув, і прямо у щит Ахіллові вцілив несхибно. 

[291] Але далеко одскочив той спис од щита. І розсердивсь 

[292] Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. 

[293] Став він, збентежений: іншого-бо не було в нього списа. 

[294] Голосно він білощитного став Деїфоба гукати, 

[295] Щоб йому ратище дав, а того не було уже й близько. 

[296] Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив: 

 

[297] «Горе мені! Мабуть, справді до смерті боги мене кличуть! 

[298] Я-бо гадав, що герой Деїфоб недалеко від мене, 

[299] Він же за мурами, в місті, й мене обманула Афіна! 

[300] Ось вже зловісна наблизилась смерть, і нікуди від неї 

[301] Не утекти. Як видно, давно уже це до вподоби 

[302] Зевсу й його дальносяжному синові, котрі раніше 

[303] Допомагали мені. І от доля уже настигає. 

[304] Але нехай уже не без борні, не без слави загину, 

[305] Діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки!» 

 

[306] Мовивши так, він з піхов загострений вихопив меч свій, 

[307] Довгий, важенний, що при стегні його дужім був завжди, 

[308] Зщуливсь і кинувся, наче орел отой високолетний, 

[309] Що на рівнину раптово із темної падає хмари 

[310] Ніжне ягнятко вхопити або полохливого зайця,— 

[311] Кинувся так же і Гектор, підносячи гострений меч свій. 
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[312] Так же й Ахілл тоді з серцем, сповненим буйної сили, 

[313] Кинувся, груди могутні щитом прикриваючи круглим 

[314] Гарного виробу, а на чолі красувався блискучий, 

[315] Міддю окутий шолом, розвівалась над ним золотиста 

[316] Грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь. 

[317] Так же, як сяє між зір незліченних у темряві ночі 

[318] Геспер, що в небі немає від нього яснішої зірки, 

[319] Сяяло так і відточене вістря на списі Ахілла, 

[320] Що у правиці стрясав ним, готуючи Гектору лихо 

[321] І виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. 

[322] Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, 

[323] Славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу. 

[324] Там лиш, де кості-ключиці поєднують шию з плечима, 

[325] Горло біліло,— найшвидше душі там сягає загибель,— 

[326] Саме туди своїм списом ударив Ахілл богосвітлий, 

[327] І пройняло його вістря те ніжную шию навиліт. 

[328] Мідноважкий не пробив, проте, Гектору ясен горлянки, 

[329] Щоб у розмові з Пелідом мінятися міг він словами. 

[330] В куряву впав він, і крикнув, зрадівши, Ахілл богосвітлий: 

 

[331] «Гекторе, вбивши Патрокла,— невже врятуватись самому 

[332] Ти сподівався? Й мене не страшився, бо я був далеко? 

[333] Дурню ти! На допомогу йому набагато сильніший 

[334] Ззаду, поміж кораблів глибодонних, товариш лишався — 

[335] Я, що коліна розслабив твої! Тебе розтерзають 

[336] Птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї». 
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[337] Весь знемагаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний: 

[338] «Задля твоєї душі, і колін, і батьків твоїх рідних, 

[339] Псам, я благаю, не кидай мене під човнами ахеїв, 

[340] Матимеш золота й міді за це ти від мене багато: 

[341] Щедрі дарунки мій батечко дасть тобі й мати шановна, 

[342] Тільки верни моє тіло додому, щоб Трої синове 

[343] Й жони троянські, вогнем попаливши, його поховали». 

 

[344] Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий: 

 

[345] «Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних. 

[346] Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м’ясо 

[347] Рвав би із тебе й сирим пожирав би,— таке ти накоїв! 

[348] Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї, 

[349] Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший 

[350] Викуп, і, зваживши на терезах, обіцяли ще стільки, 

[351] Й золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити 

[352] Син Дарданів Пріам,— і тоді твоя мати шановна, 

[353] Що народивсь ти від неї, на ложі тебе не оплаче,— 

[354] Пси лиш та хижі птахи розірвуть на шматки твоє тіло!» 

 

[355] Смертю конаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний: 

 

[356] «Бачу, що добре я знаю тебе і дарма намагався 

[357] Переконати, бо серце у грудях у тебе залізне! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1111 

 

[358] Та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене 

[359] В день, коли славний Паріс і Феб-Аполлон дальносяжний 

[360] Вб’ють біля Скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий». 

 

[361] Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила, 

[362] Вийшла із тіла душа й подалась до оселі Аїда, 

[363] З плачем за долю свою, покидаючи юність і силу, 

[364] А до померлого все ж промовив Ахілл богосвітлий: 

 

[365] «Смертю умри! А я свою стріну загибель тоді, як 

[366] Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати!» 

 

[367] Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа 

[368] Й набік одкинув, а зброю його, закривавлену вельми, 

[369] Зняв із плечей. Звідусіль позбігались синове ахейські 

[370] І дивувались, красу споглядаючи й постать могутню 

[371] Гектора. Й жоден із них не минув його списом кольнути. 

[372] Дехто іще, на сусіда свого позираючи, мовив: 

 

[373] «Леле! А Гектор сьогодні на дотик неначебто м’якший, 

[374] Аніж коли на човни до нас полум’я кидав палюче!» 

 

[375] Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. 

[376] Зняв тоді зброю його прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[377] Серед ахеїв він став і слово промовив крилате: 
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[378] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі! 

[379] Нині, коли мені вічні богове дали подолати 

[380] Мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, 

[381] Спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати напевно, 

[382] Що у троян тих на думці і що вони мають робити — 

[383] Чи покидать по загибелі Гектора місто високе, 

[384] Чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає. 

[385] Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? 

[386] При кораблях-бо лежить неоплаканий, без поховання, 

[387] Мертвий Патрокл. Не забуду його, поки я між живими 

[388] Перебуваю і поки мене мої носять коліна. 

 

[389] Й хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати, 

[390] Свого товариша любого й там пам’ятатиму завжди! 

[391] Нині ж, пеан заспівавши, вернімось, юнацтво ахейське, 

[392] До кораблів глибодонних і трупа з собою візьмімо. 

[393] Слави сягли ми великої — Гектор поліг богосвітлий, 

[394] Той, що у Трої на нього усі, як на бога, молились!» 

 

[395] Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне: 

[396] Попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля 

[397] В п’ятах, де щиколоть; ремені в них протягнувши бичачі, 

[398] До колісниці припнув, голові ж дав в пилу волочитись. 

[399] На колісницю зійшов, славну зброю убитого взявши, 

[400] Коней стьобнув батогом, і охоче вони полетіли. 

[401] Куряви хмара знялась над волоченим тілом, звихрилось 
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[402] Чорне волосся, і вся голова його, досі прекрасна, 

[403] В поросі билась густім. Ворогам-бо його на наругу 

[404] Зевс хмаровладний віддав у ріднім вітчизнянім краї. 

[405] Пилом бруднилась його голова. А мати, на сина 

[406] Глянувши, стала ридати й, далеко від себе жбурнувши 

[407] Світлу намітку свою, виривать почала свої коси. 

[408] Жалібно й любий ридав його батько, й усюди навколо 

[409] Плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. 

[410] Схоже було це найбільше на те, ніби Троя висока 

[411] Полум’ям вся невгасимим од верху до низу палала. 

[412] Ледве стримать старого могли, що в нестямі шаленій 

[413] Вийти із міста крізь браму Дарданську кудись поривався. 

[414] В бруді дорожнім валяючись, всіх наоколо благав він, 

[415] Кожного з них на ім’я називаючи в тузі жалобній: 

 

[416] «Друзі, пустіть! Не журіться ви мною, дайте із міста 

[417] Вийти мені і мерщій до човнів перебігти ахейських! 

[418] Там нечестивого буду благати злочинного мужа, 

[419] Може, хоч роки мої пошанує й на старість нещасну 

[420] Зглянеться? Тож і на нього такий же старий дожидає 

[421] Батько Пелей, що родив його й викохав всім на загибель 

[422] Людям троянським, найбільше ж із них на горе для мене — 

[423] Скільки синів у квітучому віці моїх повбивав він! 

[424] Та ні за кого, хоч всіх мені жалко, я так не журюся, 

[425] Як за одного, що жаль за ним вгонить мене до Аїду,— 

[426] Гектора любого! Чом на руках не помер він у мене? 
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[427] Слізьми тоді і риданням наситили б ми своє серце — 

[428] Матінка, що породила його, бідолашна, і сам я!» 

 

[429] Мовив крізь сльози він так, і плакали з ним городяни. 

[430] Заголосила у тузі гіркій між троянок Гекуба: 

 

[431] «Сину мій, нащо бездольній у муках нестерпних без тебе 

[432] Жити мені! І днями й ночами по цілому місту 

[433] Гордістю був ти моєю, був захистом нашій твердині, 

[434] Нашим троянам усім і троянкам, які, наче бога, 

[435] Теж шанували тебе, великою славою був їм, 

[436] Поки ти жив. Але доля і смерть тебе нині настигли!» 

 

[437] Мовила так у сльозах. Дружина ж не знала, що сталось 

[438] З Ректором. Ще не прийшов-бо вісник до неї правдивий, 

[439] Щоб сповістить, що за муром поліг її муж біля брами. 

[440] В дальнім покої високого дому багряну тканину 

[441] Ткала подвійну вона, в ній гаптуючи квіти взористі. 

[442] В домі вона на вогонь пишнокосим звеліла служницям 

[443] Мідний поставить великий триніг, щоби вчасно готова 

[444] Ректору тепла купіль була, тільки-но вернеться з бою. 

[445] їй не спадало й на думку, дурній, що яке тут купання,— 

[446] Ректора вбила руками Ахілла богиня Афіна. 

[447] Зойки почула вона й голосіння сумне біля вежі, 

[448] Й тілом усім затремтіла, і човник із рук її випав. 

[449] До пишнокосих служебниць вона тоді знову звернулась: 
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[450] «Дві хай зі мною ідуть. Побачити треба, що сталось. 

[451] Голос свекрухи шановної чую, і серце у грудях 

[452] Б’ється, аж вискочить хоче до уст, аж коліна у мене 

[453] Гнуться,— лихо якесь над синами Пріама нависло. 

[454] Хай ці слова не досягнуть до вух, але вельми боюся, 

[455] Щоб могутньому Ректору нині Ахілл богосвітлий 

[456] До Іліона шляху не відтяв і, рівниною гнавши, 

[457] Згубного шалу й безтямної зваги навік не позбавив. 

[458] Не дожидає-бо ворога Ректор, сховавшись у натовп, 

[459] А виступає вперед, у відвазі ніхто з ним не рівний». 

 

[460] Мовивши так, із покоїв побігла вона, як менада, 

[461] З трепетом серця, й за нею слідом поспішали служниці. 

[462] Щойно дісталась до вежі й мужів, що юрбою стояли, 

[463] Вибігла швидко на мур і побачила здалеку тіло 

[464] Мужа, від міста нещадно волочене. Бистрії коні 

[465] Мужа її волокли до ахейських човнів глибодонних. 

[466] Темної ночі імла повила їй зволожені очі, 

[467] Навзнак, зомлівши зненацька, упала вона непритомна. 

[468] Світлу пов’язку зірвала з чола свого й плетену сітку 

[469] Із обручем і від себе далеко відкинула й бинду, 

[470] І покривало, що в дар їй дала золота Афродіта 

[471] Днини тієї, як Ректор повів її шоломосяйний 

[472] Від Етіона, численні віддавши за неї дарунки. 

[473] Та навколо ятрівки й зовиці її оточили 
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[474] Й ледве живу її, в серце уражену, спільно тримали. 

[475] А як лише опритомніла, й дух в її серце вернувся, 

[476] Гірко вона заридала і мовила серед троянок: 

 

[477] «Гекторе, горе мені! Для однакої долі обоє 

[478] Ми народились — ти в Трої високій, Пріамовім домі, 

 

[479] Я ж у підгір’ї лісистого Плака, у Фівах славетних, 

[480] В домі вождя Етіона, що виховав, сам нещасливий, 

[481] Доньку нещасну,— було б мені краще на світ не родитись! 

[482] Нині зійшов ти в оселю Аїдову, в темні глибини, 

[483] Що під землею, мене ж удовою в невтішному горі 

[484] В домі своєму лишив. Ще й наше мале немовлятко, 

[485] Що породили на світ ми, бездольні! Ні ти йому, мертвий, 

[486] Гекторе, ані тобі він на захист не стане ніколи. 

[487] Навіть якщо многослізних боїв він уникне ахейських, 

[488] Все ж у майбутньому тільки труди і печалі на нього 

[489] Ждатимуть. Межі відсунувши, лан його візьмуть чужії. 

[490] День сиротинства позбавить хлопчину й ровесників ігор. 

[491] Завжди похнюплений він і з заплаканим ходить обличчям. 

[492] Часом в нужді бідолашний до батькових звернеться друзів — 

[493] Того торкне за хітон, а того — за верхнє одіння. 

[494] Рідко хто зглянеться з них і кухля подасть сиротині, 

[495] Й той лише вмочить уста, а вже піднебіння й не встигне. 

[496] Інший товариш, в якого є й батько, і мати, із учти 

[497] Вижене, й боляче вдарить, і словом глузливим облає: 
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[498] «Геть відціля! Немає отут, серед нас, твого батька!» 

[499] Весь у сльозах до матусі вдовиці повернеться хлопець 

[500] Астіанакс, що до цього часу на колінах у батька 

[501] Мозок лиш їв він з кісток із баранячим лоєм поживним. 

[502] А коли сон його брав і втомлявся од ігор дитячих, 

[503] Солодко він засинав у постільці, у няні в обіймах, 

[504] В ліжку м’якому, із серцем наповненим радощів ніжних. 

[505] Нині ж натерпиться горя, коханого батька позбувшись, 

[506] Астіанакс, як трояни його називали. Один-бо 

[507] Ти захищав у них, Гекторе, брами і мури високі. 

[508] При кораблях крутобоких, далеко від рідного дому 

[509] їстиме труп твій черва, коли пси вже наситяться голим 

[510] Тілом твоїм, хоч багато одінь і тонких, і ошатних 

[511] В домі у тебе лежить, жіночими тканих руками. 

[512] Але одіння тонке в огнистім спалю я багатті, 

[513] Користі з нього ніякої, в нім-бо тобі не лежати,— 

[514] Хай же на славу тобі все згорить між троян і троянок!» 

 

[515] Мовила так крізь ридання, й навколо жінки голосили. 

Пісня двадцять третя. 

Ігри на честь Патрокла 

[1] Так сумували трояни у цілому місті. Ахеї ж, 

[2] До кораблів підійшовши й до хвиль Геллеспонту, спішили 

[3] Кожен на свій корабель, і всі порозходились інші, 

[4] Крім мірмідонян, що їм розійтися Ахілл не дозволив. 
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[5] Товаришам війнолюбним своїм тоді так він промовив: 

 

[6] «Любі друзі мої, мірмідоняни бистрокомонні! 

[7] Не випрягаймо із повозів коней ми однокопитих, 

[8] На колісницях під’їдемо ближче до тіла Патрокла, 

[9] Щоб оплакать його: остання то почесть померлим. 

[10] А як. жалобним риданням своє ми наситимо серце, 

[11] Повипрягаємо коней і разом вечеряти сядем». 

 

[12] Мовив Ахілл і заплакав, і вслід йому всі заридали. 

[13] Тричі об’їхали тіло вони пишногривими кіньми 

[14] З плачем,— рясні їм сльози з очей викликала Фетіда. 

[15] Сльози росили пісок, росили озброєння мужніх 

[16] Воїв,— так за вождем страховійним вони сумували. 

[17] Плач голосний розпочав Пелеїд, на груди холодні 

[18] Свого товариша руки поклавши свої мужозгубні: 

 

[19] «Радуйся, любий Патрокле, і в темних оселях Аїда! 

[20] Все я для тебе роблю, як раніше тобі обіцяв я: 

[21] Гектора труп приволікши, віддам його псам у поживу, 

[22] Біля багаття твого полонених дванадцять заріжу 

[23] Трої славетних синів, щоб твою відомстити загибель». 

 

[24] Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне: 

[25] В порох обличчям його перед марами сина Менойта 

[26] Кинув. А вої, озброєння мідноблискуче із себе 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1119 

 

[27] Знявши, із повозів випрягли коней, що голосно ржали, 

[28] Й круг корабля прудконогого внука Еака юрбою 

 

[29] Всі посідали: до щедрої тризни-бо він запросив їх. 

[30] Буйних багато волів під залізом ревло, нещадимо 

[31] Різаних, мекало кіз і овець густорунних багато; 

[32] Також багато свиней білоіклих, лисніючих салом, 

[33] Смажилось там, над Гефестовим полум’ям зверху простертих. 

[34] Всюди круг мертвого кров багряними бігла струмками. 

 

[35] В час той ахейські вожді прудконогого сина Пелея 

[36] До Агамемнона в стан повели, до божистого мужа, 

[37] Ледве умовивши серце товариша, повне скорботи. 

[38] А як прийшли у намет Агамемнона владарі славні, 

[39] Зразу ж звеліли вони окличникам дзвінкоголосим 

[40] Мідний поставить великий триніг, чи не вдасться Пеліда 

[41] Вмовити плями криваві із тіла свойого обмити. 

[42] Він же рішуче відмовився й клятвою тяжко зарікся: 

 

[43] «Зевсом клянусь, найвищим з безсмертних богів, найсильнішим,— 

 

[44] Що не раніш на чоло мені води вмивання проллються, 

[45] Аніж Патрокла віддам я вогню, і могилу насиплю, 

[46] Й зріжу волосся своє. Удруге такої скорботи, 

[47] Доки я серед живих, не прийдеться серцем зазнати. 

[48] Ну, а тепер сумовитій віддаймо увагу трапезі. 
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[49] А на світанку, владарю мужів Агамемноне, скажеш 

[50] З лісу дерев навезти й приготовить все інше, належне 

[51] Мертвому, що вирушати у темряву має підземну. 

[52] Хай же від наших очей його тіло вогонь безутомний 

[53] Скриє мерщій і до діла свого хай повернуться люди». 

 

[54] Так він сказав, і, те чуючи, всі улягли його слову. 

[55] Спільну вечерю вони спорядили, і, сівши до неї, 

[56] Всі учтували, й ні в чім не було на тій учті нестатку. 

[57] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[58] Сном відпочить по похідних наметах своїх розійшлися. 

[59] Сам же Пелід, на березі лігши шумливого моря, 

[60] Тяжко стогнав, недалеко громади своїх мірмідонян, 

[61] В місці затишнім, де хвиля плескалася об узбережжя. 

[62] Там його сон огорнув, що розв’язує серця тривоги, 

[63] Неподоланно міцний,— він втомив своє тіло світлисте, 

[64] Гектора гонячи круг Іліона, обнятого вітром. 

[65] Враз перед ним Патрокла душа бідолашного встала, 

[66] Постаттю схожа на нього цілком, і ясними очима, 

[67] Й голосом, навіть в те саме одіння була вона вбрана. 

[68] Ставши йому в головах, таке вона мовила слово: 

 

[69] «Спиш ти спокійно, за мене ж і зовсім забув ти, Ахілле! 

[70] А до живого байдужий не був, як до мертвого нині. 

[71] Швидше мене поховай, щоб пройшов я Аїдову браму! 

[72] Душі-бо, тіні спочилих, від брами мене відганяють 
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[73] І не дають переплисти ріку мені разом із ними,— 

[74] Й марно блукаю круг широкобрамного дому Аїда. 

[75] В смутку моїм простягни мені руку. Ви спалите тіло, 

[76] Й більше сюди із дому Аїда я вже не вернуся. 

[77] Сидячи одаль від друзів, не будемо більше з тобою 

[78] Радити раду живі. Мене-бо поглинула Кера 

[79] Згубна, яка від народження долею стала моєю. 

[80] Суджено все ж і тобі, на безсмертних подібний Ахілле, 

[81] Біля твердині багатих троян осягнути загибель. 

[82] Інше тобі я скажу і послухать прошу мого, слова. 

[83] Кості мої поховай од твоїх не окремо, Ахілле. 

[84] Разом, як ми в вашім домі зростали, нехай спочивають. 

[85] З дня, коли хлопчиком батько Менойт мене із Опоента 

[86] В дім ваш привіз,— убивство вчинив-бо я там з безголов’я: 

[87] Сина Амфідаманта убив я тоді ненавмисно, 

[88] Через нерозум дитячий, в грі в кості із ним посварившись,— 

[89] Радо прийняв мене в дім свій Пелей, комонник славетний, 

[90] Виростив, ще й твоїм супутцем у битвах поставив. 

[91] Хай же і кості нам спільна обом золота двоєручна 

[92] Урна ховає, що мати шановна тобі дарувала». 

[93] Відповідаючи, мовив до нього Ахілл прудконогий: 

[94] «Нащо сюди, моя голово люба, до мене прийшов ти 

[95] Й так докладно говориш? Усе-бо тобі учиню я, 

[96] Як ти велиш, у всьому послухаю, що ти накажеш. 

[97] Ближче до мене підходь! Обнімім один одного міцно 

[98] Й хоч на хвилину болючим уп’ємося щирим риданням!» 
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[99] Мовивши так, простягнув він товаришу любому руки, 

[100] Та не обняв,— душа його зникла, як дим той, під землю 

[101] З шелестом тихим. Скочив на ноги Ахілл, здивувавшись, 

[102] Журно руками сплеснув і з жалем глибоким промовив: 

 

[103] «Леле! То навіть в оселі Аїдовій мають прожиток 

[104] Тінь людини й душа, хоч снаги в них нема життьової. 

[105] Цілу-бо ніч біля мене стояла в журбі і риданні 

[106] Тінь мого друга, Патрокла бездольного, дивно на нього 

[107] Виглядом схожа, й зі мною докладно отут розмовляла». 

 

[108] Мовив він так, і плакати всім розбудив він бажання. 

[109] Отже, умитих слізьми їх застала Еос розоперста 

[110] Круг бездиханного тіла. Володар мужів Агамемнон, 

[111] Мулів тим часом зібравши й людей із наметів, звелів їм 

[112] Дров привезти для багаття. Очолював їх благородний 

[113] Муж Меріон, товариш одважного Ідоменея. 

[114] Рушили в ліс, дроворубні сокири у руки узявши 

[115] Й сплетені міцно вірьовки, а мули ішли перед ними. 

[116] Вгору й в яри, уздовж і впоперек довго ходили, 

[117] Поки дійшли до узгір’я багатоджерельної Іди. 

 

[118] Високоверхі дуби вони там гостролезою міддю 

[119] Стали завзято рубать, і з хряскотом дужим дерева 

[120] Падали долі. На дрова усе розколовши, ахеї 
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[121] Мулів вантажили ними, й, копитами риючи землю, 

[122] Ті на рівнину крізь хащі ледь з вантажем продирались. 

[123] Та й дроворуби несли по колоді важкій, як звелів їм 

[124] Муж Меріон, товариш одважного Ідоменея. 

[125] На узбережжі вантаж поскладали, де пагорб могильний 

[126] Приготувати намислив Ахілл для Патрокла й для себе. 

 

[127] А як нарубаних дров доволі у стос наскладали, 

[128] Сіли трохи спочити. Тим часом Ахілл богосвітлий 

[129] Вже наказав війнолюбним своїм мірмідонянам мідне 

[130] Підперезати озброєння й до колісниць запрягати 

[131] Коней. Усі підхопилися, зброю свою надягнули, 

[132] Скочили спритно на повози — разом бійці і візничі. 

[133] Рушили спершу комонні, за ними пішли і піхоти 

[134] Тисячі. Тіло Патрокла несли посередині друзі. 

 

[135] Кучері кожен із себе зрізав, і ними все тіло 

[136] Вкрили йому. Підтримував журно Ахілл богосвітлий 

 

[137] Голову ззаду — в Ащ проводжав бездоганного друга. 

 

[138] А як до місця при морі дійшли, що Ахілл показав їм, 

[139] Тіло на землю спустили і дрова взялись укладати. 

 

[140] Інше замислив тоді прудконогий Ахілл богосвітлий. 

[141] Ставши оподаль багаття, він кучері зрізав русяві, 
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[142] Змалку рощені для річкового бога Сперхея, 

[143] Глянув на хлань винно-темну і в прикрім засмученні мовив: 

 

[144] «Марно, Сперхею, мій батько Пелей тобі дав обіцянку, 

[145] В разі до рідної я повернуся своєї вітчизни, 

[146] Кучері зрізать мої й принести у святій гекатомбі, 

[147] В жертву овнів нехолощених аж п’ятдесят заколоти 

[148] Над джерелом, де дільниця твоя і вівтар запашистий. 

[149] Так обіцявся старий, але ти не здійснив заповіту. 

[150] Нині, коли я до рідної вже не вернуся вітчизни, 

[151] Кучері дам я Патроклу-героєві взяти з собою». 

[152] Мовив він так і поклав свої кучері любому в руки 

[153] Свому товаришу, й плакати всім розбудив він бажання. 

[154] Так би вони сумували й до заходу сонця ясного, 

[155] Та, підійшовши, тим часом Ахілл Агамемнону мовив: 

 

[156] «Сину Атреїв, слова твойого синове ахейські 

[157] Більше послухають,— встигнем плачем ще наситити серце. 

[158] Хай від багаття розходяться, краще звели їм вечерю 

[159] Приготувати. А ми, що найбільше сумуєм за вмерлим, 

[160] 1 Зробимо все, що потрібно. Вожді хай лишаються з нами». 

 

[161] Щойно слова ці почувши, володар мужів Агамемнон 

[162] Людям звелів розходитись до кораблів рівнобоких. 

[163] Тільки лишилися ті, що ховали, й усі поскладали 

[164] Дрова у стос по сто ступнів завдовжки вони і завширшки, 
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[165] Й в тузі сердечній на вогнище мертвого зверху поклали. 

[166] Жирних багато овець і повільних биків круторогих 

[167] Ріжучи біля вогню, вони білували. А, знявши 

[168] Жир з них, Патрокла Ахілл обіклав ним, душею могутній, 

[169] Від голови аж до п’ят, тут же кинув і туші обдерті. 

[170] Порозставляв він і дзбани з оливою й медом дворучні, 

[171] їх прихиливши до мар. Крутошиїх аж четверо коней, 

[172] Тяжко зітхаючи, вправно поклав він в огонь пломенистий. 

[173] Дев’ять собак від столу Ахілла-вождя годувалось, 

[174] Двох з-поміж них забивши, також він на вогнище кинув; 

[175] Воїв троянських дванадцять одважних, душею могутніх, 

[176] Гострою міддю зарізав, лихе учиняючи діло. 

[177] Давши на них випасатися полум’я силі залізній, 

[178] Сам заридав і крізь сльози товариша любого кликав: 

 

[179] «Радуйся, друже Патрокле, і в темній оселі А’іда! 

[180] Все я для тебе роблю, що тобі обіцяв я раніше. 

[181] Воїв троянських дванадцять одважних, душею могутніх, 

[182] Разом з тобою вогонь пожере. Тільки сина Пріама — 

[183] Ректора — я у поживу оддам не вогню, а собакам». 

 

[184] Так він з погрозою мовив. Та пси не торкнулися тіла, 

[185] Бо ж відганяла тих псів Афродіта, Зевсова донька, 

[186] Вдень і вночі і нетлінним мастила трояндовим маслом 

[187] Гектора тіло, щоб, хоч і волочене, цілим лишилось. 

[188] Чорную хмару із неба над ним простелив у долину 
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[189] Феб-Аполон і нею те місце покрив, де лежало 

[190] Вбитого тіло, щоб променів сонця палючого сила 

[191] Висушить жили й суглоби на нім не могла передчасно. 

 

[192] Не розгорівся, проте, вогонь над Патроклом померлим. 

[193] Інше намислив тоді прудконогий Ахілл богосвітлий: 

[194] Осторонь ставши багаття, двом він вітрам помолився — 

[195] Разом з Бореєм Зефірові, жертв обіцяючи гарних. 

[196] Із золотого келиха творячи їм узливання, 

[197] Швидше благав прилетіти, щоб дрова палали палкіше 

[198] Й полум’я трупи мерщій охопило. Тим часом Іріда, 

[199] Вчувши благання його, до вітрів подалася із вістю. 

[200] Разом зібрались вони в буревійного домі Зефіра 

[201] Й учту справляли. Вбігши до них, зупинилась Іріда 

[202] На кам’яному порозі. Вісницю щойно уздрівши, 

[203] З місць повставали усі і запрошував кожен до себе. 

[204] Та ж відмовилась сісти й таке до них мовила слово: 

 

[205] «Часу не маю сидіти,— до течій спішу океанських, 

[206] В край ефіопів, де мають приносить вони гекатомби 

[207] Вічним богам,— хотіла б із ними я учтувати. 

 

[208] Але Ахілл і Борея, й Зефіра бурхливого просить 

[209] Допомогти йому, жертв принести обіцяючи гарних, 

[210] Тільки б роздмухали полум’ям вогнище ви, на якому 

[211] Мертвий Патрокл опочив, що за ним усі плачуть ахеї». 
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[212] Мовивши так, відлетіла Іріда. Вітри ж підвелися 

[213] Й ринули шумно, хмурні перед себе вигонячи хмари. 

[214] Подихом несамовитим до моря сягнули, й бурхлива 

[215] Хвиля на ньому знялась. Як дістались родючої Трої, 

[216] Впали на тліюче вогнище, й полум’я аж застогнало. 

[217] Так цілу ніч вони вдвох над багаттям вогонь роздували 

[218] З свистом пронизливим. Так цілу ніч і Ахілл прудконогий 

[219] Глеком дводонним вино із чаші черпав золотої, 

[220] І, узливання вчиняючи гойні, зволожував землю, 

[221] Й душу Патрокла він кликав, свого бідолашного друга. 

[222] Так же, як батько сумує над вогнищем мертвого сина, 

[223] Що до одруження ще тяжкого завдав йому горя, 

[224] Так сумував і Ахілл над вогнищем мертвого друга, 

[225] Й тяжко зітхаючи, кроком повільним багаття обходив. 

 

[226] Променем ясним уже світлоносець зійшов над землею, 

[227] В шатах шафранних Еос над хланню морською простерлась, 

[228] Став притухати вогонь, і багаття поволі погасло. 

[229] Знову знялися вітри і додому назад полетіли 

[230] Морем Фракійським, і спінені хвилі його застогнали. 

[231] А Пелеїд одійшов од багаття і, зморений тяжко, 

[232] Ліг одпочити, й солодкий сон огорнув йому тіло. 

[233] Інші ж тим часом круг сина Атрея усі позбирались. 

[234] Гомін і кроків їх тупіт Ахілла від сну розбудили, 

[235] Сів він, прокинувшись раптом, і слово таке до них мовив: 
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[236] «Сину Атрея славетний та інші вожді всеахейські! 

[237] Перш за все полум’я швидше вином погасіть ви іскристим 

[238] Всюди, де сила вогню ще таїться. Потім зберімо 

[239] Кості Патрокла, що був Менойта славного сином,— 

[240] їх відібравши з-між інших, адже розпізнать їх неважко: 

[241] Він-бо лежав посередині вогнища, інші ж оподаль — 

[242] Коні і люди — з країв того полум’я всуміш горіли. 

[243] Кості складемо в фіал золотий, обгорнувши подвійно 

[244] Жиром, аж поки і сам я зійду до оселі Аїда. 

[245] Пагорб насипать над ним я просив би не дуже великий,— 

[246] Був би пристойний лише. А вже після того, ахеї, 

[247] Що в кораблях многовеслих іще лишитесь після мене, 

[248] Насип могильний над нами широкий зробіть і високий». 

 

[249] Мовив він так, і погодились всі з прудконогим Пелідом. 

[250] Перш за все вогнище зразу ж вином погасили іскристим 

[251] Скрізь, де ходило ще полум’я, й густо посипався попіл. 

[252] Потім, товариша милого білії кості зібравши, 

[253] Склали в фіал золотий і, в жир обгорнувши подвійно, 

[254] Все віднесли до намету й лляним покривалом накрили. 

[255] Місце належне одміряли, тут же заклали основи 

[256] В межах багаття і зразу ж насипали пагорб могильний. 

[257] Пагорб насипавши, мали вже йти. Та Ахілл богосвітлий, 

[258] Стримавши їх, посадив на широкім для ігор загоні, 

[259] Із кораблів нагороди приніс — казани і триноги, 
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[260] Мулів пригнав сюди, й коней баских, і биків міднолобих, 

[261] І підперезаних гарно жінок, та ще сиве залізо. 

 

[262] Перш за все кращим комонникам визначив він нагороди — 

[263] Жінку привів, у тонких рукоділлях досвідчену вельми, 

[264] Ще й у додачу триніжок у двадцять дві міри двоухий — 

[265] Першому; а шестирічну кобилу, яка не бувала 

[266] В запрягу, мулом жеребну, для другого він приділяє; 

[267] Третьому — гарний казан, що вогонь його ще не торкався, 

[268] Білий, іще не задимлений, місткістю в міри чотири; 

[269] Золота два таланти четвертому він приділяє; 

[270] П’ятому — дзбан двоєручний, який на вогні не бував ще. 

[271] Встав після того Ахілл і так до аргеїв промовив: 

 

[272] «Сину Атрея і всі в наголінниках гарних ахеї! 

[273] Ось перед нами звитяжцям у гонах лежать нагороди. 

[274] В іншого пам’ять якби ми змагалися нині, ахеї, 

[275] Першу б я нагороду приніс до свойого намету. 

[276] Знаєте ви, що швидкістю всіх перевершують інших 

[277] Коні безсмертні мої: Посейдон їх привів у дарунок 

[278] Батьку моєму Пелею, а той вже мені передав їх. 

[279] Та не змагатимусь я й мої коні однокопиті. 

[280] Славного втратить візничого їм довелося, що стільки 

[281] Ласки вділяв їм, так часто оливою змащував ніжно 

[282] Гриви густі, у чистій воді їх старанно омивши. 

[283] Тим-то й стоять непорушно, до самого долу спустивши 
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[284] Гриви густі, і тяжко своїми сумують серцями. 

[285] Ви ж починайте змагання,— хай участь в них візьме з ахеїв 

[286] Кожен, хто певен у конях своїх і міцних колісницях». 

 

[287] Так говорив Пелеїд, і вершники стали збиратись. 

[288] Виступив перший Евмел, численного люду володар, 

[289] Син славетний Адмета, у кінських змаганнях умілий. 

[290] Зразу ж підвівся за ним Діомед, син Тідея могутній,— 

[291] В запряг колись під ярмо запровадив він Тросових коней, 

[292] Взятих в Енея, коли той врятований був Аполлоном. 

[293] А після нього Атрід Менелай русокудрий підвівся 

[294] Богонароджений,— коней баских він у ярма впровадив — 

[295] Агамемнонову Ету із власним у парі Подаргом. 

[296] Анхісіад Ехепол Агамемнону дав у дарунок 

[297] Ету, щоб з ним не пливти у вітрами обвіяну Трою 

 

[298] Й, дома лишившись, у радості жить, де велике багатство 

[299] Дав йому Зевс, Ехепол же в просторому жив Сікіоні. 

[300] Впріг у ярмо Менелай цю кобилу, що рвалася бігти. 

[301] Коней гривастих четвертим тоді Антілох запрягає, 

[302] Нестора, високодумного володаря Неле’ща 

[303] Син знаменитий. Проворні, народжені в Пілосі коні 

[304] Мчали його колісницю. А батько старий, надійшовши, 

[305] Став юнакові поради давать тямовитому й мовив: 

 

[306] «Хоч, Антілоху, ти ще молодий, а тебе полюбили 
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[307] Зевс з Посейдоном і в кінських змаганнях навчили всіляких 

[308] Засобів. Отже, не дуже-то й треба мені тебе вчити. 

[309] Знаєш ти й сам, як на закруті стовп об’їжджать. Але коні 

[310] Надто повільні у тебе. Боюсь, як би лиха не сталось. 

[311] Коні в суперників наших жвавіші. Самі ж анітрохи 

[312] Не розумніші за тебе і вигадать щось незугарні. 

[313] Тож постарайся, мій любий, усю свою вияви спритність 

[314] В засобах гонів, щоб часом не вислизла з рук нагорода. 

[315] Вмілістю більше, ніж силою рук, лісоруб устигає, 

[316] Вмілістю свій корабель і стерник в винно-темному морі 

[317] Сміло по хвилях веде під пориви бурхливого вітру; 

[318] Вмілістю й в гонах візничого перемагає візничий. 

[319] Інший занадто на коней своїх покладається й повіз 

[320] І безрозсудно туди і сюди відхиляється з ними, 

[321] Й коні безладно по полю біжать — ними він не керує. 

[322] Той же, хто знається в гонах, хоч гіршими гнатиме кіньми, 

[323] Бачить той стовп увесь час, і спритно його об’їжджає, 

[324] Й не забуває, як треба натягувать віжки ремінні. 

[325] Міцно трима й за переднім візничим пильнує невпинно. 

[326] Знак я виразний тобі покажу — ти його не забудеш: 

[327] Онде стирчить аж на сажень дерева всохлого стовбур — 

[328] Дуба чи, може, сосни — не згнив він іще під дощами. 

[329] Білих сіріє два камені стовбура того обабіч, 

[330] Де завертає дорога, а поле навкруг усе рівне. 

[331] Може, то знак надмогильний раніше померлого мужа 

[332] Чи поворотний то стовп, тут людьми установлений здавна, 
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[333] Й от для змагань його взяв прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[334] Тож, під’їжджаючи, ближче спрямуй до стовпа свої коні, 

[335] Сам же міцніше тримайся у кузові, сплетенім гарно, 

[336] Вліво схилившись, і сильно по правому хльосни коневі 

[337] З криком гучним, і ремінні в той час попусти йому віжки. 

[338] Лівий же кінь хай тримається ближче стовпа, щоб здавалось, 

[339] Ніби на всьому бігу об нього черкне неминуче 

[340] Колеса вісь. Стережися, щоб каменя не зачепити, 

[341] Бо покалічиш ти коней і повіз ущент поламаєш — 

[342] То була б радість для інших усіх, а для тебе самого 

[343] Тільки ганьба! Будь же, друже, обачливий та обережний! 

[344] А як на закруті стовп удасться тобі обігнути, 

[345] Не обжене тоді в гонах ніхто вже тебе й не настигне, 

[346] Хоч би погнавсь за тобою і сам Аріон богосвітлий, 

[347] Кінь прудконогий Адраста, що рід од богів свій виводить, 

[348] Чи в Іліоні годовані Лаомедонтові коні». 

 

[349] Мовивши так, сів Нелеїв син Нестор на місці своєму 

[350] В крісло, коханому синові давши свої настанови. 

 

[351] П’ятий тоді Меріон пишногривих виставив коней. 

[352] Вийшли на повози всі й жеребки у шолом, поскидали. 

[353] Ними Ахілл потрусив, і перший припав Антілоху, 

[354] Нестора синові, другий за ним — владареві Евмелу, 

[355] Третій діставсь Менелаєві, славному списом, Атріду; 

[356] Гнати за ним довелось Меріонові; врешті останній 
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[357] Був Тіде’щ, найкращий в умілості гнатись на конях. 

[358] Стали всі вряд. Показав їм Ахілл вдалині поворотний 

[359] Знак серед рівного поля й послав уперед він дозорцем 

[360] Фенікса, рівного богу, що батьковим був зброєносцем, 

[361] Щоб наглядав за змаганням і правду усю повідомив. 

 

[362] Всі батогами ураз на коней вони замахнулись. 

[363] Хльоснули віжками лунко і окриком грізним погнали 

[364] Вчвал їх. І коні вперед подались по широкій рівнині 

[365] Від кораблів бистрохідних. І хмарою ніби чи вихром 

[366] Курява в них з-під грудей аж до самого неба сягала. 

[367] Й гриви у коней швидких розвівалися з вітру диханням. 

[368] Повози ж їх то землі многоплідної ледве торкались, 

[369] То у повітря злітали. І, стоячи на колісницях, 

[370] Правили кіньми візничі, й звитяги жадобою кожне 

[371] Билося серце, і коней своїх підбадьорював кожен 

[372] Криком, і, куряву знявши, летіли вони по рівнині. 

 

[373] Тільки коли вже кінчалися гони й до сивого моря 

[374] Коні вертали швидкі, почала виявлятися здатність 

[375] Кожного, й швидкості коні тоді наддали. І помчали 

[376] Феретіадові перед всіма прудконогі кобили, 

[377] Зразу ж услід Діомедом керовані огирі мчали — 

[378] Тросові коні — так близько за ним, що от-от вже, здавалось, 

[379] Мали в Евмелову раптом ускочить вони колісницю, 

[380] Плечі і карк гарячим диханням йому обдавали 
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[381] Ззаду і, голови зовсім на нього поклавши, летіли. 

[382] Вже б він його обігнав чи принаймні із ним порівнявся, 

[383] Але, розгнівавшись Феб-Аполлон на сина Тідея, 

[384] Раптом блискучий батіг в ту хвилину із рук його вирвав. 

[385] Бризнули сльози з очей Діомедових, щойно побачив, 

[386] Як почали віддалятись від нього Евмелові коні 

[387] Й як без бича усе більш відстають жеребці його власні. 

 

[388] Та від Афіни не вкрилось, що сину Тідея накоїв 

[389] Феб-Аполлон, подалась вона вмить за керманичем люду, 

[390] В руки дала батога й надихнула снаги його коням. 

[391] Потім у гніві вона за Адметовим сином помчала 

[392] Й ярма над кіньми зламала у нього. Метнулися коні 

[393] В різні боки від дороги, і дишель на землю звалився. 

[394] Сам же Евмел з колісниці злетів і, під колесо впавши, 

[395] Лікті подряпав собі, закривавив і губи, і ніздрі, 

[396] Лоба розбив над бровами, й рясними йому налилися 

[397] Очі слізьми, і дзвінкого він голосу раптом позбувся. 

[398] Вмить Тідеїд обігнав його однокопитими кіньми 

[399] Й інших далеко усіх за собою лишив, бо Афіна 

[400] Коням снаги надихнула і славу йому дарувала. 

[401] Слідом за ним син Атрея промчав, Менелай русокудрий. 

[402] А Антілох до баских гукнув тоді батькових коней: 

 

[403] «Ну-бо, наддайте і ви! Й біжіть якомога жвавіше! 

[404] Я не наказую вам з отими змагатися кіньми, 
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[405] Що Тідеїд ними, серцем одважний, керує,— Афіна 

[406] Швидкості їм надала і славу йому дарувала. 

[407] Коней Атрідових лиш доженіть, лиш од них не відстаньте! 

[408] Отже, мерщій уперед, щоб соромом вас не окрила 

[409] Ета кобила! Чого ж ви відстали, мої найдорожчі? 

[410] От що тепер я скажу, й неодмінно це сповнитись має: 

[411] Ласки від Нестора, люду керманича, вже вам надалі 

[412] Не сподіватись,— одразу вас гострою міддю зітне він, 

[413] Тільки-но гіршу взяли б через лінощі ми нагороду. 

[414] Мчіть же мерщій навздогін, летіть якомога жвавіше! 

[415] Якось уже примудрюсь я в найвужчому місці дороги 

[416] Миттю прорватись вперед,— од мене тоді не втече він!» 

 

[417] Мовив він так, і вони, господарів окрик почувши, 

[418] Бігли проворніше деякий час. Але серед дороги 

[419] Звуження шляху нерівного вздрів Антілох войовничий. 

[420] В грунті вибоїна там утворилась, де води зимові 

[421] Землю розмили й місцевості тої поглибили рівень. 

[422] Щоб не зіткнутися, там керував Менелай обережно. 

[423] А Антілох тоді коней погнав своїх однокопитих, 

[424] Збочивши трохи, і мчав що є духу над краєм дороги. 

[425] ¦ Остраху повний тоді Менелай Антілохові крикнув: 

 

[426] «Не шаленій уже так, Антілоху! Вгамуй своїх коней! 

[427] Надто ж дорога вузька! Обганятимеш далі, де ширше! 

[428] Лихо нам буде обом, як зчепляться тут колісниці!» 
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[429] Мовив він так, а той, вдаючи, ніби слів тих не чує, 

[430] 1 Коней ще швидше погнав, батогом їх шмагаючи сильно. 

[431] Скільки простору закинутий з розмаху диск пролітає, 

[432] Пущений з рук юнака, що свою випробовує силу,— 

 

[433] Стільки неслись вони поруч. Та врешті позаду лишились 

[434] Коні Атрідові. їх поганяти вже й сам перестав він, 

[435] Щоб на вузькім не зіткнулися коні їх однокопиті, 

[436] Не перекинули б повозів, сплетених міцно, самі ж бо 

[437] Щоб не попадали в пил, пориваючись до перемоги. 

[438] Крикнув з обуренням гнівним тоді Менелай русокудрий: 

 

[439] «В цілому світі чи є, Антілоху, вредніший за тебе! 

[440] Мчись же! А досі розумним вважали й тебе між ахеїв! 

[441] Та без клятви тепер не здобути тобі нагороди!» 

 

[442] Мовивши так, Менелай до коней звернувся і крикнув: 

 

[443] «Не відставайте, хоч серцем засмучені 1м, не баріться! 

[444] Адже раніше в тих коней потомляться ноги й коліна, 

[445] Аніж у вас: давно-бо обом їм минулася юність!» 

 

[446] Так він гукнув, а вони, владаревим настрашені криком, 

[447] Швидше побігли і коней передніх небавом дігнали. 
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[448] В час той аргеї на зборах сиділи народних і пильно 

[449] Стежили, як, піднімаючи куряву, коні змагались. 

[450] Ідоменей, що над Крітом владарить, їх перший помітив — 

[451] Осторонь зборів окремо сидів він на місці дозорнім. 

[452] Окрик візничого вчувши, здаля він пізнав його звучний 

[453] Голос, угледів також і коня, що летів попереду: 

[454] Кінь-бо на масть був каштановий весь, і тільки на лобі 

[455] Пляма у нього біліла, як місяць уповні, округла. 

[456] Ідоменей тоді встав і так до аргеїв промовив: 

 

[457] «Друзі мої, аргеїв вожді і порадники люду! 

[458] Чи то лиш я розрізняю там коней, чи й ви так же само? 

[459] Тож наперед уже інші, здається, там вигнались коні. 

[460] Тож і візничий, ввижається, інший. Затримались, видно, 

[461] В полі кобили Евмелові, бігли ж вони попереду. 

[462] Бачив я, як вони перші на закруті стовп обігнули, 

[463] А от тепер їх не можу побачити, й марно за ними 

[464] Очі блукають мої по троянській рівнині просторій. 

[465] Може, із рук у візничого випали віжки, й не встиг він 

[466] Стримати коней як слід, обгинаючи закрут невдало. 

[467] Впав він, боюсь я, на землю, і повіз йому поламався, 

[468] Й переполохані врозтіч розбіглися раптом кобили. 

[469] Встаньте-но й ви і самі подивіться: не дуже-бо добре 

[470] Я добачаю. Здається мені, ніби мчить попереду 

[471] Муж етолійського роду, аргеїв володар одважний, 

[472] Славний Тідея комонного син, Діомед премогутній». 
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[473] Грубо Еант відповів йому, син прудконогий Ойлеїв: 

 

[474] «Ідоменею, ну що це ти мелеш завчасно? Ті ж самі 

[475] Там прудконогі кобили біжать по троянській рівнині. 

[476] Не наймолодший-бо віком ти тут серед інших аргеїв, 

[477] Не найзіркіші за всіх з-під чола твого дивляться очі,— 

 

[478] Ти ж, проте, завжди щось мелеш! Але тобі зовсім не личить 

[479] Тут теревенити,— є значно кращі за тебе тут люди! 

[480] Ті, що й раніше, Евмелові спереду скачуть кобили 

[481] Бистрі, і сам він, із віжками стоячи, їх поганяє». 

 

[482] Гнівом скипівши, йому відповів тоді крітян привідця: 

 

[483] «Перший до звади, Еанте підступний, а в іншому слабший 

[484] Поміж аргеїв усіх, і вдачею ти злозичливий. 

[485] Дай об заклад на триніг чи котел поб’ємось між собою, 

[486] А за суддю оберім Агамемнона, сина Атрея. 

[487] Знатимеш добре, програвши, чиї там попереду коні». 

 

[488] Мовив він так, і підвівсь тоді син прудконогий Ойлеїв 

[489] Відповісти йому сповненим гніву образливим словом. 

[490] Сварка ще гірша точилася б далі іще поміж ними, 

[491] Та от підвівся Ахілл і слово таке до них мовив: 
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[492] «Годі лайливими кидатись вам так завзято словами, 

[493] Ідоменею й Еанте,— обом це вам зовсім не личить! 

[494] Іншого ви б і самі осудили, хто так учинив би. 

[495] Отже, спокійно сидіть на місцях і стежте, як мчаться 

[496] Коні. Сюди незабаром примчать вони всі у погоні 

[497] За перемогою, й легко з вас кожен тоді упізнає 

[498] Коней аргейських, які будуть перші із них, які другі». 

 

[499] Мовив він так. Син Тідея ж тим часом уже наближався, 

[500] Коней своїх батогом безустанно шмагаючи. Коні 

[501] Мчали шалено, немовби в повітрі над шляхом летіли, 

[502] Й куряви хмари з-під ніг їх візничому били в обличчя. 

[503] Злотом оздоблена й оловом, мчала услід прудконогим 

[504] Коням легка колісниця, і ледве помітний лишало 

[505] Слід після себе в м’якому піску тонко куте обіддя 

[506] Бистрих коліс,— так швидко над шляхом вони пролітали. 

[507] От перед зборами, врешті, спинив Діомед прудконогих 

[508] Коней, і піт струмував із ший і грудей їх на землю, 

[509] Сам же з блискучої він колісниці на землю зіскочив 

[510] І до ярма свій батіг прислонив. І, не гаючи часу, 

[511] Вийшов могутній Стенел, щоб звитяги прийнять нагороду. 

[512] Товаришам своїм гордим дав жінку вести до намету, 

[513] Також триніжок двоухий внести, і випряг він коней. 

 

[514] Слідом за ним Антілох, внук Нелеїв, пригнав своїх коней; 

[515] Не бистротою, а хитрістю він обігнав Менелая. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1140 

 

[516] Не набагато відстали, проте, Менелаєві коні — 

[517] Тільки на відстань малу, що між кіньми і колесом бистрим 

[518] В час, коли мчать колісницю вони з владарем по рівнині, 

[519] Кінські ж хвости кожну мить волосками торкають обідця 

[520] Колеса; близько за ним біжить воно, й віддаль нікчемна 

[521] їх розділяє у гонах швидких по рівнині троянській. 

[522] За бездоганним вождем Антілохом вже так недалеко 

 

[523] Мчав Менелай — спочатку на кинутий диск одставав він, 

[524] Та незабаром догнав: наддала-бо ще більшої сили 

[525] Бігові ніг пишногривая Агамемнонова Ета. 

[526] Тільки б ще трошечки далі продовжились їх перегони, 

[527] То перегнав би Атрід і звитягу б осяг безперечну. 

[528] Мчав Меріон за ним, Ідоменея соратник одважний, 

[529] Списа кидком одділявсь од славетного він Менелая, 

[530] Та повільні у нього були пишногривії коні, 

[531] Слабший од інших і сам у кінських він був перегонах. 

[532] Син же Адмета пізніше од всіх останній^з’явився, 

[533] Ледве свій тягнучи повіз, баских підганяючи коней. 

[534] Глянув і жалем пройнявсь прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[535] Став між аргеями він і слово промовив крилате: 

 

[536] «Кращий їздець — останнім славетних привів своїх коней! 

[537] Все ж таки гідний того він, щоб дати йому нагороду 

[538] Другу. А першу нехай Діомед, син Тідеїв, одержить». 
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[539] Мовив він так, і ахеї усі його слово схвалили. 

[540] Дав би коня він Евмелові, як ухвалили ахеї, 

[541] Та Антілох тоді, Нестора парость, великий душею, 

[542] Встав і Ахіллу промовив Пелідові слово правдиве: 

 

[543] «Тяжко, Ахілле, мене ти образиш, коли доконаєш 

[544] Слова свого. Відбираєш ти в мене мою нагороду, 

[545] Зваживши на перепону, що повіз затримала й коней 

[546] Славному їх вожаєві. Та чом же, проте, до безсмертних 

[547] Він не моливсь? Не прийшов-бо тоді до мети він останнім. 

[548] А як його тобі шкода й він любий тобі, то багато 

[549] Золота й міді в наметі твоїм, багато є й коней 

[550] Однокопитих у тебе, й овець у кошарі, й невільниць. 

[551] Вибери щось і дай навіть кращу йому нагороду, 

[552] Потім чи зараз, і тільки похвалять тебе всі ахеї. 

[553] Цеї ж бо я не віддам. Хто б із воїв схотів її мати, 

[554] Спробує хай позмагатись зі мною в бою рукопашнім!» 

 

[555] Мовив він так. Усміхнувсь прудконогий Ахілл богосвітлий, 

[556] На Антілоха милуючись,— був то друг його любий. 

 

[557] Відповідаючи, мовив до нього він слово крилате: 

 

[558] «Кажеш ти, мій Антілоху, щоб іншу Евмелові в домі 

[559] Я пошукав нагороду,— як хочеш ти, так і вчиню я. 

[560] Дам йому панцир, у битві здобутий від Астеропея, 
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[561] Мідний увесь, ще й блискучим навколо оздоблений скраю 

[562] Оловом. Буде це шани великої гідний дарунок». 

 

[563] Мовив він так і панцир сюди принести свого друга 

[564] Автомедонта послав. Той пішов і приніс із намету 

[565] Панцир і в руки Евмелові дав. Той прийняв його радо. 

 

[566] З серцем, повним гіркоти, підвівсь Менелай тоді з місця, 

[567] На Антілоха розгніваний дуже. Окличник негайно 

 

[568] Берло подав йому в руки і всіх до мовчання закликав 

[569] Воїв ахейських. І муж богорівний почав говорити: 

 

[570] «Був ти тямущий раніш, Антілоху, а що наробив ти! 

[571] Доблесть мою ти зганьбив, ти затримав баских моїх коней, 

[572] Власних погнавши вперед, хоч слабкіші вони набагато. 

[573] Вас закликаю, аргеїв вожді і порадники люду! 

[574] Нас між собою по правді обох розсудіть безсторонньо,— 

[575] Щоб із аргеїв ніхто не мовив мені міднозбройних: 

[576] «Тільки обманом здолав Менелай Антілоха в змаганні, 

[577] Взяв в нагороду коня лиш тому, що більшу мав силу 

[578] Й гідність, хоч коні у нього і слабші були набагато». 

[579] Хочете — сам розсуджу я, й ніхто із данаїв, я певен, 

[580] Не докорить мені: присуд мій буде цілком справедливий. 

[581] Ближче сюди підійди, Антілоху, стань, паростку Зевсів, 

[582] Тут, перед кіньми і повозом, як то за звичаєм личить, 
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[583] В руки хвиський узявши батіг свій, що ним поганяєш, 

[584] Коней торкни і клянися землі потрясателем вічним, 

[585] Що не навмисно мій повіз затримав ти підступом хитрим». 

 

[586] Відповідаючи, мовив йому Антілох тямовитий: 

 

[587] «О заспокойсь, володарю, молодший-бо я набагато, 

[588] Ти ж, Менелаю, й роками, і доблестю старший за мене. 

[589] Знаєш ти й сам, як в захопленні молодь заноситься часом. 

[590] Прагнення буйні у неї, а розум її нерозважний. 

[591] Стримай же серце своє. Віддаю тобі сам кобилицю, 

[592] Що в нагороду здобув. А бажав би із мого ти дому 

[593] Більше щось мати, то краще волів би я, паростку Зевсів, 

[594] Все тобі дати, ніж випасти з серця твойого назавжди 

[595] І нечестивцем назавжди лишитись в очах у безсмертних». 

 

[596] Мовивши так, взяв коня за повіддя син Нестора славний 

[597] Та передав Менелаєві, й серце у того зраділо, 

[598] Наче ранковими росами вмите колосся зернисте 

[599] На половіючій ниві, що збіжжям наїжилось густо. 

[600] Так же і серце у грудях твоїх, Менелаю, зраділо. 

[601] До Антілоха звернувся Атрід із словом крилатим: 

 

[602] «Нині я сам, Антілоху, тобі уступаю, хоч дуже 

[603] Гнівавсь на тебе. Ніколи ти досі не був нерозважним 

[604] Чи легкодумним. Лиш юність сьогодні твій розум здолала. 
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[605] Остерігайся ж надалі обманювать кращих за тебе! 

[606] Переконав би не так мене скоро хтось інший з ахеїв. 

[607] Ти ж задля мене багато зазнав, потрудився багато, 

[608] Разом з тобою й твій батько славетний і брат благородний. 

[609] Тим-то й зроблю, як ти просиш, і дам тобі я кобилицю, 

[610] Хоч і належну по праву мені, щоб знали всі інші, 

[611] Що не злостивий вдачею я і не високодумний». 

 

[612] Мовивши так, Антілоху візничому дав Ноемону 

 

[613] Ту одвести кобилицю, собі взяв казан він блискучий; 

[614] А Меріон, що четвертим прийшов, два одержав таланти 

[615] Золота. П’ята лишалася ще нічия нагорода — 

[616] Дзбан двоєручний. Ахілл його Нестору в руки старому 

[617] Дав, через збори аргеїв пронісши, і мовив до нього: 

 

[618] «На ось, візьми собі, старче,— хай буде тобі цей дарунок 

[619] В пам’ять про похорон тіла Патрокла. Його не побачиш 

[620] Ти уже серед аргеїв. Даю тобі цю нагороду 

[621] Поза змаганням. Не будеш ні битися ти навкулачки, 

[622] Ані боротись, ні кидати списа, ні бігти невтомно 

[623] На перегонах: важка-бо старість тебе пригнітила». 

 

[624] Мовивши так, він вручив подарунок. Той взяв його радо 

[625] І, до Ахілла звертаючись, слово промовив крилате: 
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[626] «Любий мій сину, отут говорив ти цілком справедливо. 

[627] В м’язах у мене вже сила не та, неміцні мої ноги, 

[628] Руки у плечах ходять зі скрипом, не так, як раніше. 

[629] От якби юністю й силою цвів я такою, як в давній 

[630] Час, коли славні епеї ховали в Бупрасії тіло 

[631] Амарінкея-вождя і діти державця змагались. 

[632] Тож не було мені рівного ні між одважних епеїв, 

[633] Ні між пілоських бійців, ні між духом стійких етоліян. 

[634] Я навкулачки побив Клітомеда, сина Енопа; 

[635] Легко здолав і Анкея з Плеврона, що вийшов боротись; 

[636] Далі, Іфікла, славетного в бігові, теж перегнав я, 

[637] А у метанні списів переміг Полідора й Філея. 

[638] Акторіони, проте, на конях мене обігнали, 

[639] Кількістю взявши лише у заздрій жазі перемоги, 

[640] Бо щонайвищі за це лишалися ще нагороди. 

[641] Двоє було їх, близнят,— з них один керував лише кіньми, 

[642] Кіньми лише керував, батогом їх постьобував другий. 

[643] От який був я колись. А нині нехай вже молодші 

[644] За нагороди змагаються. Я ж підкоритись нужденній 

[645] Старості мушу, хоч гордо пишався колись між героїв. 

[646] Та продовжуй, Ахілле, змагання на честь твого друга. 

[647] Я твій дарунок приймаю охоче і серцем радію, 

[648] Що не забув ти про мене, мою ти любов пам’ятаєш 

[649] І вшанував мене-гідною шаною серед ахеїв. 

[650] Хай же за все це боги подадуть тобі ласку жадану!» 
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[651] Мовив він так. Дослухавши слово Неліда похвальне, 

[652] Рушив до місця свойого Ахілл між рядами ахеїв. 

[653] Тут за важку навкулачки борню він поклав нагороди — 

[654] Вивів на збори й припнув до стовпа шестирічну мулицю, 

[655] Що, терпелива й уперта, до запрягу ще не давалась. 

[656] А переможений мав одержати келих дводонний. 

[657] Став між аргеїв Ахілл і слово таке до них мовив: 

 

[658] «Сину Атреїв і всі в наголінниках мідних ахеї! 

[659] Найсміливіших мужів викликаємо двох — навкулачки 

[660] Битись за цю нагороду. 1 той, кому Феб дальносяжний 

[661] Дасть перемогу (і згодні усі із цим будуть ахеї), 

[662] Хай до намету свойого веде терпеливу мулицю. 

[663] А переможений хай собі візьме цей келих дводонний». 

 

[664] Мовив він так. І підвівсь тоді велетень, воїн могутній, 

[665] Син Панопея Епей, умілий в бою навкулачки. 

[666] Він терпеливу мулицю за гриву схопив і промовив: 

 

[667] «Ну-бо, підходь, хто хотів би хоч келих придбати дводонний! 

[668] Тож не здобуде мулиці, я певен того, із ахеїв 

[669] Жоден, мене навкулачки здолавши, бо я тут найдужчий! 

[670] Хоч поступаюсь в бою,— чи не досить? Адже неможливо 

[671] В кожному ділі майстерним однаково мужеві бути. 

[672] От що скажу я тепер, і слова мої збудуться справді: 

[673] Шкіру на ньому порву і геть розтрощу його кості; 
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[674] Ті, хто ховать його має, збирайтесь сюди й зачекайте — 

[675] Труп заберете, коли мої руки його подолають». 

 

[676] Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. 

[677] Врешті підвівся єдиний лише Евріал богорівний, 

[678] Талайоніда могутнього син, владаря Мекістея. 

[679] В Фіви прибувши колись, де ігри ішли похоронні 

[680] В пам’ять Едіпа померлого, всіх переміг він кадмеїв. 

[681] Списом славетний Тідід супроводив його в тім змаганні, 

[682] Дух бадьорив йому словом, бажаючи щиро звитяги. 

[683] Спершу він пояс йому пов’язав охоронний, потому 

[684] Ремені дав йому, скроєні з шкури вола польового. 

[685] Підперезавшись, бійці на середину вийшли обидва 

[686] І, замахнувшись руками потужними, враз один з одним 

[687] Люто зчепились, лиш руки важкі замелькали в повітрі, 

[688] Щелепів скрегіт страшенний лунав, з їх тіл ручаями 

[689] Піт опливав. Коли раптом Епей налетів богосвітлий, 

[690] Вдарив в щоку Евріала, як той озирнувсь. І не встояв 

[691] Він на ногах — цілим тілом лиснючим умить надломився. 

[692] Наче з поривом Бореєвим з моря виплигує риба 

[693] В трави на березі, темна ж і там покрива її хвиля,— 

[694] Так Евріал від удару підскочив. Його підхопивши, 

[695] Великодушний підтримав Епей. В оточенні друзів, 

[696] Що повели Евріала, він ледь волочив свої ноги, 

[697] Згустками крові плював, голова йому набік звисала. 

[698] Поміж своїми його, непритомного зовсім, поклали 
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[699] І, повернувшись на збори, одержали келих дводонний. 

 

[700] Третю данаям тоді Ахілл показав нагороду, 

[701] За велетрудне змагання в завзятій борні призначивши: 

[702] Для переможця — великий триніг, щоб на вогнищі ставить,— 

 

[703] Аж у дванадцять биків той триніг оцінили ахеї; 

[704] А переможений мав одержати жінку, майстриню 

[705] В різних роботах,— її у чотири бики оцінили. 

[706] Став між аргеїв Ахілл і таке до них вимовив слово: 

[707] «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути!» 

[708] Мовив він так, і підвівся великий Еант Теламоній, 

[709] Встав Одіссей велемудрий, на хитрощі всякі умілий. 

[710] Підперезавшись, вони на середину вийшли обидва 

[711] І, один одного міцно руками схопивши, сплелися, 

[712] Наче ті крокви, що ними високого дому будову 

[713] Тесля скріпляє славетний на захист од буйного вітру. 

[714] В дужих обіймах напружених рук безнастанно тріщали 

[715] Спини могутні в обох, і піт заливав їх струмками. 

[716] Смуги криваво-червоні у них на боках і на плечах 

[717] Понабігали одна при одній, а вони все боролись, 

[718] Прагнучи перемогти і триніг той коштовний здобути. 

[719] Ні Одіссей на землю не міг повалити Еанта, 

[720] Ані Еант подолати не міг Одіссеєву силу. 

[721] Тож надокучило це в наголінниках мідних ахеям, 

[722] І Одіссеєві мовив Еант Теламоній великий: 
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[723] «О Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! 

[724] Ти підніми, чи тебе підніму я. Все ж інше — від Зевса!» 

[725] ‘ Мовив він так і підняв. Одіссей, не забувши про підступ, 

[726] Ззаду ударив його в підколінок і м’язи розслабив. 

[727] Навзнак звалився Еант; Одіссей же до нього на груди 

[728] Також упав. Дивились лише й дивувалися люди. 

[729] Хтів і Еанта незламний піднять Одіссей богосвітлий, 

[730] Та не здолав, тільки трошечки зрушив його над землею 

[731] Й ногу підставив йому. Упали на землю обидва 

[732] Поряд один біля одного й пилом тіла забруднили. 

[733] Скочили б зразу вони і втретє боротися стали б, 

[734] Та підвівся Ахілл і такими їх стримав словами: 

 

[735] «Годі змагатися вам! Не трудіть свої сили так тяжко! 

[736] Перемогли ви обидва, й однакова вам нагорода. 

[737] Тож одійдіть, щоб і інші могли позмагатись ахеї». 

 

[738] Мовив він так, і послухали мови тієї обидва, 

[739] І відійшли, й, обтрусивши весь пил, одягнули хітони. 

 

[740] А Пелеїд бігунам швидконогим поклав нагороди: 

[741] Ковану з срібла кратеру велику, що шість уміщала 

[742] Мір, і красою рівної їй не було ще на світі,— 

[743] Так сідонські митці чудово її змайстрували, 

[744] А фінікійські мужі повезли через море імлисте, 
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[745] В гавань зайшли і Тоантові тут віддали в подарунок. 

[746] Син же Язона Евней Патроклові дав ту кратеру 

[747] Викупом за Лікаона, славетного сина Пріама. 

 

[748] Нині поставив Ахілл як першу її нагороду 

[749] Мужу, що вийде найшвидшим у гонах на честь його друга. 

[750] Другому — рослий, годований бик в нагороду мав бути, 

[751] В дар же останньому — золота визначив він півталанта. 

[752] Став між аргеїв Ахілл і слово таке до них мовив: 

 

[753] «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути!» 

 

[754] Мовив він так, і Еант, син Ойлеїв, підвівсь, прудконогий, 

[755] Встав Одіссей велемудрий і Нестора, віком старого, 

[756] Син Антілох, що молодь усю подолав бистротою. 

[757] Стали всі поряд. Мету показав їм Ахілл богорівний. 

[758] Кинулись бігти вони. Попереду всіх опинився 

[759] Зразу ж Еант, а за ним Одіссей поспішав богосвітлий 

[760] Зовсім близенько, як ткаля ставна тримає мотушку 

[761] Перед грудьми, руками її притягнувши, тоді як 

[762] Нить крізь основу вона пропускає, тримаючи близько 

[763] Перед грудьми,— Одіссей за Еантом летів так же близько, 

[764] В слід попадаючи швидше, ніж курява з нього здіймалась. 

[765] Біг так за ним Одіссей богосвітлий і дихав жагуче 

[766] Над головою його. Гукали навколо ахеї, 

[767] Бачачи рвійність таку, й бадьорили його до звитяги. 
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[768] А як кінчалися гони, звернувсь Одіссей богосвітлий 

[769] До ясноокої діви Афіни у серці своєму: 

 

[770] «Зглянься, богине, і доброю будь помічницею в гонах!» 

 

[771] Мовив він так із благанням, і вчула Паллада Афіна,— 

[772] Легкість дала і рукам, і ногам, і цілому тілу. 

[773] Вже добігали вони, і близько була нагорода, 

[774] Раптом Еант послизнувсь,— перешкоду вчинила Афіна! — 

[775] Він на лайно наступив, що ревучі бики залишили, 

[776] В пам’ять Патрокла Ахіллом зарізані, бистрим на ноги. 

[777] В ніздрі Еанту і в рот лайно натовклося бичаче. 

[778] Отже, кратеру незламний здобув Одіссей богосвітлий, 

[779] Першим прибігши, бика ж одержав Еант світлосяйний. 

[780] Встав він, руками за роги бика ухопив польового, 

[781] Виплюнув з рота лайно і так до аргеїв промовив: 

 

[782] «Горе! Та сама, мабуть, мені сплутала ноги богиня, 

[783] Що Одіссея, як мати, давно береже й доглядає!» 

 

[784] Мовив він так, і на вигляд його всі навкруг засміялись. 

[785] А Антілох, здобувши останню лише нагороду 

[786] І усміхаючись, слово таке до аргеїв промовив: 

 

[787] «Знаєте, друзі, й самі ви те, що вам зараз скажу я. 

[788] Старших роками людей і понині шанують безсмертні. 
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[789] Не набагато Еант, але трохи старіший за мене, 

[790] Цей же — із давнього роду, з давніше народжених смертних. 

[791] Тож Одіссей ще, як кажуть, бадьорий старий, і ахеям, 

[792] Крім лиш Ахілла, у швидкості з ним змагатися важко». 

 

[793] Мовив він так в похвалу прудконогому сину Пелея. 

[794] Відповідаючи, так Ахілл йому тут же промовив: 

 

[795] «Без нагороди хвала не лишиться твоя, Антілоху, 

[796] Щирого золота нині ж додам я тобі півталанта». 

[797] Мовлячи так, дав дарунок йому,— й той прийняв його радо. 

 

[798] Виніс тоді син Пелеїв Ахілл довготінного списа 

[799] І перед зборами поряд поклав із щитом і шоломом — 

[800] Всю Сарпедонову зброю, зняту із нього Патроклом. 

[801] Став між аргеїв тоді і слово таке до них мовив: 

 

[802] «Найкмітливіших мужів викликаємо двох — всеоружно, 

[803] З гострою міддю в руках, що тіло навиліт проймає, 

[804] Вийти і перед всіма у збройне вступити змагання. 

[805] Хто супротивнику перший прекрасного тіла торкнеться, 

[806] Списом крізь лати пройме і чорної крові наточить,— 

[807] Срібноцвяхований дам я тому цей чудовий фракійський 

[808] Меч в нагороду, що зняв я в бою його з Астеропея. 

[809] А Сарпедонову зброю поділять нехай між собою. 

[810] Щедрою учтою потім в наметах обох почастуєм». 
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[811] Мовив він так, і підвівся великий Еант Теламоній, 

[812] Зразу ж підвівся за ним Діомед, син Тідеїв могутній. 

[813] А як між воїв своїх озброївся осторонь кожен, 

[814] То на середину вийшли обидва, готові до бою, 

[815] Зиркнувши грізно очима, і жахом окрились ахеї. 

[816] Так один з одним вони, наступаючи, близько зійшлися. 

[817] Кидались тричі у бій, і тричі списами стикались. 

[818] Перший Еант своїм ратищем довгим пробив Діомедів 

[819] Круглий щит, не досяг, проте, тіла: спинив його панцир. 

[820] Син же Тідеїв над верхом щита велетенського цілив 

[821] Списа блискучого вістрям Бантові прямо у шию. 

[822] Та, боячись за Еанта, притьмом зажадали ахеї 

[823] Бій припинить, нагороду ж порівну обом поділити. 

[824] Але Ахілл Діомедові меч той віддав величезний 

[825] Разом із піхвами й ременем, скроєним з гарної шкіри. 

 

[826] Потім приніс Пелеїд виливаний диск із заліза,— 

[827] Кидала ним ще колись Етіонова сила могутня. 

[828] Та, убивши його, прудконогий Ахілл богосвітлий 

[829] На кораблі своїм диск той із іншими скарбами вивіз. 

[830] Став між аргеїв Ахілл і таке до них вимовив слово: 

 

[831] «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути! 

[832] В круговороті часу не витратить він за п’ять років 

[833] Цього заліза, хоча б і найдалі лежало родюче 
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[834] Поле його. Не схоче пастух чи орач по залізо 

[835] В місто далеке ходити, бо знайде його й біля себе». 

 

[836] Мовив він так, і встав Поліпет, нездоланний у битвах, 

[837] І Леонтея звелась богорівного сила велика, 

 

[838] Встав і Еант Теламоній і разом Епей богосвітлий. 

[839] Стали вони у рядок, і перший Епей богосвітлий 

[840] З розмаху кинув той диск, і усі засміялись ахеї. 

[841] Другим той диск Леонтей, Ареєва парость, закинув. 

[842] Третій рукою могутньою син Теламона великий 

[843] Кинув Еант його, й диск той попереду всіх опинився. 

[844] Потім той диск запустив Поліпет, нездоланний у битвах, 

[845] Наче пастух свою палицю з розмаху кидає в полі, 

[846] Й над чередою корів крутіжем вона вдаль пролітає,— 

[847] Так він далеко закинув, і в захваті всі закричали. 

[848] Товариші Поліпета могутнього з місць підвелися 

[849] Й до кораблів глибодонних йому понесли нагороду. 

 

[850] Потім для лучників виніс Ахілл темно-синє залізо — 

[851] Десять двогострих сокир та десять іще однолезих. 

[852] І з корабля темноносого щоглу високу поставив 

[853] Він у пісок одцаля й полохливу до щогли голубку 

[854] На мотузочку тонкім прив’язав за ніжку, звелівши 

[855] В неї стріляти. «Хто вцілить у цю полохливу голубку, 

[856] Десять двогострих сокир понесе із собою додому. 
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[857] Хто ж в мотузок попаде, а в пташку саму не потрапить, 

[858] Той, як слабкіший стрілець, одержить лише однолезі». 

 

[859] Мовив він так. Підвелась тоді сила володаря Тевкра, 

[860] Встав Меріон з ним, супутник досвідчений Ідоменея. 

[861] В мідний шолом повкидали вони жеребки і струснули,— 

[862] Перший був Тевкрові постріл. Лук туго напнувши, стрілу він 

[863] З силою кинув, але дальносяжцю не дав обіцянки 

[864] В дар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. 

[865] В пташку не вцілив він. Феб-Аполлон відмовив у цьому. 

[866] Втрапив лише в мотузочок, що зв’язував ніжку пташину, 

[867] І перерізав стрілою він гострою той мотузочок. 

[868] Пурхнула в небо голубка, й відрізаний край мотузочка 

[869] Звис до землі, і голосно всі дивувались ахеї. 

[870] Вибіг тоді Меріон, і з Тевкрових рук тої ж миті 

[871] Вихопив лук, і стрілу приладнав, що тримав наготові. 

[872] Він дальносяжцю тоді Аполлонові дав обіцянку 

[873] В дар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. 

[874] В небі під хмарами він полохливу побачив голубку 

[875] І на льоту під крило її гострою ранив стрілою, 

[876] Й, наскрізь пройнявши голубку, у землю стріла уп’ялася, 

[877] Впавши до ніг Меріонові. Пташка ж поранена з неба 

[878] Прямо на щоглу човна темноносого тихо спустилась, 

[879] Набік схилилась їй шийка і крила повисли безсило. 

[880] Дух же легкий відлетів з її тільця, й на землю далеко 

[881] Впала вона. Дивилися люди усі й дивувались. 
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[882] Десять двогострих сокир Меріон в нагороду одержав, 

 

[883] Тевкр однолезих десяток поніс до човнів крутобоких. 

 

[884] Спис довготінний приніс Пелеїд і котел міднокутий, 

[885] Ще не задимлений, вартий вола, весь у квітах різьблених, 

[886] І перед зборами склав. І списники вийшли змагатись: 

[887] Перший Атрід Агамемнон підвівсь тоді широковладний, 

[888] Встав Меріон з ним, супутник досвідчений Ідоменея. 

[889] Так до них мовив тоді прудконогий Ахілл богосвітлий: 

 

[890] «Знаємо, сину Атреїв, що ти перевищуєш інших 

[891] Силою й вмінням далеко закинути спис довготінний. 

[892] Отже, бери нагороду оцю й до човнів крутобоких 

[893] З нею іди. Меріонові ж списа дамо в нагороду, 

[894] Якщо на те твоя згода, а я саме так уважав би». 

 

[895] Мовив він так, і погодивсь володар мужів Агамемнон. 

[896] Мідного списа він дав Меріонові. Син же Атреїв 

[897] Віснику в руки Талтібію славну віддав нагороду. 

Пісня двадцять четверта.  

Викуп Гекторового тіла 

[1] Ігри скінчились, і всі порозходились люди ахейські 

[2] По кораблях своїх бистрих, бажаючи швидше вечері 

[3] Й сну зажити солодкого. Тільки Ахілл свого друга 
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[4] Згадував любого й плакав, і сон, що усіх підкоряє, 

[5] Не подолав його, все він на ложі своєму метався 

[6] Й журно спогадував силу могутню і мужність Патрокла, 

[7] Скільки удвох пережить довелось їм і лиха зазнати 

[8] В битвах тяжких з ворогами і в хвилях бурхливого моря. 

[9] Все це спогадував він, рясні проливаючи сльози, 

[10] Лежачи то на боку, то навзнак, то ницьма раптово 

[11] Перевертаючись. То він, з постелі своєї схопившись, 

[12] Берегом моря блукав у нестямі. Отам і світання 

[13] Скоро застало його, осяваючи й море, і землю. 

[14] Швидко тоді в колісницю баских він запріг своїх коней 

[15] І, прив’язавши іззаду до повоза Ректора тіло, 

[16] Тричі його по землі волочив круг могили Патрокла, 

[17] Потім ішов спочивать до намету, а труп залишався 

[18] В поросі ниць розпростертим. Та з жалю до славного мужа 

[19] Феб-Аполлон захищав його тіло від всяких пошкоджень 

[20] Навіть по смерті. Егідою вкрив він йому золотою 

[21] Постать усю, щоб, волочачи тіло, його не калічить. 

 

[22] Так-то над Ректором він богосвітлим у гніві глумився. 

[23] З жалем богове на це дивилися вічноблаженні 

[24] Й тіло те викрасти світлого дуже просили дозорця. 

[25] Всім було рішення це до вподоби, крім Гери-владарки, 

[26] Крім Посейдона і крім ясноокої діви Афіни. 

[27] Як і раніше, ненависний був Іліон їм священний, 

[28] Старець Пріам і троянський народ за вину Александра: 
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[29] Він образив богинь, що до нього прийшли в загороду, 

[30] Кращою визнавши ту, яка згубну дала йому втіху. 

 

[31] А як світання зоря на дванадцятий день заясніла, 

[32] Феб-Аполлон, до безсмертних звертаючись, так до них мовив: 

 

[33] «Немилосердні, жорстокі боги! Чи не вам на пошану 

[34] Спалював Гектор стегна биків і козлів бездоганних? 

[35] Нині ж не хочете й мертвого тіла його врятувати, 

[36] Бачить його не даєте дружині, матері й сину, 

[37] Батьку Пріамові й людям, які б на вогні попалили 

[38] Тіло його і належною шаною прах вшанували. 

[39] Волите завжди зловмисному ви помагати Ахіллу, 

[40] Мужеві, що справедливості в серці і щирого в грудях 

[41] Розуму в нього немає. Він схожий на дикого лева, 

[42] Що лиш на поклик могутньої сили й зухвалого духу 

[43] Напади чинить на людські стада, щоб поживу здобути. 

[44] Так же утратив Ахілл милосердя та навіть і сором 

[45] (Той, що і користі людям, і шкоди приносить багато). 

[46] Часом буває, що серцю близького втрачає людина — 

[47] Любого сина свого чи єдиноутробного брата, 

[48] Все ж, наридавшись удосталь, втамовує врешті скорботу: 

[49] Серцем-бо надто терплячим Мойри людей наділили. 

[50] Цей же, з грудей богосвітлого Гектора подих віднявши, 

[51] Кіньми навколо могили волочить убитого тіло 
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[52] Друга свого, та ні слави, ні користі тим не здобуде, 

[53] Гнівний лиш осуд людський, хоч себе він і доблестю вславив. 

[54] В несамовитій злобі оскверняє він прах безчуттєвий». 

[55] В відповідь гнівно Гера промовила білораменна: 

[56] «Може, так і було б, як ти слушно сказав, Срібнолукий, 

[57] В разі б Ахілла однаково й Гектора ви шанували. 

[58] Гектор-бо смертний, з жіночих грудей молоком годувався; 

[59] Син же богині — Ахілл, сама я Фетіду зростила, 

[60] І згодувала, і заміж її віддала за Пелея, 

[61] Мужа, якого серцем безсмертні боги полюбили. 

[62] Всі ви, богове, були на весіллі, і сам ти на учті 

[63] Був із формінгою, друже негідних, як завжди, підступний!» 

[64] Відповідаючи, мовив до неї Зевс хмаровладний: 

[65] «Геро, на вічних богів ти розсердилась зовсім даремно. 

[66] Шана обом не однакова буде. Але ж бо і Гектор 

[67] Був серед смертних синів Іліона богам найлюбіший, 

[68] Теж і мені,— пам’ятав увесь час про дари, мені любі, 

[69] І не лишавсь мій ніколи вівтар без жертовної учти, 

[70] Без узливань і без диму, що ними шанують нас люди. 

[71] Про викрадання не думаймо,— Гектора мужнього тіло 

[72] Взяти не випаде потайки нам від Ахілла, якого 

[73] Мати і днями й ночами пильнує його невідлучно. 

[74] Хай-но з богів хто-небудь покличе до мене Фетіду,— 

 

[75] Дам їй пораду розумну, щоб серце Ахілла схилила 

[76] Взяти дари від Пріама і Гектора тіло віддати». 
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[77] Мовив він так, і з верховин знялась вихронога Іріда 

[78] І посередині прямо між Самом та Імбром скелястим 

[79] В чорнії кинулась хвилі, аж моря глибінь застогнала. 

[80] Миттю в безодню поринула, наче грузило свинцеве, 

[81] Що, до розложистих рогів вола польового припнуте, 

[82] Тягне донизу гачок на загибель зажерливим рибам. 

[83] Там, у глибокій печері, застала Фетіду. Навколо 

[84] Німфи її оточили морські. Рясні проливала 

[85] Сльози над долею сина вона бездоганного: мав-бо 

[86] В Трої родючій загинути він од вітчизни далеко. 

[87] Близько прийшовши, промовила так бистронога Іріда: 

 

[88] «Встань-бо, Фетідо! Зевс тебе кличе незмінно премудрий!» 

[89] В відповідь мовила їй сріблонога богиня Фетіда: 

 

[90] «Що мені має безсмертних владар наказати? Соромлюсь 

[91] З горем моїм невимовним на зборах богів я з’явитись. 

[92] Все ж, я іду,— не марне те слово, яке він промовить». 

 

[93] Мовивши так, одягла покривало в богинях пресвітла 

[94] Чорно-сталеве,— одіння темнішого вже й не буває,— 

[95] І подалася у путь. Бистронога як вітер Іріда 

[96] Йшла попереду, й морська розступалася хлань перед ними. 

[97] Вийшли на берег вони і в небо високе майнули. 

[98] Широколунного Зевса побачили там серед кола 
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[99] Зібраних разом блаженних богів, одвічно живущих. 

[100] Встала Афіна, й при Зевсу-батькові сіла Фетіда. 

[101] Гера, богиню вітаючи, тут золотий подала їй 

[102] Келих з іскристим питвом, і, випивши, та повернула. 

[103] Батько богів і людей до неї почав говорити: 

 

[104] «От на Олімп ти прийшла, хоч зажурена дуже, Фетідо! 

[105] Смуток у тебе в душі невимовний,— і сам я це знаю. 

[106] Та скажу тобі щиро, навіщо тебе я покликав. 

[107] Дев’ять вже днів між безсмертних триває страшна суперечка, 

[108] Гектором вбитим спричинена й городоборцем Ахіллом. 

[109] Тіло те викрасти світлого всі вони просять дозорця. 

[110] Я ж бо славу і тут Ахіллові хочу віддати, 

[111] Щоб і надалі твою любов зберегти і повагу. 

[112] В військо іди й свому синові волю мою перекажеш: 

[113] Гнівні на нього, скажи, всі боги, і найбільше з безсмертних 

[114] Сам я розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримає 

[115] Гектора він, не пускаючи від кораблів крутобоких. 

[116] Якщо боїться мене, хай Гектора тіло поверне. 

[117] Сам до Пріама, великого серцем, Іріду пошлю я — 

[118] Викуп за сина нехай до човнів принесе він ахейських, 

[119] Хай подарунки Ахіллові дасть, щоб його вдовольнити». 

 

[120] Мовив він так. Не противилась тут сріблонога Фетіда, 

 

[121] Кинулась швидко на землю вона із висот олімпійських 
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[122] І у синівський намет увійшла. Там у тузі скорботній 

[123] Сина застала свого. А навкруг клопотались ретельно 

[124] Товариші його любі, готуючи спішно сніданок, 

[125] І барана густорунного різали вже у наметі. 

[126] Мати поважна сиділа біля свого рідного сина, 

[127] Гладила ніжно рукою й, озвавшись, йому говорила: 

 

[128] «Люба дитино! Навіщо й досі в журбі та печалі 

[129] Краєш ти серце собі, забуваючи навіть про їжу 

[130] Й ложе своє? Чи не краще б тобі із жоною в любовних 

[131] Ласках з’єднатись? Недовго-бо в мене ти житимеш, зовсім 

[132] Близько стоїть уже смерть і доля твоя нездоланна. 

[133] Слухай же швидше мене, я до тебе із вістю од Зевса. 

[134] Гнівні на тебе, він мовить, боги, а найбільше з безсмертних 

[135] Сам він розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримаєш 

[136] Гектора ти, не пускаючи від кораблів крутобоких. 

[137] Отже, віддай його тіло, прийнявши за мертвого викуп». 

 

[138] Відповідаючи, мовив до неї Ахілл прудконогий: 

 

[139] «Хай так і буде! Хто з викупом прийде, той мертвого візьме, 

[140] Раз уже сам Олімпієць рішуче того вимагає». 

 

[141] Стоячи під кораблями ахейськими, мати із сином 

[142] Довго крилатими так одне з одним мінялись словами. 

[143] Зевс же тим часом Іріду послав до священної Трої: 
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[144] «Швидше, Ірідо, лети! Поспіши від осель олімпійських 

[145] До Іліона, великому духом Пріамові скажеш — 

[146] Викуп за сина нехай до човнів принесе він ахейських, 

[147] Хай подарунки Ахіллові дасть, щоб його вдовольнили. 

[148] Тільки один хай іде, щоб ніхто із троян не ішов з ним! 

[149] Хай лиш окличника візьме з собою, старішого віком, 

[150] Правити мулами в повозі міцноколіснім і в Трою 

[151] Тіло мерця привезти, що Ахілл його вбив богосвітлий. 

[152] Смерті нехай не боїться і страхом душі не тривожить. 

[153] Провідником у путі йому світлий ітиме дозорець — 

[154] Він проведе його скрізь і виведе аж до Ахілла. 

[155] А допровадить його до намету Ахілла, то смерті 

[156] Той не завдасть йому, й іншим Пріама убить не дозволить. 

[157] Бо не безумний Ахілл, не безсовісний, не безрозсудний,— 

[158] Зглянеться він і того, хто ревно благав, пожаліє». 

 

[159] Мовив він так. Іріда, як вихор, із вістю помчала, 

[160] В дім до Пріама ввійшла вона й плач там застала й ридання. 

[161] Діти сиділи в журбі серед двору круг батька старого, 

[162] Слізьми свою окропляючи одіж, а батько між ними, 

[163] В плащ свій закутавшись щільно, лежав, і густо покрита 

[164] Дужа потилиця й вся була голова у старого 

[165] Пилом, що, в бруді валяючись, сам назбирав він на себе; 

[166] Плакали й доньки його із невістками разом у домі 
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[167] І поминали хоробрих бійців багатьох, що, руками 

[168] Дужих аргеїв повбивані, душі свої загубили. 

[169] Перед Пріамом спинившись, провісниця Зевсова стиха 

[170] Заговорила, і раптом обняв йому трепет коліна. 

 

[171] «Серцем дерзай, Дарданіде Пріаме, нічого не бійся! 

[172] Я не з лихою вістю приходжу до тебе сьогодні: 

[173] Добру пораду несу я,— великого вісниця Зевса. 

[174] Він і здаля тобою піклується й серцем жаліє. 

[175] Каже Кронід богосвітлого Гектора викупить тіло, 

[176] Давши Ахіллові гойні дари, щоб його вдовольнити. 

[177] Йди лиш один, щоб ніхто із троян не ішов за тобою. 

[178] Візьмеш окличника тільки з собою, старішого віком, 

[179] Править хай мулами в повозі міцноколіснім і в Трою 

[180] Тіло мерця привезе, що Ахілл його вбив богосвітлий. 

[181] Смерті не треба боятись і страхом тривожити душу, 

[182] Провідником у путі тобі світлий ітиме дозорець — 

[183] Він проведе тебе скрізь і виведе аж до Ахілла. 

[184] А допровадить тебе до намету Ахілла, то смерті 

[185] Той не завдасть тобі й іншим убити тебе не дозволить: 

[186] Бо не безумний Ахілл, не безсовісний, не безрозсудний,— 

[187] Зглянеться він і того, хто ревно благав, пожаліє». 

 

[188] Мовивши так, відлетіла відціль бистронога Іріда. 

[189] Він же синам своїм мулів звелів запрягати у повіз 

[190] Міцноколісний, ще й кузова зверху над ним приладнати. 
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[191] Сам же униз, у комору, зійшов із високим склепінням, 

[192] З кедра пахучого зроблену й скарбу всілякого повну. 

[193] Тут він Гекубу покликав, дружину свою, і промовив: 

 

[194] «Люба! Приходила вісниця Зевсова щойно з Олімпу, 

[195] Викуп за сина велить до човнів принести він ахейських 

[196] Та подарунки Ахіллові дать, щоб його вдовольнити. 

[197] Та по правді скажи мені, як тобі все це здається? 

[198] Страшно-бо й сила моя, і дух мій мене поривають 

[199] Йти до човнів, де стоять своїм станом широким ахеї». 

 

[200] Мовив він так, а дружина, вмиваючись слізьми, сказала: 

 

[201] «Горенько! Де-бо твій розум, що ним ти славен був досі 

[202] Серед чужинців і люду того, над яким владарюєш? 

[203] Як же наблизитись до кораблів ти наваживсь ахейських 

[204] Сам, перед очі того, хто стільки синів твоїх славних 

[205] Зброї позбавив! Мабуть, і серце у тебе залізне. 

[206] Дійдеш до нього, й на власні лиш очі тебе він побачить, 

[207] Не пожаліє тебе віроломний цей муж кровожерний, 

[208] Не посоромиться. Краще поплачмо від сина далеко, 

[209] В наших покоях. Таку від народження Доля могутня 

[210] Випряла нитку йому, ще коли я його породила,— 

[211] Бути від рідних далеко, поживою псам бистроногим 

[212] Біля жорстокого мужа. Коли б я у нього печінку 

[213] Вирвати й з’їсти могла! Тоді б не лишивсь без відомсти 
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[214] Син мій! Не як боягуз поліг у бою він завзятім, 

[215] А, захищавши троян і троянських жінок повногрудих 

[216] Від ворогів,— він ні страху не знав, ні про втечу не думав». 

[217] Відповідаючи, мовив їй старець Пріам боговидий: 

 

[218] «Ні, проти волі мене не затримуй! Не будь в моїм домі 

[219] Птахом зловісним! Мене переумити не сподівайся! 

[220] Бо якби хтось мені мовив таке із людей земнородних, 

[221] Хтось з віщунів, ворожбитів, жерців, що на жертвах віщують, 

[222] Лжею назвали б ми це і од нього б ще більш одвернулись. 

[223] Нині ж, побачивши сам і почувши безсмертного бога, 

[224] Йду, бо слово його недаремне. Якщо ж і судилось 

[225] Нині умерти мені при ахейських човнах міднозбройних, 

[226] Хай так і буде. Хай вб’є мене зразу ж Ахілл безпощадно, 

[227] Тільки б обнять мені сина й жадобу ридань вдовольнити!» 

 

[228] Мовивши так, одчинив він на скринях оздоблені віка, 

[229] Вийняв ізвідти дванадцять одінь, надзвичайно красивих, 

[230] Простих дванадцять плащів і ліжників стільки ж барвистих, 

[231] Стільки ж ясних покривал і до того — ще стільки ж хітонів. 

[232] Щирого золота зважив і виніс він десять талантів, 

[233] Двоє блискучих триногів і гарних котлів аж чотири, 

[234] Келих ще виніс, коштовність чудову, коли у Фракії 

[235] Був він послом, йому подаровану. Не поскупився 

[236] Старець і не залишив її дома, так прагнув душею 

[237] Викупить любого сина. Троян, що до нього зібрались, 
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[238] Вигнав усіх з передсінка й лайливими ганив словами: 

 

[239] «Гетьте від мене, погані негідники! Вам ще не досить 

[240] Вдома плачу, що сюди ви прийшли ще й мені досаждати? 

[241] Мало того вам, що Зевс покарав мене горем, забравши 

[242] Кращого сина мого? На собі це зазнаєте скоро. 

[243] Легше тепер набагато гинути вам од ахеїв 

[244] Після того, як загинув мій син. Що ж до мене, то краще, 

[245] 1 Аніж на власні я очі в руїнах побачу розбите 

[246] Місто своє,— хай раніше зійду я в оселю Аїда!» 

 

[247] Мовив він так, і берлом їх став розганять. Всі розбіглись 

[248] Від роз’ярілого старця. А той і синів своїх лаяв, 

[249] Славного Дія, й Паріса, й ясного, як бог, Агатона, 

[250] 1 Паммона, та Антіфона, й Політа, співця голосного, 

[251] Та Деїфоба, і з ними Гелена, іще й Гіппотея,— 

[252] Всіх дев’ятьох закликав і наказував їм сивочолий: 

 

[253] «Швидше, негідники, діти мої безсоромні! Вже краще б 

[254] Ви біля бистрих човнів полягли всі, а Гектор зостався! 

[255] 1 О, я нещасний! Навіщо найкращих синів породив я 

[256] В Трої розлогій,— а нині нікого мені не лишилось! 

[257] Богоподібний був Местор у мене, Троїл конеборний, 

[258] Гектор, що був наче бог серед люду земного й здавався 

 

[259] Сином не смертного мужа, а паростю вічного бога. 
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[260] Занапастив їх Арей, а ці ось нікчеми лишились, 

[261] Ці брехуни й танцюристи, лише в хороводах найкращі, 

[262] Кіз і ягняток розкрадачі з людських отар і попасищ! 

[263] Довго ви будете повіз мені споряджати в дорогу? 

[264] Швидше усе накладайте, бо час уже нам вирушати». 

 

[265] Мовив він так. Вони тоді, батьковим злякані криком, 

[266] Вивезли міцноколісний новісінький повіз для мулів, 

[267] Гарного виробу, й кузов на ньому як слід закріпили. 

[268] Букове потім з кілка ярмо відчепили для мулів 

[269] З чопом міцним посередині й парою кілець для віжок. 

[270] Винесли й ремінь для запрягу, ліктів у дев’ять завдовжки. 

[271] Далі над гладко обтесаним дишлем ярмо приладнали 

[272] З самого переду, й, через занозу кільце пропустивши, 

[273] Ременем тричі той чоп обмотали навколо, й нарешті, 

[274] Дишель також обв’язавши, під ремінь кінець підігнули. 

[275] Із гладкостінної кліті принісши, складали на повіз 

[276] Цінні дарунки — за голову Гектора викуп достойний; 

[277] Звиклих до запрягу мулів впрягли вони міцнокопитих,— 

[278] В дар од місян колись їх одержав Пріам староденний. 

[279] Коней Пріамові тут підвели під ярмо, що для себе 

[280] З гладко обтесаних ясел він сам годував власноручно. 

 

[281] Поки впрягали їх в повіз, у домі високому ждали 

[282] Старець Пріам і окличник, поринувши в думи глибокі. 

[283] Близько Ге куба до них підійшла із засмученим серцем, 
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[284] Келих з солодким вином тримала вона у правиці, 

[285] Щоб, узливання вчинивши, в дорогу вони подалися; 

[286] Стала вона перед кіньми, назвала Пріама й сказала: 

 

[287] «На, і Зевсові-батьку вчини узливання, й молися, 

[288] Щоб від ворожих людей повернутись додому, якщо ти 

[289] Прагнеш до їх кораблів, хоч я зовсім того не бажаю. 

[290] Ще помолись чорнохмарному Зевсові, що поглядає 

[291] З Іди вершин на широкі троянського краю простори, 

[292] Щоб бистролетного птаха праворуч послав тобі з неба, 

[293] Віщого птаха, який і самому йому найлюбіший 

[294] І найсильніший з птахів, щоб, на власні побачивши очі, 

[295] Впевнено ти прямував на човни бистрокінних данаїв. 

[296] А не пошле тобі вісника широколунний Кроніон, 

[297] Я не наважуся радить тобі відціля із дарами 

[298] Йти до аргейських човнів, хоч і дуже того ти хотів би». 

 

[299] Відповідаючи, мовив до неї Пріам боговидий: 

 

[300] «Не відмовляюся, жінко, послухати доброї ради — 

[301] Руки здіймати до Зевса корисно, щоб зглянувсь на нас він». 

 

[302] Мовивши так, звелів тоді ключниці старець поважний 

[303] Чистої злити на руки води йому. Глек із водою 

[304] Й таз мідяний для вмивання внесла йому жінка служебна. 
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[305] Руки умивши свої, він келих прийняв од дружини, 

[306] Встав серед двору, вчинив узливання і щиро молився, 

[307] Очі до неба піднісши, і голосно так промовляв він: 

 

[308] «Зевсе, наш батьку, володарю Іди, преславний, великий! 

[309] Дай, щоб ласкаво прийняв мене славний Ахілл, з милосердям, 

[310] Ще й бистролетного птаха праворуч пошли мені з неба, 

[311] Віщого птаха, який і самому тобі найлюбіший 

[312] І найсильніший з птахів, щоб, на власні побачивши очі, 

[313] Впевнено я прямував на човни бистрокінних данаїв». 

 

[314] Так він моливсь громовержцю. І вчув його Зевс велемудрий, 

[315] І надіслав він орла, найпевнішого віщого птаха, 

[316] Темнопір’ястого звірів ловця, що беркутом зветься. 

[317] Наче у високоверхих покоях багатого мужа 

[318] Двері з міцними запорами, саме такими завбільшки 

[319] Крила обидва були у орла. Над містом праворуч 

[320] Він пролетів. Цю ознаку побачивши, вельми зраділи 

[321] Люди троянські, серця їм у грудях усім звеселились. 

 

[322] Став, поспішаючи, старець Пріам на свою колісницю 

[323] Й коней мерщій із подвір’я погнав повз лункий передсінок. 

[324] Мули тягли ваговитий повіз чотириколісний, 

[325] Ними тямущий Ідей керував; а позаду їх бігли 

[326] Коні, що їх батогом підганяючи, їхав поспішно 

[327] Ними по місту Пріам. Проводжать його вийшли всі близькі 
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[328] В смутку великому, начебто їхав він смерті назустріч. 

[329] А як, спустившись із міста, дісталися вже на рівнину, 

[330] До Іліона назад і синове, й зяті його разом 

[331] Всі повернулись. Самі ж бо від широколунного Зевса 

[332] Не заховались на полі,— побачив він, зглянувсь на старця, 

[333] І до Гермеса, до любого сина свого, тоді мовив: 

 

[334] «Любо, Гермесе, тобі й наймиліше із смертними бути 

[335] В приязні й поміч в біді подавати, кому забажаєш. 

[336] Йди ж і Пріама проводь до ахейських човнів глибодонних, 

[337] Так, щоб ніхто із данаїв не бачив його й не помітив, 

[338] Поки щасливо не дійде він аж до намету Пеліда». 

 

[339] Мовив він так, і послухав тих слів його світлий дозорець. 

[340] Тої ж хвилини до ніг золоті підв’язав він підошви, 

[341] Гожі й нетлінні, що всюди із подувом вітру найлегшим — 

[342] І по воді, й по безкраїх просторах землі — його носять, 

[343] Жезл захопив, що, як схоче, ним сонну на очі дрімоту 

[344] Людям наводить, заснулого ж може так само збудити. 

[345] Взявши той жезл, могутній помчав із ним світлий дозорець, 

[346] Вмить долетів до рівнини троянської й вод Геллеспонту 

[347] Й біг суходолами, постать прибравши вождевого сина 

[348] З першим пушком на щоках, у розквіті років найкращих! 

 

[349] Ті ж два тим часом минули вже їла велику могилу 

[350] Й мулів та коней своїх зупинили, щоб їх напоїти 
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[351] З річки. Вже тіні вечірні на землю лягали навколо. 

[352] Раптом Гермеса побачивши перед собою, окличник 

[353] Зразу помітив його і так до Пріама промовив: 

 

[354] «Глянь, Дарданіде, уважніш! Нам діяти треба обачно. 

[355] Мужа я бачу,— боюсь, чи не ждать нам від нього напасті! 

[356] Швидше тікаймо на конях, а ні — до колін припадімо 

[357] Й ревно благаймо його, щоб мав він до нас милосердя!» 

[358] Мовив він так, і жахнувся старий, аж серце завмерло, 

[359] Й стало волосся сторчма на згорбленім тілі старечім, 

[360] Весь він закляк. Підійшовши до нього, Гермес-доброчинець 

[361] Старця за руки узяв, і розпитувать став, і промовив: 

[362] «Батьку, куди це ти коней і мулів своїх поганяєш 

[363] В ніч божественну оцю, коли смертні усі спочивають? 

[364] Ти не боїшся ахеїв, що зовсім відціль недалеко 

[365] Дихають сили лихої й ворожої злоби диханням? 

[366] А як побачив би хто, як у млі бистролетної ночі 

[367] Стільки скарбів ти везеш,— що б відчув ти тоді своїм серцем? 

[368] Не молодий-бо ти й сам, ще й старий, хто тебе супроводить,— 

[369] Як оборонитесь ви, коли хтось нападе на вас перший? 

[370] Я ж не вчиню тобі жодного лиха і навіть од інших 

[371] Оборонятиму: схожий на рідного ти мого батька». 

 

[372] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

[373] «Все так направду і є, як кажеш ти, люба дитино! 
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[374] Та із богів свою руку простер уже хтось наді мною, 

[375] Давши такого, як ти, супутника стріти в дорозі 

[376] Доброзичливого, гарного й зростом своїм, і на вроду, 

[377] Мудрого розумом,— видно, в щасливих батьків ти родився». 

[378] В відповідь мовив на це проводар йому, світлий дозорець: 

[379] «Так, справедливо усе й до ладу ти, старче, говориш. 

[380] Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро: 

[381] Чи виправляєш кудись до чужинних людей ти численні, 

[382] Цінні скарби свої, щоб зберегти їх для тебе, напевне, 

[383] Чи залишити готові усі Іліон ви священний, 

[384] Страхом охоплені? Найсміливіший у війську загинув, 

[385] Син твій! Нічим же не гірший в бою він за воїв ахейських». 

[386] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

[387] «Хто ж бо ти сам, мій найкращий? В яких ти батьків народився? 

[388] Як же ти гарно про сина мого безталанного мовиш». 

 

[389] В відповідь мовив на це проводар йому, світлий дозорець: 

[390] «Хочеш ти, видно, про Гектара, старче, мене розпитати. 

[391] Часто в боях, де слави мужі набувають, на власні 

[392] Очі я бачив його, навіть в день той, коли, одігнавши 

[393] До кораблів, побивав аргеїв він гострою міддю. 

[394] Стоячи здалеку, ми дивувалися. Битися з вами 

[395] Забороняв нам Ахілл, що на сина Атрея був гнівний. 

[396] Сам я — товариш його, на однім кораблі з ним прибулий. 

 

[397] Із мірмідонян я родом, мій батько — славетний Поліктор, 
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[398] Муж він заможний, роками такий же, як ти, староденний. 

[399] Шестеро дома лишилось синів його, я ж оце сьомий. 

[400] Випав мені жеребок — Ахілла сюди проводжати. 

[401] Від кораблів оце я прийшов на рівнину. З світанням 

[402] Мають із боєм на місто іти бистроокі ахеї. 

[403] Вже надокучило тут їм без діла сидіти, й не можуть 

[404] Стримати їх поривання до бою державці ахейські». 

 

[405] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

[406] «Якщо ти справді товариш Ахілла, сина Пелея, 

[407] То я благаю тебе, розкажи мені щиро всю правду. 

[408] Чи біля бистрих човнів лежить іще син мій, чи кинув 

[409] Псам на поталу Ахілл його, геть на шматки порубавши?» 

[410] В відповідь мовив на це проводар йому, світлий дозорець: 

[411] «Старче, ні пси, ані хижі птахи його ще не терзали, 

[412] Він у наметі Ахілловім, перед човном його бистрим, 

[413] Все ще лежить. Дванадцять минуло вже днів, але й досі 

[414] Тіло його не гниє, не їдять його трупа жадливо 

[415] Черви, що воїв тіла, полеглих в бою, пожирають. 

[416] Правда, щодня, ледве рання засяє зоря богосвітла, 

[417] Труп він волочить нещадно круг гробу коханого друга, 

[418] Але йому це не шкодить. Ти б, глянувши, й сам здивувався: 

[419] Він як росою омитий лежить, ні краплиночки крові, 

[420] Ані пляминки на ньому,— всі загоїлись рани, 

[421] Що завдали йому гострої міді численні удари. 

[422] Так-то піклуються сином твоїм безпечальні богове, 
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[423] Навіть і мертвим,— мабуть, усім серцем вони його люблять». 

[424] Мовив він так, і старець зрадів, і до нього промовив: 

[425] «О, як то добре, дитино, приносити жертви належні 

[426] Вічним богам. Тож і син мій, коли іще був він у мене, 

[427] Не забував у господі богів, що живуть на Олімпі,— 

[428] Тим-то вони і по смертному часі його спогадали. 

[429] Ти ж у дарунок прийми од мене цей келих чудовий, 

[430] Стань біля мене й під захистом вічних богів олімпійських 

[431] Сам проведи до намету славетного сина Пелея». 

 

[432] В відповідь мовив на це проводар йому, світлий дозорець: 

[433] «Юного, старче, мене спокушаєш, та марно схиляєш 

[434] Поза Ахіллом коштовні дарунки від тебе прийняти. 

[435] Цілим-бо серцем своїм і соромлюся я, і боюся 

[436] В чімсь обмануть його, щоб не зазнать за це лиха пізніше! 

[437] А провожать тебе я хоч до славного Аргоса радий, 

[438] Охоронять на швидких кораблях і шляхах сухопутних. 

[439] Хто б на такого не зважив супутця й напав би на тебе». 

[440] 1 Мовив слова ці Гермес-доброчинець і скочив на повіз, 

[441] В руки могутні мерщій ухопив батога він і віжки 

[442] І надихнув незвичайної прудкості коням і мулам. 

 

[443] Швидко домчали до валу навкруг кораблів і до рову, 

[444] Де перед тим вартові готували ахеям вечерю. 

[445] Сон на сторожу пролив проводар тоді, світлий дозорець, 

[446] Всіх він приспав і, відсунувши засуви й браму розкривши, 
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[447] Старця Пріама завів і його колісницю з дарами. 

[448] От до високого врешті вони добулися намету 

[449] Сина Пелея,— його мірмідонці йому збудували, 

[450] В лісі ялин нарубавши, а зверху поклали покрівлю 

[451] Із очерету пухнастого, в луках його назбиравши. 

[452] Опорядили вождеві й подвір’я навколо намету, 

[453] Тином обвівши густим. Замикалася брама єдиним 

[454] Засувом, теж ялиновим, важенним таким, що ахейських 

[455] Троє мужів засували його й відмикали ще троє 

[456] Інших мужів. Ахілл же і сам його міг засувати. 

[457] Браму оцю відчинив перед старцем Гермес-доброчинець, 

[458] Славні дарунки завіз прудконогому сину Пелея, 

[459] Із колісниці на землю зійшов і до старця промовив: 

 

[460] «Старче мій, бог я безсмертний, Гермес — я до тебе з Олімпу 

[461] Посланий,— батько звелів мені бути твоїм провожатим. 

[462] Та вже й вертатися час. Потрапляти на очі Ахіллу 

[463] Я б не хотів. Безсмертному богові все ж непристойно 

[464] Перед всіма так одверто у смертних приймати гостину. 

[465] Ти ж до намету ввійди і, коліна обнявши Пеліда, 

[466] Батька ім’ям, пишнокосої матері й любого сина 

[467] Щиро благай його, поки дух йому в грудях зворушиш». 

 

[468] Мовивши так, Гермес до Олімпу високого швидко 

[469] Злинув. На землю тоді Пріам з колісниці зіскочив 

[470] І, візника залишивши Ідея на місці, щоб бистрих 
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[471] Коней і мулів стеріг, подався їздець староденний 

[472] Прямо до дому, де Зевсові любий Ахілл мав оселю. 

[473] Там він застав його й друзів, що одаль сиділи. Лиш двоє — 

[474] Автомедонт благородний і Алкім, Ареєва парость,— 

[475] Услугували йому. Вечеряти щойно скінчив він — 

[476] їжі спожив і пиття. Перед ним іще стіл залишався. 

[477] В дім непомітно ввійшов великий Пріам і, схилившись, 

[478] Став обнімати коліна Ахіллові, ще й цілувати 

[479] Руки страшні, що в нього численних синів повбивали. 

[480] Так, наче муж, що, в рідному краї убивши людину, 

[481] На чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши 

[482] В дім до мужа багатого, подив усіх викликає, 

[483] Так здивувався Ахілл, боговидого старця впізнавши, 

[484] Враз здивувались і інші, й одні позирнули на одних. 

[485] Тільки Пріам, озвавшись, промовив до нього з благанням: 

 

[486] «Батька свого спогадай, до богів подібний Ахілле! 

[487] Так же, як я, стоїть він на старості скорбнім порозі. 

[488] Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють 

 

[489] Утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути. 

 

[490] Все ж він, принаймні почувши про те, що живий ти і цілий, 

[491] Серцем радіє своїм і щоденно плекає надію 

[492] Любого бачити сина, коли він повернеться з Трої. 

[493] Я ж, нещасний без краю, найкращих синів породив я 
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[494] В Трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. 

[495] Аж п’ятдесят їх у мене було до приходу ахеїв, 

[496] З них дев’ятнадцять від лона були однієї дружини, 

[497] Решту — інші жінки у моїх породили покоях, 

[498] Та багатьом із них лютий Арей вже знесилив коліна. 

[499] Хто ж був єдиний у мене, що й Трою, й самих захищав нас, 

[500] Той в обороні вітчизни недавно тобою убитий — 

[501] Гектор. Тож задля нього й до цих кораблів я ахейських 

[502] Нині з благанням прийшов і викуп приніс незліченний. 

[503] Бійся, Ахілле, богів і зглянься ласкаво на мене, 

[504] Батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний, 

[505] Те-бо терплю, чого інший ніхто не зазнав земнородний,— 

[506] Рук убивці синів своїх я доторкаюсь губами!» 

 

[507] Мовив це, й пам’ять про батька збудив, і викликав сльози. 

[508] Взявши за руку, лагідно все ж одхилив той старого. 

[509] Так спогадавши обидва,— той Гектора-мужезвитяжця, 

[510] Плакав невтішно, до ніг Ахіллових тужно припавши, 

[511] Сам же Ахілл свого батька оплакував, ще й за Патроклом 

[512] Тяжко журився,— і стогін їх сумно лунав по покоях. 

[513] А після того, як слізьми наситивсь Ахілл богосвітлий, 

[514] З серця ж його і грудей одлягло скорботне бажання, 

[515] З крісла він швидко підвівся й за руку підводить старого, 

[516] Сиве чоло пожалівши й на бороду зглянувшись сиву, 

[517] І, промовляючи, з словом до нього звернувся крилатим: 
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[518] «О бідолашний, багато печалі душею зазнав ти! 

[519] Як же наблизитись до кораблів ти наваживсь ахейських 

[520] Сам, перед очі того, хто стільки синів твоїх славних 

[521] Зброї позбавив? Мабуть, і серце у тебе залізне. 

[522] Та заспокойся і в крісло сідай. Хоч як боляче нам, 

[523] Глибоко в серці сховаймо свою ми журбу і скорботу. 

[524] Не допоможуть нічого найревніші сльози й ридання. 

[525] Долю таку вже богове нам, смертним, напряли, нещасним,— 

[526] Жити весь вік у журбі, самі лиш вони безпечальні. 

[527] Глиняні глеки подвійні у Зевса стоять при порозі, 

[528] Повні дарів: нещастя — в одному, а в другому — блага. 

[529] Той, кому їх у суміші Зевс подає громовладний, 

[530] Інколи горя, а інколи й радості має зазнати. 

[531] Той же, кому тільки лихо пошле, здобуває ганьбу лиш, 

[532] Голод нужденний скрізь гонить його по землі богосвітлій, 

[533] От і блукає він скрізь, і в богів, і в людей у зневазі. 

[534] Так і Пелея боги дарами блискучими зроду 

 

[535] Обдарували; поміж людей він усіх виділявся 

[536] Щастям, багатством, ще й був владарем у мужів мірмідонських, 

[537] Смертний, дружиною мав од богів він богиню безсмертну. 

[538] Та недолю й йому приділили богове — не мав він 

[539] В домі своєму дітей, владущого роду нащадків. 

[540] Син у Пелея один лише, коротковічний; я й нині 

[541] Старості не доглядаю його й од вітчизни далеко 

[542] В Трої сиджу — і тобі, і дітям твоїм лиш на горе. 
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[543] Чули ми, старче, раніше колись і ти був щасливий: 

[544] Скільки обмежує Лесбос, оселя Макарова, з моря, 

[545] З півночі ж — гори Фрігійські та хлань Геллеспонту безкрая — 

[546] Скрізь визначався ти, старче, як кажуть, синами й багатством. 

[547] Та як наслали на тебе це лихо богове небесні, 

[548] Вічно під містом твоїм лиш січі та людоубивства. 

[549] Мусиш терпіти, журби не тримай безнастанної в серці, 

[550] Не допоможе нічого печаль за сином убитим,— 

[551] Не воскресиш його, тільки ще більшого горя зазнаєш!» 

[552] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 

[553] «Ні, я не сяду, годованцю Зевсів, допоки мій Гектор 

[554] Десь у наметі лежить непохований. Дай його швидше, 

[555] Хай я на власні очі побачу. А сам ти від мене 

[556] Викуп багатий прийми, що-привіз я. Нехай він на радість 

[557] Буде тобі, щоб вернувсь ти до рідного краю щасливо, 

[558] Ти-бо дав жити мені і сонячне бачити світло». 

 

[559] Глянув на нього спідлоба і мовив Ахілл прудконогий: 

[560] «Не досаждай мені, старче, бо вирішив серцем і сам я 

[561] Гектора тіло вернути,— від Зевса приходила з вістю 

[562] Мати до мене моя, від морського народжена старця. 

[563] Знаю-бо й те я, Пріаме, цього не сховаєш від мене,— 

[564] Хтось із богів тебе до кораблів супроводив ахейських. 

[565] З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний, 

[566] В стан наш вступити — ні від сторожі б не міг він сховатись, 

[567] Ані так легко затвори на брамах відсунути наших. 
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[568] Тож не хвилюй уже більше моє ти печалями серце, 

[569] Щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш, 

[570] Я не відмовив тобі і Зевсову б волю порушив». 

 

[571] Мовив він так, і, злякавшись, послухав старий тої мови, 

[572] Син же Пелеїв, як лев, за двері з намету подався, 

[573] Та не один, за ним поспішили соратників двоє — 

[574] Автомедонт благородний і Алкім, що їх поміж друзів 

[575] Більше від інших Ахілл шанував по Патроклі убитім. 

[576] Випрягли коней і мулів вони, від ярма одв’язавши, 

[577] І, до намету з окличником старця Пріама ввійшовши, 

[578] В крісло його посадили, і з міцноколісного воза 

[579] Викуп за голову Гектора зносити стали безцінний. 

 

[580] Два лиш плащі залишили вони і хітон добротканий, 

[581] Щоб, загорнувши в них тіло, додому його виряджати. 

[582] Сам же покликав служниць помити його й намастити, 

[583] Тільки десь далі поклавши, щоб сина Пріам не побачив. 

[584] Міг-бо не стримати гніву старий у засмученім серці, 

[585] Сина побачивши, сам же Ахілл, умить спалахнувши, 

[586] Зопалу вбить його міг би й порушити Зевсову волю. 

[587] Тіло помили служниці, і, маслом його намастивши, 

[588] В чистий вгорнули хітон, і плащем його зверху накрили. 

[589] Потім Ахілл підняв його сам і, на мари поклавши, 

[590] З товаришами поставив на добре гембльованім возі. 

[591] Заголосивши тоді, до друга взивав він і мовив: 
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[592] «О, не гнівися, Патрокле, як навіть в Аїді почуєш, 

[593] Що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому 

[594] Батькові я,— не нікчемний він дав мені викуп за нього. 

[595] ‘ Гідну й для тебе я долю із нього вділю, як належить». 

 

[596] Мовив це, й знов до намету вернувся Ахілл богосвітлий. 

[597] Сів у крісло, оздоблене гарно, що встав був із нього, 

[598] При протилежній стіні, і так до Пріама промовив: 

 

[599] «Син твій, старче, померлий до тебе вернувсь, як велів ти,— 

[600] Вже він на марах лежить. На світанку його ти побачиш 

[601] І повезеш. А зараз пора про вечерю згадати. 

[602] Не забувала про їжу й сама пишнокоса Ніоба, 

[603] Що аж дванадцять дітей у неї загинуло в домі — 

[604] Шестеро дочок і шість синів у квітучому віці. 

[605] Стрілами тих юнаків Аполлон повбивав срібнолукий 

[606] В гніві на матір Ніобу, дівчат — Артеміда мислива, 

[607] Саме за те, що з Лето ясноликою хтіла рівнятись: 

[608] Двох-бо дітей породила Лето, а у неї — багато. 

[609] Хоч їх лиш двоє було, а тих багатьох повбивали. 

[610] Дев’ять днів у крові ті валялися трупи, й ховати 

[611] їх не було кому: всіх обертав у каміння Кроніон. 

[612] Тільки десятого дня їх небесні боги поховали. 

[613] Слізьми знеможена вкрай, про їжу згадала Ніоба. 

[614] Нині у скелях далеких, у горах безлюдних Сіпілу, 
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[615] Де, як розказують, захисток мають для себе божисті 

[616] Німфи, що вздовж берегів Ахелою ведуть хороводи,— 

[617] В камінь богами обернена, там вона вічно сумує, 

[618] Отже, про їжу пора нам подумати, мій богосвітлий 

[619] Старче, встигнеш і потім оплакати милого сина, 

[620] В Трою привізши, і там многослізний він буде для тебе!» 

 

[621] Мовив і, скочивши, білу вівцю Ахілл прудконогий 

[622] Сам заколов; білували ж, як личить, і справили друзі, 

[623] М’ясо усе на шматки порубали й, рожнами проткнувши, 

[624] Смажити стали старанно й готове з рожнів познімали. 

 

[625] Автомедонт заходився ще й хліб по столі розставляти 

[626] В кошиках гарних, а м’ясо ділив сам Ахілл богосвітлий. 

[627] Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. 

[628] Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, 

[629] Довго Пріам Дарданід дивувався тоді із Ахілла, 

[630] Зросту його і красі, до богів-бо усім був подібний. 

[631] Так же й Ахілл з Дарданіда Пріама собі дивувався, 

[632] Спостерігавши вигляд поважний і слухавши мову. 

[633] Як навтішались вони, один одного так споглядавши, 

[634] Перший промовив тоді староденний Пріам боговидий: 

 

[635] «Спати пусти мене швидше, годованцю Зевсів, щоб, лігши, 

[636] Сном утішатись солодким могли ми на ложах спокійних. 

[637] Ні на хвилину повік не заплющував я над очима 
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[638] З дня, коли духу позбувся мій син під руками твоїми, 

[639] Тільки стогнав я весь час і муки терпів незліченні, 

[640] В куряві й бруді з одчаю валяючись серед подвір’я. 

[641] Тільки ось нині я їжі спожив і вином іскрометним 

[642] Горло своє покропив, а то зовсім не їв я нічого». 

 

[643] Так він сказав. Ахілл тоді друзям звелів і служницям 

[644] Ліжка стелить в передсінку, пурпурними їх подушками 

[645] Викласти, ще й килимами чудовими постіль заслати, 

[646] І покривала вовняні подать їм укритися зверху. 

[647] Вийшли із світлом ясним у руках із покоїв служниці 

[648] Й два для них ложа небавом старанно вони постелили. 

[649] З жартом звернувся тоді до Пріама Ахілл прудконогий: 

 

[650] «Ляжеш ти, старче мій любий, знадвору, щоб часом з ахеїв 

[651] Хтось не ввійшов сюди радитись,— часто до мене заходять 

[652] Радити раду мужі, як звичай того вимагає. 

[653] Тож, як у пітьмі нічній хто-небудь тебе тут побачить 

[654] І Агамемнону зразу ж розкаже, людей вожаєві, 

[655] Може, напевно, затриматись видача мертвого сина, 

[656] Ти ж мені нині усе розкажи і повідай одверто: 

[657] Скільки ти днів богосвітлого Гектора маєш ховати, 

[658] Щоб не виходив на битву я сам і воїнів стримав». 

 

[659] В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: 
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[660] «Якщо даси нам ховать богосвітлого Гектора тіло, 

[661] Ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахілле: 

[662] Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, а дерево треба 

[663] Здалеку, з гір нам возить, та й трояни залякані дуже. 

[664] Дев’ять би днів нам хотілось оплакувать Гектора в домі 

[665] І поховать на десятий та справити тризну для люду. 

[666] На одинадцятий — пагорб насипати зверху могильний, 

[667] А на дванадцятий — бій відновити, якщо вже так треба». 

 

[668] Знову йому відповів прудконогий Ахілл богосвітлий: 

 

[669] «Хай так і буде, старче Пріаме, як ти того хочеш. 

 

[670] Я припиняю війну на час, що його зажадав ти». 

 

[671] Мовивши це, правицею руку він біля зап’ястя 

[672] Стиснув ласкаво, щоб острах у нього розвіяти в серці. 

[673] В передпокої небавом і спати вони полягали — 

[674] Старець Пріам і окличник — з думками розумними в грудях; 

[675] Сам же Ахілл спочивав під наметом, обладнаним добре, 

[676] Поруч із ним Брісеїда на ложі лягла яснолиця. 

 

[677] Інші богове безсмертя й мужі усі збройнокомонні 

[678] Спали безжурно всю ніч, заспокійливим сном оповиті. 

[679] Лиш одного він не міг подолать доброчинця Гермеса, 

[680] Що обмірковував, як одвести державця Пріама 
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[681] Від кораблів, щоб того не помітила варта при брамі. 

[682] Став він над ним в головах і мовив таке йому слово: 

 

[683] «Не добачаєш можливих ти, старче, знегод, якщо спати 

[684] Можеш між люду ворожого, здавшись на слово Ахілла. 

[685] Дав ти сьогодні багато, щоб викупить мертвого сина, 

[686] Та за тебе живого дадуть, проте, викупу й втроє 

[687] Діти твої, що лишилися ззаду, коли б Агамемнон 

[688] Знав, що ти тут, і дізнались про це усі інші ахеї». 

 

[689] Так він промовив. А старець злякався й окличника будить. 

[690] Позапрягав негайно Гермес тоді коней і мулів 

[691] І через табір погнав, та з ахеїв ніхто й не побачив. 

[692] А як дісталися броду вони струменистої річки 

[693] Ксанту пучинного, що від безсмертного Зевса родився, 

[694] Кинув супутців Гермес і подавсь на верхів’я Олімпу. 

 

[695] В шатах шафранних Еос над всією простерлась землею. 

[696] Коней з плачем і стогнанням вони до міста погнали, 

[697] Вбитого ж мули везли. Та тільки ніхто не побачив 

[698] їх ні з мужів, ні з жінок, підперезаних пишно, раніше 

[699] Аніж Кассандра, на золоту Афродіту подібна. 

[700] Вздріла вона із твердині пергамської любого батька 

[701] На колісниці й міського при ньому окличника з Трої. 

[702] Мулів побачила далі і Гектора тіло на марах. 

[703] Заголосила вона і на весь Іліон заволала: 
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[704] «Швидше, троянські мужі і троянки, на Гектора гляньте! 

[705] З радістю ви зустрічали, коли він живий повертався 

[706] З битви,— він завжди був радістю міста й цілого народу!» 

 

[707] Мовила так. І ніхто із жінок і мужів тоді в місті 

[708] Не залишився, велика людей огорнула скорбота. 

[709] В брамі вони оточили Пріама, що віз його тіло. 

[710] Перед всіма його люба дружина і мати шановна, 

[711] Коси рвучи на собі, до бистрих коліс припадали, 

[712] Щоб хоч обнять його голову. Й плакав народ весь навколо. 

[713] Так біля брами вони цілий день аж до заходу сонця 

[714] Сльози рясні проливали б над Гектора мертвого тілом, 

 

[715] Якби не крикнув із повоза свого старий до народу: 

 

[716] «Дайте дорогу, щоб мулами міг я проїхати. Вдосталь 

[717] Потім наплачетесь ви, як мерця привезу я додому». 

 

[718] Мовив він так. І весь перед повозом люд розступився. 

[719] Як досягли вони славного дому Пріама та мертве 

[720] Тіло поклали на ложе різьблене, навкруг посадили 

[721] Заводіїв голосіння, і з стогоном ті і риданням 

[722] Спів почали похоронний, і в тузі жінки голосили. 

[723] Перша плачем із них білораменна зайшлась Андромаха, 

[724] Голову Гектора-мужозвитяжця обнявши руками: 
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[725] «Рано ти, мужу мій любий, пішов із життя і вдовою 

[726] В домі мене залишаєш. Тож син наш — мале ще дитятко, 

[727] Піп породили його ми, бездольні,— квітучого віку 

[728] Не досягне він, гадаю. Раніш-бо наш город дощенту 

[729] Буде зруйновано. Сам-бо загинув ти, наш оборонцю, 

[730] Що рятував його, й вірних дружин, і дітей нетямущих. 

[731] Скоро відціль повезуть їх усіх в кораблях глибодонних, 

[732] З ними й мене. А ти, мій синочку, або вслід за мною 

[733] Підеш до краю чужого роботу робить примусово 

[734] Немилосердним владикам, або тебе хтось із ахеїв 

[735] Схопить за руку і з башти жбурне на загибель жорстоку 

[736] В гніві за те, що брата забив у боях йому Гектор, 

[737] Чи його батька, чи любого сина, бо безліч ахеїв, 

[738] Гектора вбитих долонею, землю зубами вже гризли. 

[739] Батечко твій неласкавий до них був у січі жорстокій, 

[740] Тим-то й оплакують так його люди усі в Іліоні. 

[741] Гекторе, горя завдав ти батькам, до ридань невимовних 

[742] їх призвівши, мені ж дав найбільш катувань ти жорстоких. 

[743] Не простягнув-бо до мене руки ти із смертного ложа, 

[744] Не заповів мені слова останнього, щоб пам’ятала 

[745] Я його днями й ночами, рясні проливаючи сльози!» 

 

[746] Мовила так крізь ридання, і в тузі жінки голосили. 

[747] Ревно посеред жіноцтва заводила плач свій Гекуба: 
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[748] «Гекторе, серцю моєму з моїх діточок найлюбіший! 

[749] Ще й за життя був у мене ти любий богам олімпійським, 

[750] Та й після смерті твоєї за тебе вони вболівають. 

[751] Інших у мене синів захопивши, Ахілл прудконогий 

[752] Взяв у полон і далеко продав їх за море безплідне, 

[753] Десь аж на Самос, на Імбр та на Лемнос, туманом повитий; 

[754] Тільки у тебе він душу відняв тонколезою міддю 

[755] І волочив круг могили тобою убитого в січі 

[756] Друга Патрокла, хоча і не міг його цим воскресити. 

[757] Ти ж, наче вмитий росою, так ніби ось-ось заговориш, 

[758] В домі моєму лежиш, немов Аполлон срібнолукий 

[759] Лагідно й тихо настиг тебе раптом своєю стрілою». 

 

[760] Мовила так крізь ридання, і плач залунав безугавний. 

[761] Третя з невтішних жінок завела голосіння Єлена: 

 

[762] .«Гекторе, серцю моєму із діверів ти найлюбіший! 

[763] Став-бо тепер чоловіком мені Александр боговидий, 

[764] Що мене в Трою привіз,— хай раніш я загинула б краще! 

[765] Ось і двадцятий вже рік од тієї години минає, 

[766] Як прибула я сюди, покинувши рідну країну, 

[767] Та не чула від тебе лихого чи прикрого слова! 

[768] Навіть як інший хто в домі мені починав докоряти — 

[769] З діверів хто, із зовиць, чи з невісток, убраних ошатно, 

[770] Або свекруха,— сам свекор був завжди як батько ласкавий,— 

[771] Ти зупиняв і стримував їх переконливим словом, 
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[772] Лагідно діючи мовою, повною тихої ласки. 

[773] Тим-то за тебе й за себе сумую тепер я, нещасна. 

[774] В цілій-бо Трої розлогій немає у мене віднині 

[775] Друга, як ти. Із зневагою всі позирають на мене». 

 

[776] Мовила так крізь ридання. Зітхав увесь люд незліченний. 

[777] Старець Пріам із такими звернувсь до присутніх словами: 

 

[778] «Дров понавозьте, трояни, до міста й не бійтесь лихої 

[779] Засідки десь од аргеїв. Ахілл мені дав обіцянку, 

[780] Ще коли нас одпустив од своїх кораблів чорнобоких, 

[781] Нас не чіпати, аж поки дванадцятий день не настане». 

 

[782] Мовив він так. І у повози мулів вони із волами 

[783] Позапрягали і швидко усі перед містом зібрались. 

[784] Дев’ять без спочиву днів вони дрова возили до міста, 

[785] Лиш на десятий, коли заясніла зоря світлодайна, 

[786] Винесли з тужним риданням одважного Гектора тіло 

[787] І, на багаття зверху поклавши, вогонь розпалили. 

 

[788] Ледве з досвітньої мли розоперста Еос заясніла, 

[789] Стали до вогнища Гектора славного сходитись люди, 

[790] А як усі вже зійшлись і громада зібралась велика, 

[791] Спершу іскристим вином залили вони всюди багаття, 

[792] Де ще трималася сила вогню. Лише після того 

[793] Білії кості брати його й друзі в журбі позбирали 
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[794] З попелу, й сльози рясні із лиць у них бігли струмками. 

[795] Кості зібравши усі, пурпуровим м’яким покривалом 

[796] їх огорнули, й тоді, в золотую поклавши їх урну, 

[797] Разом до ями глибокої все опустили, й до неї 

[798] Зверху багато каміння великого щільно наклали, 

[799] Й пагорб надгробний насипали, варта ж сиділа навколо, 

[800] Щоб до часу не напали красивоголінні ахеї. 

[801] Швидко надгробок насипавши, всі розійшлися. А потім 

[802] Знову зійшлися і в учті усі учтували преславній 

[803] В домі Пріама-державця, що Зевсовим був вихованцем. 

[804] Гектора так, упокірника коней, вони поховали. 

(Переклад Бориса Тена) 

Примітки перекладача до рядків «Іліади» Гомера 

Пісня перша 

Рядок 1. Богиня, до якої звертається поет і яка повинна оспівати (точніше — надихнути 

поета, щоб він оспівав) Ахіллесів гнів, — Муза. З дев’ятьох муз богинею епічної поезії 

вважали Калліопу. 

2. Ахеї (ахейці, ахаї). Коли в «Іліаді» йдеться про спільну назву для всіх тих грецьких 

племен, що воювали під Троєю, Гомер називає їх ахеями, данайцями або аргів’янами, хоч 

це були й окремі племена. 

3. Аїд (Гадес, Ад) — потойбічний світ, місце перебування померлих, а водночас — 

і одне з імен бога потойбічного світу. Згідно з давніми уявленнями, це — темне 

підземелля, де блукають душі мерців. 

Слово «герой» за найдавніших часів у греків мало до певної міри сакральний зміст. 

Героями вважалися особистості (переважно легендарні) не лише надзвичайної сили 

й відваги, — це за походженням напівбоги. Такий, скажімо, Геракл, син бога Зевса 

і смертної жінки Алкмени, або в «Іліаді» — Ахіллес, батько якого Пелей — вождь 

мірмідонян, одного з ахейських племен, а мати — морська богиня Фетіда. Часто таке 

напівбожественне походження приписувано басилевсам, ватажкам племен. В «Іліаді», 

проте, цей термін вживається і в значенні, близькому до сучасного, тобто героями 

називають взагалі хоробрих воїнів, що відзначилися на полі бою. 
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5. «Так Зевсова воля над ними чинилась...» — Звичайне для Гомерових поем подвійне 

вмотивування подій, що відбуваються в творі: це — і наслідок втручання богів, 

і водночас — природний розвиток дії. 

9. «Син то Зевса й Лето» — бог Аполлон. 

14. Жезл золотий — ознака жрецького сану. «...На чолі ж мав вінок Аполлона...» — 

переклад трохи довільний. Точніше — не вінок, а стьожку, пов’язку з білої вовни, яку 

жрець начепив на жезл, а не пов’язав нею голову. 

18. Олімп — найвища гора в Греції (2918 м). Згідно з віруваннями стародавніх греків — 

місце перебування богів. 

30. Аргос — головне місто Арголіди, володіння Агамемнона (північно-східна частина 

півострова Пелопоннеса). Звідси й назва жителів — аргів’яни, аргеї. 

37. Хріса, Кілла — стародавні міста на малоазійському побережжі в Троаді (поблизу 

Трої). Тенед (Тенедос) — острів недалеко від Трої і на ньому місто тієї самої назви, що 

й острів. 

39. Смінтей («винищувач мишей») — одне з численних імен Аполлона. Існують міфи 

про те, як він врятував від навали польових мишей цілу Троаду. У Хрісі була статуя 

Аполлона з мишею під ногою. 

43. Феб, або Фойбос (осяйний) — одне з найпоширеніших імен Аполлона. Культ 

Аполлона як бога світла і сонця у давній Греції злився з культом сонячного бога Геліоса. 

65. Гекатомба — жертва богові зі ста (а пізніше — взагалі із значної кількості) биків. 

106. Агамемнон пригадує, як колись він з намови Калхаса (Калханта) приніс у жертву 

власну дочку Іфігенію, щоб вимолити в богів попутного вітру для кораблів, що вирушили 

завойовувати Трою. 

144. Муж радний — басилевс. Басилевси влаштовували між собою наради, куди не 

допускалися звичайні воїни, що брали участь лише в загальновійськових зборах. Але 

й там промови виголошували басилевси, а маса могла тільки вигуками виявляти своє 

ставлення до почутого. 

155. Фтія — місто в Фессалії (північ Греції), володіння Ахіллеса. 

202. Зевс егідодержавний. — У найдавніші часи егідою називали Зевсову зброю 

у вигляді бурі з громом та блискавицею, якою він наганяв ляку на супротивників. За 

одним з варіантів міфа егідою називали шкіряний щит Зевса, що виготовив йому бог-

коваль Гефест. І це також була застрашувальна зброя, тим паче, що на щиті містилась 

голова потвори — Горгони Медузи з жахливими очима і з гадюками замість волосся. 

Часом Зевс позичав егіду Аполлонові або Афіні. Звідси походить і вживане нині «під 

егідою», в розумінні «під захистом». 
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252. Пілос — у давній Греції таку назву мало троє міст. З ім’ям Нестора пов’язаний 

Пілос — місто з гаванню на півдні Пелопоннесу. 

263–264. Нестор, що два покоління людські пережив, — найстаріший з учасників 

Троянської війни, отже, й згадує він товаришів своєї молодості, міфічних героїв, ще 

з передтроянської епохи, з іменами яких пов’язані численні перекази. Пірітой — вождь 

міфічних лапітів, войовничого племені, що населяло Фессалію. На свій весільний бенкет 

він запросив сусідніх кентаврів — дике плем’я напівлюдей-напівконей. Упившись, 

кентаври хотіли силоміць забрати наречену та інших жінок, що були на бенкеті. Це стало 

причиною війни між лапітами й кентаврами. У війні крім Пірітоя брали участь і інші 

лапітські герої, що їх називає Нестор: Дріант, Ексадій, Поліфем (не має нічого спільного 

з кіклопом Поліфемом, з яким читач зустрінеться в «Одіссеї»), а також Поліфемів брат 

Кеней, що народився як дівчина і яку бог Посейдон на її прохання обернув у хлопця. Після 

драматичних перипетій кентаврів було подолано, і вони повтікали на північ Греції. 

265. Тесей, син афінського царя Егея, — поряд з Гераклом найуславленіший герой 

найдавніших міфів. Був другом Пірітоя, помагав йому у війні з кентаврами. 

307. Син Менойта — Патрокл. 

313. Ритуальне омивання, обряд очищення від того брудного й гріховного, що було 

наслідком вчинку Агамемнона. 

321. Окличники (вісники). Їхніми функціями було посередництво між ворогами, також 

між богами й людьми. Вони виконували роль послів у міжплеменних стосунках. 

Користувались правом недоторканості. 

366. Фіви. Відомо було троє міст, що мали таку назву: семибрамні — грецьке місто 

в європейській частині Греції, в Беотії; стобрамні — в Єгипті і кілікійські — в Малій Азії. 

Саме про ці треті Фіви тут і мовиться. Це було володіння Гетіона, батька Гекторової 

дружини Андромахи. 

403–404. Егеон (так його йменували люди), або Бріарей (мовою богів) — один із трьох 

сторуких і п’ятдесятголових велетнів, син бога Посейдона, а за іншою версією — син 

Урана (Неба) і Землі (Геї). 

424. Ефіопи (чорношкірі) за тогочасними уявленнями жили десь край світу, на 

далекому півдні, на березі ріки Океану, і відзначались такими чеснотами, що були навіть 

гідні пригостити у себе богів. 

470. Кратер (кратера) — посуд, в якому розводили вино водою; розведене вино потім 

черпали з кратеру й розливали в келихи. Перед питтям робили узливання — зливали із 

келиха кілька крапель у жертву богам. 

473. Пеан — культовий спів на честь Аполлона. 
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477. Еос — ранкова зоря, богиня світанку. 

485–486. Корабель витягали з води, щоб не підгнивало дно. 

500–502. Обнімання колін, доторкання рукою до підборіддя — загальнопоширені 

жести, що означали благання. 

584. Келих дводонний — дехто тлумачить це інакше і, може, з більшою на те підставою: 

не дводонний, а з двома ручками або двома вушками. 

593–594. Лемнос — острів у північній частині Егейського моря, в давнину заселений 

плем’ям сінтійців. 

599. Тут — перводжерело широковживаного виразу «гомеричний сміх». 

603. Формінга — струнний музичний інструмент, різновид ліри. 

Пісня друга 

6. Тут втілення сну (чи сновидіння) називається Онейросом. Фігурує (напр., XIV, 231 

або XVI, 672) ще й Гіпнос, крилатий бог сну, брат бога смерті Танатоса, син бога 

підземної пітьми Ереба й богині Ночі. Гіпнос мав силу присипляти не тільки людей, а 

й богів. У перекладі обоє імен передано ім’ям Сон. 

42. Хітон — спідній одяг (на зразок сорочки), підперезуваний поясом. 

93. Чутка — в оригіналі Осса, тут уособлена як богиня. 

101 — 106. Берло, знак влади басилевса, як бачимо, скував богковаль Гефест, а бог-

посланець Гермес приніс його дідові Агамемнона та Менелая Пелопу, той же передав 

берло своєму синові Атрею, потім воно дісталось Атреєвому братові Тієсту, від якого, 

нарешті, перейшло до Агамемнона. Отже, Агамемнон показаний, як владар з ласки богів. 

144. Ікарійське море — це, власне, частина Егейського моря. Назва виникла з міфа про 

Ікара (див. прим. до 591–592 рядків XVIII пісні), що, пролітаючи там, піднявся надто 

високо, близько до сонця; проміння розтопило віск, яким були скріплені пера на його 

крилах, тож Ікар упав у море й потонув. 

153. Чистили рови, викопані для того, щоб витягти з води на суходіл кораблі, а в разі 

потреби знову спустити їх на воду. 

302. Кери — чорнокрилі богині смерті. 

303. Авліда — порт у Беотії (Середня Греція), місце, де збиралися майбутні завойовники 

Трої перед вирушенням у похід. 

319. Син Кроноса (Кронід, Кроніон) — Зевс. 

341. Узливання чистим (тобто не розведеним водою) вином супроводило особливо 

урочисті обіцянки та присягання. 
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353. «Блиснув перуном праворуч...» — тобто на сході. Треба було стати обличчям до 

півночі, і якщо Зевс подав знак блискавкою на сході (праворуч), то це вважалося 

щасливою призвісткою. 

461. У Малій Азії, біля гірського пасма Тмол (нині Боздаг), простягалась Асійська лука, 

від якої походить назва Азії. Там же протікала і ріка Каїстр (нині Аксу). 

465. Скамандр — річка в околицях Трої (нині — Мендере-Су). 

484. Додатковим звертанням до всіх Муз починається так званий каталог кораблів, 

племен та вождів, що прибули воювати під Трою. Дослідники підрахували, що під Трою 

припливло 1186 кораблів із 29 місцевостей, близько ста тисяч воїнів під командуванням 

сорока трьох воєначальників. Пояснення до цього досить довгого переліку даємо лише 

найголовніші, випускаючи незначне, а тим паче те, шо з’ясовано в самому тексті «Іліади». 

Існує погляд, що «каталог» — пізніша інтерполяція і що саме цим пояснюється наявність 

деяких понять і термінів, яких, мабуть, ще не могло існувати в гомерівські часи 

(приміром, «всеелліни (панелліни)» нижче, в рядку 530). 

498. Грая — місцевість в Епірі (північно-західна частина Греції), від назви жителів якої 

(граїки) походять сучасні назви — греки, Греція. 

504. Платея — місто в Беотії, що пізніше вславилось битвою біля нього (479 р. до н. є.), 

в якій грецьке військо перемогло армію персів. 

511. Орхомен — у давній Греції було відомо двоє міст із такою назвою. Тут згадано 

місто в Беотії, столиця Мінійського царства, одне з найдавніших і найбагатших міст 

у Греції. В XIX ст. на його місці провадились археологічні розкопки, що значною мірою 

спричинились до відкриття кріто-мікенської культури. 

569. Мікени — місто на Пелопоннесі, в північній частині Арголіди, один із 

найзначніших центрів доісторичної Греції. Місце археологічних розкопок, що дали 

численні й цінні знахідки пам’яток кріто-мікенської культури. 

581. Лакедемон (Спарта)-головне місто Лаконіки (на Пелопоннесі). Столиця володінь 

Менелая. 

600. Кіфара — струнний музичний інструмент, удосконалений різновид ліри. 

610–614. Аркадія — центральна частина Пелопоннесу — не мала власного виходу до 

моря. 

641–642. Ойней і Мелеагр — герої міфів, дія яких відбувається в часи раніші, ніж 

Троянська війна; отже, вважалося, що на той час вони вже були неживі. 

651. Еніалій — одне з імен Ареса (Арея). 

658. Сила Гераклова — замість «сильний Геракл» вжито метонімію. Так само і в інших 

місцях — III, 105, — сила Пріамова (замість «сильний Пріам»). 
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696. Деметра — богиня рослинності, зокрема збіжжя. Ітонея (Ітона) — місто 

у Фессалії. 

698. Протесілай — грек, убитий на початку війни. Існує міф: дружина його Лаодамія 

вблагала богів повернути йому життя на день (за іншою версією — на дві години), а коли 

цей час минув, позбавила себе життя, щоб піти в Аїд з чоловіком. 

718–725. Філоктет — вождь фессалійців, славетний лучник, після смерті Геракла 

успадкував його лук і стріли. На шляху до Трої на острові Лемносі його вжалила отруйна 

змія. Рана була така зловонна, що Філоктета довелось покинути на острові. Але, згідно 

з пророцтвом, не можна було завоювати Трої без Гераклового лука і стріл. Отже, згодом 

Філоктета було привезено до війська, де його вилікував воїн-лікар Махаон. Цій легенді 

присвячена трагедія Софокла «Філоктет». 

731. Асклепій — син Аполлона. В «Іліаді» це смертна людина, лікар, батько двох синів, 

також лікарів.— Подалірія і згаданого вже Махаона. Згодом виник культ Асклепія (лат. 

Ескулапа), бога-лікаря. 

734. Орменій — місто в Фессалії. 

743. Потвори, оброслі волоссям — кентаври. 

755. Присягання водами підземної ріки Стіксу — найстрашніша для давнього грека 

клятва, порушити яку боялись навіть боги. 

783. Тіфоей (Тіфон) — потвора із сотнею зміїних голів, вогненним диханням, громовим 

голосом і сліпучим поглядом. Був подоланий у боротьбі із Зевсом, що загнав його глибоко 

під землю (міф називає різні місцевості, переважно поблизу вулканів). Часом він виявляє 

непокору й починає бушувати, вивергаючи з-під землі потоки вогню. Тоді Зевс шмагає 

блискавками землю в тому місці, щоб приборкати непокірного в’язня. 

786. Іріда (райдуга) — богиня, вісниця Зевса. 

845. Геллеспонт (море Гелли) — Дарданелли. Назва повстала з переказу, як дівчина 

Гелла з братом Фріксом перепливала протоку на злоторунному барані, рятуючись від 

лихої мачухи, перелякалася хвиль і, впавши з барана у воду, втонула. Цей переказ 

пов’язаний з міфами про золоте руно та аргонавтів. 

Пісня третя 

2. Характерна відмінність: трояни наступають «з криком і гуком» (що було властиве 

варварам), а ахеї — «мовчки» (рядок 8), як і личить цивілізованому грецькому війську. 

5. Океан згідно з гомерівськими уявленнями — найбільша ріка в світі, що омиває весь 

суходіл. 
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6. Пігмеї у старогрецьких легендах — плем’я карликів, що нібито жило десь на 

території нинішнього Єгипту. З ними вели запеклу боротьбу журавлі, прилітаючи в ті 

місцевості на зиму. 

10. Нот — південний вітер. 

16. Александр — Паріс. 

57. Камінний хітон — мова йде про побиття камінням. 

103. Землі (Геї) та підземним богам приносили в пожертву тварин темної масті, 

а Сонцю (Геліосові) та небесним богам — масті світлої. 

184. Фрігія — країна на заході Малої Азії. 

186. Отрей (Пріамів шуряк) і Мігдон — фрігійські владарі. 

187. Сангарій — ріка у Фрігії (нині Сакар’я). 

189. Амазонки (амазони) — легендарне плем’я жінок-войовниць, що ніби жили на 

північному узбережжі Азовського моря чи в Малій Азії. 

276. Іда — назва двох гірських хребтів: на Кріті, а також у Малій Азії, недалеко від Трої 

(про нього тут і йде мова). На верховині Іди Зевс мав одну зі своїх осель. 

332–333. Паріс як лучник не носив важкого панцира, тож мусив позичати його у свого 

брата Лікаона. 

401. Меонія — країна в Малій Азії, пізніше називана Лідією. 

444. У коментаторів нема єдиної думки щодо того, який з островів у «Іліаді» зветься 

Кранай. 

Пісня четверта 

2. Геба — богиня, дочка Зевса і Гери, уособлення молодості. На учтах богів, де вони 

споживають амбросію і п’ють нектар, в обов’язок Геби входить наливати келихи. 

8. Алалкоменіда — богиня Афіна. Ім’я це виникло від назви беотійського міста 

Алалкомени. Там був один з найдавніших у Греції храмів Афіни. Існувало навіть повір’я, 

ніби вона в цьому місті народилась, і що це ніби рятувало місто від ворожих вторгнень. 

Інші версії міфа мають деякі відмінності: Алалкоменей — перша людина, що з’явилася 

в Беотії дуже давно, ще коли на небі не було й місяця. Він заснував місто, став 

порадником Зевса, виховував його дочку Афіну. 

75. Зоря, що нею Зевс подає мореплавцям чи військам знак, — метеор. 

88. Пандар — син Лікаона з Зелеї, вождь лікійців, що населяли територію в Малій Азії, 

неподалік від Трої, найзнаменитіший лучник у троянському війську. 

201. Трікка — річка у Фессалії. 
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219. Хірон — мудрий кентавр, що жив на горі Пеліоні (у Фессалії, неподалік від 

Олімпу), вихователь героїв багатьох грецьких міфів. З-поміж усього іншого навчав він їх 

і лікарської справи. 

319. Еревталіон — вождь аркадійців. Про бій з ним Нестор докладніше оповідає 

в рядках 132–156 VII пісні. 

383. Асоп — ріка в Беотії. 

388. Кадмеї (нащадки Кадма) — фіванці. Існує міф про фінікійця Кадма, який 

у пошуках своєї сестри Європи, спокушеної Зевсом, прибув до Греції. Він став 

засновником міста Кадмеї, пізніше названого Фівами. Його супутників понищив дракон, 

якого Кадм убив, а зуби його посіяв, і з тих зубів виросли озброєні люди, що відразу 

почали між собою криваву зваду, в якій і погинули всі, крім п’ятьох, і від цих п’ятьох 

ведуть свій початок найзнатніші роди фіванців. 

406–410. Існують розповіді про два походи аргів’ян проти беотійських семибрамних 

Фів. Перший похід семи героїв закінчився невдачею «через безтямну зухвалість»: один із 

учасників походу, Капаней, Сфенелів батько, зійшовши на фіванський мур, вигукнув, що 

навіть Зевсова блискавка не зжене його з муру. Розгніваний Зевс скинув його тоді і змусив 

усе військо до втечі. Другий похід — «похід епігонів» — здійснили сини попередніх 

учасників, серед них Сфенел і Діомед. Вони здобули і зруйнували Фіви. 

440. Діти Арея Жах і Острах (в оригіналі Деймос і Фобос) та його сестра Звада 

(Еріс) — уособлення почуттів, пов’язаних з війною. 

464. Абанти — давнє плем’я, відоме особливою войовничістю. 

476. Сімоент — ріка біля Трої. 

507. Пергам — укріплений центр, цитадель Трої. 

515. Трітогенея — Афіна. Це її ім’я пояснюють по-різному. Найімовірніше 

пояснення — народжена на березі беотійської річки Трітону. 

Пісня п’ята 

5. Осіння зоря — Сіріус, найбільша зірка в сузір’ї Великого Пса. 

9. Згаданого тут Дарета (чи Дареса) вважали автором писаної на пальмовому листі так 

званої «Троянської Іліади», ще передгомерівських часів, — у ній події були зображені 

з троянських позицій. До наших часів цей твір не дійшов, а згадки про нього не 

відзначаються надійністю. Дарета вважали також автором іншого твору — популярного 

в середні віки роману «Про зруйнування Трої», нібито перекладеного з грецької мови на 

латинську. 

51. Артеміда — богиня тваринного світу та полювання, дочка Зевса і Лето, сестра 

Аполлона, що була, як і він, на боці троянців. 
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78. Скамандр — у даному разі не ріка, а бог цієї ріки. 

222. Тросові коні. — Трос (від імені якого виводять і назву міста — Троя) — Пріамів 

прадід. Зевс відібрав у нього одного з синів, Ганімеда, хлопчика, що відзначався вродою, 

і зробив підчашим на бенкетах богів. У відшкодування Зевс дав Тросові пару безсмертних 

коней. 

268. Лаомедонт — Пріамів батько. Він мусив свою дочку Гесіону віддати в поживу 

морському страховиську. Геракл убив страховисько й визволив Гесіону. В нагороду він 

мав одержати, як було обіцяно йому, Тросових коней. Лаомедонт порушив обіцянку 

й коней не дав. Геракл зруйнував Трою й покарав смертю Лаомедонта. 

330. Кіпріда, кіпрська богиня — богиня кохання Афродіта. 

333. Еніо — богиня боїв, ніби жіночий відповідник Арею-Еніалію. 

338. Харити — вічно юні богині вроди і радощів, втілення жіночої привабливості, 

супутниці Афродіти. 

340. Кров богів зовсім не схожа на людську. 

356. Згідно з найдавнішими уявленнями, бога завжди оточує хмара. До такої хмари 

й притулив свого списа Арей. 

385. От і Ефіальт — велетні, сини Алоея і Іфімедеї (а насправді — Іфімедеї та бога 

Посейдона). Міф розповідає, як Арей спричинив смерть Адоніса, улюбленця Афродіти: 

юнака розтерзав іклами вепр під час полювання. За це велетні й закували Арея. 

392–393. Амфітріонів син — Геракл. 

401. Пееон (Пайон) — бог-лікар, у пізніші часи його ототожнювали з Аполлоном. 

449 і далі. Є в цьому епізоді певна неузгодженість. Спершу ми дізнаємося, що Аполлон 

створив примарну постать Енея і поставив її на полі бою замість справжнього Енея, що 

був поранений. Але згодом виявляється, що на полі бою таки справжній Еней, а про 

примарну постать уже немає й мови. 

524. Борей — північний вітер. 

577. Пафлагонці — жителі Пафлагонії (північної частини Малої Азії), на південь від 

Чорного моря. 

628–629. Сарпедон — син Зевса, Тлеполем — син Геракла, отже онук Зевса. 

654. Кінь у найдавніших грецьких віруваннях був тісно пов’язаний зі смертю 

й небіжчиками. Відгомін цих вірувань— епітет бога підземного царства Аїда — 

«славетний кіньми». 

696. «Зникла у нього душа...» — тут означає: втратив свідомість, знепритомнів. 
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741. Горгона — потвора жіночої статі, голова якої наводила на всіх невимовний жах або 

навіть обертала на камінь. Відрубана Персеєм голова Горгони була зображена на Зевсовій 

егіді. 

750. Ори (Гори) — богині, що уособлюють плин часу, зміни пір року. 

845. Шолом Аїда робив невидимим того, хто був у ньому. І саме ім’я Аїд означає 

«невидимий», або «той, хто робить невидимим». Руданський у своїй «Ільйонянці» «Аїд» 

переклав словом «Невид». 

898. Потомки Урана — діти бога Урана, серед яких був і Кронос, що скинув батька 

з престолу й сам став володарювати в світі. У свою чергу, і син Кроноса Зевс повстав 

проти батька, переміг його та інших богів старшого покоління (Титанів) і ув’язнив їх 

у підземних глибинах. 

Пісня шоста 

4. Ксант — інша назва ріки Скамандру. Взагалі Ксант (жовтий) зустрічається у Гомера 

в різних значеннях: це і ім’я одного троянського воїна, і така кличка в одного 

з Ахіллесових коней, і Гекторового коня; так називається, крім Скамандра, ще одна річка, 

що протікає в Лікії (див. рядок 172 цієї пісні). 

6. «...обрадував світлом...» — подав надію на добре закінчення розпочатої справи, — 

надію на перемогу. 

76. Птаховіщун — ворожбит, який провіщав майбутнє, спостерігаючи за птахами, — за 

їхнім летом,-криками тощо (у римлян — авгур). 

130. Лікург — легендарний фракійський цар, що чинив опір встановленню культу 

Діоніса, бога винограду й вина, за що був жорстоко покараний. 

152. Ефіра — найдавніша назва міста Корінфа. 

153. Сізіф (Сісіф) — засновник Ефіри, син Еола, мав репутацію найхитрішого з людей. 

Про його хитрощі розповідається в багатьох міфах. Він ніби розголошував таємниці богів, 

заманював і грабував подорожніх. Коли Зевс викрав дочку річкового божка Асопа Егіну, 

Сізіф розповів про це батькові. Розгніваний Зевс наслав на Сізіфа смерть, але той 

хитрощами закував її в кайдани, і через це певний час, аж поки Арей не визволив Смерть 

із кайданів, ніхто на землі не вмирав. Дружині своїй Сізіф наказав не ховати його, коли він 

помре. Прибувши ж на той світ, тимчасово відпросився в Аїда на землю, — мовляв, хоче 

покарати свою жінку, але потім, всупереч обіцянці, ніяк не хотів повертатися, отож 

довелося посилати по нього Гермеса. Боги покарали його: відтоді він намагається підняти 

на гору величезну брилу, яка в останню мить виривається в нього з рук і знову скочується 

вниз. Звідси й вираз «сізіфова праця», тобто марні зусилля. 
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168–169. Згадка про складені таблички з накресленими на них згубними, 

смертоносними позначками — єдине в «Іліаді» свідчення того, що авторові вже було 

відоме письмо. Свідчення, проте, досить невиразне. 

205. «...убила дочку Артеміда...» — Якщо передчасно й раптово помирав чоловік, 

вважалося, що то від стріли Аполлона, якщо ж жінка — то від стріли Артеміди. 

236. У часи, про які розповідається тут, гроші були ще незнані, торговельні стосунки 

мали обмінний характер; в пастуших племен головною обмінною вартістю була худоба, за 

одиницю обміну був віл. 

255. «...ахеїв сини злоіменні...» — Мається на увазі звукова близькість етноніма «ахеї» 

з грецьким «ахос» — горе, страждання. 

403. Астіанакт — це ім’я означає «владар міста». 

457. Мессеїда — джерело чи криниця десь у Лаконії, Гіперея — у Фессалії. 

484. Чи не вперше в світовій літературі згадується славетний «сміх крізь сльози». 

Пісня сьома 

9. «Ареїтоїв потомок... озброєний києм...» — Міфи розповідають про войовничого 

володаря беотійського міста Арни Ареїтоя, що користувався єдиною зброєю — залізною 

палицею. Його переміг аркадський володар Лікург, убив і забрав собі його зброю. Про це 

далі, в цій самій пісні, рядки 138–156. 

133–135. Фея — портове місто в Еліді (західна частина Пелопоннесу, на узбережжі 

Іонійського моря), Ярдан — ріка там же, Келадонт — її притока. 

220–221. Гіла — місто в Беотії. Міф оповідає, ніби в Плі показували платан, під яким 

лимар Тіхій частував свого гостя Гомера, що там виконував свої пісні. Згадку про Тіхія 

Гомер нібито вставив до «Іліади» із вдячності за гостину. 

303–305. Коментатори вказують: Еант загинув, кинувшись на меч, який йому подарував 

Гектор, а Ахіллес, убивши Гектора, прив’язав його труп до колісниці поясом, якого 

одержав Гектор у дар від Еанта. Звідси й грецьке прислів’я, що навіть і дарунок ворога 

шкодить. Найвідоміше це прислів’я у тій формі, якої надав йому Верґілій: «Данайців 

боюсь і з дарами прибулих» («Енеїда», II, 49. Переклад М. Білика). 

348. Дардан — син Зевса, предок Пріама. Отже, дарданіди — нащадки Дардана. В 

переносному розумінні — троянці. 

452–453. Згідно з міфом, мури Трої для владаря Лаомедонта вибудували боги Аполлон 

і Посейдон. Лаомедонт відмовився заплатити за це, і боги наслали на його володіння 

потвору, що пожирала людей. Оракул прорік, що Лаомедонт може звільнитися від 

страховиська лише тоді, коли віддасть йому свою дочку Гесіону. Геракл убив потвору 
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і визволив Гесіону. Та Лаомедонт ошукав Геракла, не давши йому обіцяних в нагороду за 

подвиг коней, і Геракл скарав його смертю. 

468. Ясон (Іасон) — герой міфічного походу аргонавтів до Колхіди по золоте руно. 

Пісня восьма 

13. Тартар — найглибша і найтемніша частина підземного світу, Аїду. її уявляли за 

схемою типової давньогрецької в’язниці, де під основною будівлею була ще й підземна 

частина, — темниця, яма. 

48. Гаргар — одна з верховин гори Іди. 

185. Клички коням дано переважно за мастю: Ксант — буланий, Подарг — білоногий 

(або, згідно з іншою інтерпретацією, прудконогий), Етон — гнідий, Ламп — білий. 

203. Геліка і Еги — міста в Ахаї, відомі як осередки культу Посейдона. 

247. Орел — Зевсів птах. Поява орла — ознака того, що Зевс зглянувся на благання. 

363. Еврістей — син Стенела і внук Персея. В день, коли мав народитися Геракл, Зевс 

вихвалявся, що ось народиться могутній герой, який пануватиме над усіма сусідніми 

народами й над усім тим родом, що походить від самого Зевса (Персеїди). Гера ж подіяла 

так, що раніше від Геракла народився Еврістей. Таким чином герой Геракл став слугою 

полохливого й недолугого Еврістея. За його наказом Геракл мусив звершити дванадцять 

подвигів, останнім з них був той, про який тут іде мова, — треба було винести з Аїду 

страшного триголового пса Кербера. Бог підземного царства дав дозвіл забрати пса в тому 

разі, якщо Геракл зуміє приборкати його, не вживаючи зброї. Геракл придушив шию пса, 

зв’язав його й приніс показати Еврістеєві, а потім знову відніс до Аїду. В цьому Гераклові 

допомагала Афіна. 

479. Япет (Іапет) — титан, син Урана і Геї, якого Зевс, як і Кроноса, ув’язнив 

у глибинах Тартару. 

480. Гіперіон — епітет-ім’я сонця і бога сонця Геліоса. 

Пісня дев’ята 

5. Фракія — в давні часи країна на північ від Греції і на схід від Македонії. Греки 

вважали, що там холодний, дуже суворий клімат. 

184. Еакід — онук Еака, Ахіллес. 

188. Етіон — владар кілікійських Фів, батько Гекторової дружини Андромахи. 

209. Автомедонт — бойовий товариш Ахіллеса, візничий на його бойовій колісниці. 

Його ім’я (переважно у формі «автомедон») зробилося загальним поняттям на означення 

вправного кучера. 

404–405. Піфійський храм Аполлона був широковідомий і величезними 

нагромадженими там скарбами, і оракулом, до якого зверталися прибульці з усієї Греції. У 

післягомерівські часи цей храм (поблизу міста Дельф) звався дельфійським. 
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454. Ерінії — богині родової помсти, що карають людину за злочини, зокрема за ті, що 

пов’язані з порушенням родинних основ (як і в цьому випадку). Фенікса вони покарали 

бездітністю. 

457. Персефона (або Кора) — дочка Деметри, дружина бога підземного царства Аїда. 

502–504. Ата — богиня облуди, омани, раптового безумства, засліплення, що веде 

людину і навіть бога до помилок, до вчинків, які доводиться спокутувати. За Атою, 

повільніше від неї, йдуть Літи, персоніфікація покутних благань до богів. 

563. Алкіона — пташка рибалочка, про яку в античні часи склалось повір’я, ніби 

самичка рибалочка, розлучена із самцем, довго не може втішитись; за міфом Алкіона — 

дружина Кеїка; за те, що вони називали одне одного іменами богів, Зевс покарав їх, 

обернувши Алкіону на рибалочку, а Кеїка — на чайку. 

578. Гій (гюес) — ділянка землі, яку можна було зорати одним плугом за день. Точний 

розмір не встановлений. 

Пісня десята 

110. Син Філея — Одіссеїв небіж Мегес. 

110–112. Еант (Айянт) швидкий — син Ойлея (Оїлея); Еант подібний богу — 

Теламонід. 

214–217. Справедливе здивування в коментаторів викликає надто незначна нагорода, 

визначена за цей подвиг, і надмірно висока оцінка цієї нагороди. 

252. Ніч (від заходу до сходу сонця) ділили на три частини (пізніше — три сторожі, 

тобто три зміни вартових). 

266. Автолік — син бога Гермеса. Батько навчив його красти, і він став славетним 

злодієм та дурисвітом. Одіссеєві доводився дідом з боку матері. Саме від нього Одіссей 

успадкував свою хитрість. 

274. Чапля — птах богині Афіни, що посилала її як добру призвістку. 

415. Іл — батько Лаомедонта, Пріамів дід. 

497. Внук Ойнеїв — Діомед, син Тідея. Коментатори вважають цей рядок пізнішою 

інтерполяцією. 

561. Неузгодженість: раніше (рядок 495) сказано, що Рес був тринадцятий із тих, кого 

забив Діомед, та й тут же мова йде про тринадцять забитих, окрім вивідувача. 

Пісня одинадцята 

1. Тіфон — син Лаомедонта, Пріамів брат. Був він дуже вродливий, його вподобала Еос, 

богиня ранкової зорі. Вона забрала його до себе й випросила для нього у Зевса безсмертя, 

але забула ще попрохати при цьому вічної юності. Тому, не помираючи, він з бігом часу 

все більше зсихався, зменшувався, його вже можна було класти, як дитину, в очеретяний 

кошик. Нарешті Еос обернула його на цикаду. 
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3. Еріда — богиня змагання, суперечки, сварки. 

20. Кінір — за деякими міфами перший володар Кіпру, засновник міста Пафоса, де він 

запровадив культ Афродіти. Родом із Сирії. 

57. Полідамант — троянський герой, що народився однієї ночі з Гектором. Як Гектор 

був найдужчий із троян на полі бою, так Полідамант був перший на раді або на зборах. 

62. Зловісна зоря — Сіріус. 

270. В міфах згадується одна Ілітія (Ейлейтюя), донька Зевса і Гери, богиня пологів 

(часом ці самі функції приписувано й самій Гері). У Гомера ж мова йде про кількох 

богинь Ілітій. 

493. Зевсові зливи. — Погода перебуває в Зевсовій владі, отже, він посилає й дощі. 

558. Порівняння Еанта з ослом довгий час шокувало перекладачів «Іліади», надто 

в XVII–XVIII ст. і особливо — у Франції. Навіть така перекладачка, як пані Дасьє, 

переклад якої з’явився 1699 року і яка виступала проти пом’якшування, прикрашання 

і «поліпшування» Гомера, не наважилася написати просто «віслюк», а вдалась до описової 

формули — «тварина терпляча і міцна, але повільна і ледача». 

701. Авгій — владар у північній частині Еліди, відомій насамперед стайнями, що ніби 

були не чищені тридцять років і що їх Геракл почистив за один день. 

728. Жертва Алфеєві — ріці, чи, власне, богові цієї ріки. 

750. Сини Актора (власне, Посейдона), племінники Авгія — два велетні-близнюки. В 

деяких міфах розповідається, що вони зрослися тілами. 

Пісня дванадцята 

15–35. На думку деяких дослідників, ці рядки — пізніша інтерполяція, яка повинна 

була пояснити той факт, що на троянській рівнині не було з пізніші часи ніяких слідів 

грецького муру. 

433–435. Одне з порівнянь, узяте з повсякденного життя простого люду. Серед 

античних коментаторів Гомера існувала думка, що цей образ навіяний поетові спогадами 

про матір. 

Пісня тринадцята 

5–6. Гіппемолги (доярі кобил) та абіяни (абії — бідні або ті, що утримуються від 

насильства) — назви кочових племен (очевидно, скіфських), що жили десь на північний 

схід від Істру (Дунаю), можливо, на території України. Назва першого племені вказує на 

те, що там був відомий кумис. Назва другого відбиває характерні для давніх греків (та 

й не тільки для них) уявлення, що коли на світі існує праведне життя, повна 

справедливість, то хіба що десь далеко, серед віддалених племен. 

10. Землі потрясатель — Посейдон. 
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12. Сам (Самос) — тут ідеться про пізнішу Самофракію, острів на Егейському морі, 

біля узбережжя Фракії, навпроти гирла ріки Гебру (нинішня Маріца). 

322. Зерно Деметри — збіжжя, хліб. Живляться зерном Деметри люди, на відміну від 

богів, поживою для яких служить амброзія та нектар. 

366. Кассандра — найвродливіша з дочок Пріама. Авторові «Іліади», мабуть, була ще 

не відома легенда про те, як вона відхилила любов Аполлона і бог покарав її тим, що 

вділив їй пророцького дару, але провидіти вона могла тільки лихе і ніхто її пророкуванням 

не хотів вірити. Ця трагічна постать — героїня багатьох творів античної та новішої 

світової літератури — від Есхіла до Лесі Українки та численних сучасних письменників. 

658. «...йшов між них батько...» — неузгодженість: Гарпаліонового батька, Пілемена 

(Пюлаймена), ще раніше вбив Менелай (V, 576–579). 

793. Асканія — країна в Малій Азії, частина Віфінії, з озером, що називається Асканією 

(нині Ізнік) і містом Нікея (нині також Ізнік). 

837. Ефір — в епосі безхмарний повітряний простір, ближчий до землі, нижче хмар. 

Але інколи (як і в даному разі) це нижчі простори неба, місце перебування богів. 

Пісня чотирнадцята 

170. Амброзія (амбросія) — пожива богів, тут фігурує ще й як косметичний засіб. 

201. Океан і його сестра-дружина Тетія (Тетюс) — боги, батьки Реї, матері Зевса 

і Гери, а також батьки річок, які також з погляду стародавнього грека були богами. У цих 

поглядах вбачають зародки теорій ранньої іонійської філософії, зокрема уявлень Фалеса, 

що вода — першоелемент усього сущого. 

226. Пієрія — країна, що лежить на північ від Олімпу. Ематія — приблизно там, де 

нинішня Македонія. 

250. Син хмаровладного Зевса — Геракл. 

259. Ніч. Обожнювання ночі сягає найдавнішої епохи. Це — божество, старіше від 

олімпійських богів; своєю таємничістю воно навіває острах у людей і богів. У поемі 

Гесіода «Про походження богів» Ніч — мати Сну і Смерті. 

271–274. Найчастіше присягалися саме нічними (підземними) богами і підземними 

силами. Найстрашнішим вважалося присягання водами підземної ріки Стіксу. Торкаючись 

рукою землі й води, люди і боги ніби входили в контакт з підземними силами, робили їх 

свідками своєї клятви. 

290–291. Не встановлено точно, про якого саме птаха тут ідеться. Що мова богів 

різнилася від людської, згадується в «Іліаді» кілька разів, причому до мови богів 

залічуються, як правило, слова архаїчніші та рідше вживані. 
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317–328. Дуже недоречний тут перелік любовних пригод Зевса з їх наслідками деякі 

дослідники розглядають як пізнішу інтерполяцію. Але це може бути і просто особливістю 

розповідної манери гомерівського епосу. 

344. Гелій — Геліос, бог сонця і саме сонце. 

484–485. Автор «Іліади» знає звичай родової помсти. Відомий, правда, йому й інший 

звичай — вносити за вбитого викуп. 

Пісня п’ятнадцята 

18–30. Епізод, поданий тут, частково згадувався і в попередніх піснях. Коли Геракл, 

зруйнувавши Трою і вбивши Лаомедонта, морем повертався додому, Гера, яка ненавиділа 

його більше, ніж інших побічних дітей і улюбленців Зевса, вирішила саме тепер 

занапастити його. Вона намовила Сон приспати Зевса, а сама тим часом підняла на морі 

бурю. Ледве уникнувши при цьому загибелі, Геракл висадився на острів Кос, людність 

якого вороже ставилась до чужинців і напала на нього. Зевс, прокинувшись, врятував 

Геракла. Отоді-то Зевс і вчинив розправу над Герою й тими богами, що хотіли їй 

допомогти. 

36–46. Присягання Гери казуїстичне: вона клянеться, що не робила того, в чому Зевс її 

й не звинувачує, — не намовляла Посейдона допомагати ахейцям. Але її виверт досягає 

мети. 

71. Ахейці захопили Трою, хитрощами ввівши туди дерев’яного коня із схованими 

в ньому воїнами. Зробити так порадив їм Одіссей, а йому цю хитрість навіяла Афіна. 

87. Феміда — дочка Урана й Геї, богиня права і справедливості. 

431. Кітери (Кітера) — острів, що лежить південніше Малейського мису, один 

з найвідоміших осередків культу Афродіти. 

639. Копрей — Еврістей, під владу якого потрапив Геракл, що мусив для нього 

виконати дванадцять подвигів, сам боявся наказувати йому, а свої накази передавав через 

вісника — Копрея. 

680–684. Згадка про їзду верхи і навіть вольтижування зустрічається тільки тут. Взагалі 

герої «Іліади» їздять не верхи, а лише на колісницях. 

Пісня шістнадцята 

17. Зухвальство аргеїв. У зухвальстві (тобто в кривді, спричиненій Ахіллесові) винен 

Агамемнон, проте Ахіллес схильний перенести свою образу на все ахейське військо. 

133. Внук Еака — Ахіллес. 

233. Додона — прадавнє місто в Епірі (північний захід Греції), засноване ще 

догрецьким плем’ям пеласгів. Місто було одним із центрів культу Зевса і вславилося 

своїм оракулом; жерці, що переказували пророкування оракула тим, хто звертався 

з запитами, тлумачили відповіді бога, вслухаючись у шелестіння листя священного дуба. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1207 

 

У звичай цих жерців, що звалися селлами (чи, за іншим варіантом міфа, — геллами) 

входило не мити ніг і спати на голій землі. Це мало магічне значення, вказуючи на тісний 

зв’язок жерців з підземними силами. Можливо, до введення культу Зевса цей оракул 

належав до якихось давніших підземних божеств. 

328. Амісодар — малоазійський (карійський чи — за іншою легендою — лікійський) 

владар, що вигодував Хімеру, дочку Тіфоея і Єхідни. Хімера — страшна вогнедишна 

потвора, що спереду нагадувала лева, тулубом — козу і ззаду — дракона. її вбив герой 

Беллерофонт (про це йде мова в шостій пісні «Іліади»). Згодом Беллерофонт викликав 

ненависть богів тим, що замислив на крилатому коні Пегасі піднятись на Олімп, в оселю 

богів. Зевс націлив на Пегаса ґедзя, що довів його до сказу, кінь скинув героя, і той, 

упавши, скалічився і осліп. 

459. Кривава роса — призвістка нещастя. 

595. Еллада — тут, звичайно, не вся Греція: Елладою звалося також місто й ціла 

область у Фессалії. 

717. Асій — Гекторів дядько. Не плутати з іншим Асієм, Гіртаковим, що загинув раніше 

(пісня XIII, рядок 771). 

Пісня сімнадцята 

122. Те, що Гектор знімає з убитого Патрокла зброю, не зовсім узгоджується 

з закінченням шістнадцятої пісні (793–804), де розказано, як Аполлон збив з Патрокла 

шолом, потрощив списа і вибив із рук щита. Деякі коментатори вважають, що закінчення 

шістнадцятої пісні — пізніша інтерполяція або механічне перенесення з якоїсь ранішої 

пісні. 

301. Ларіса — тут місто в Малій Азії, можливо, сусіднє з Троєю. 

514. «...в безсмертних... лежить іще... на колінах...» — справа ще не вирішена, ще 

невідомо, як воно буде. 

Пісня вісімнадцята 

37. Нереїди — морські богині, дочки Нерея, морського божества. Нереїдою була, 

зокрема, й Ахіллесова мати Фетіда. 

117. Згідно з міфом, Геракл помер так. Колись він смертельно поранив кентавра Несса, 

що хотів був оволодіти його дружиною Деянірою. Вмираючи, Несе залишив у дар Деянірі 

чудовий одяг, запевнивши її, що одяг просякнутий любовним данням і що коли вона 

подарує цей одяг Гераклові, а той носитиме його, то ще дужче полюбить Деяніру й ніколи 

її не покине. Коли Геракл одяг вбрання, насправді отруєне, отрута, зігрівшись, пройшла 

в тіло, завдаючи героєві нестерпних мук. Деяніра, побачивши, до якого непоправного 

нещастя вона спричинилась, у відчаї наклала на себе руки. Геракл, не бачачи рятунку, теж 

вдається до самогубства: він складає на горі Ойті (Еті) величезний стіс дерева, сходить на 
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нього й наказує своєму синові розпалити вогнище. Автор «Іліади», мабуть, не знав іншого 

міфа (чи, точніше, продовження попереднього), що, коли вогнище запалало, пролунав 

Зевсів грім, спалахнула блискавка, і Зевс забрав Геракла в оселю богів, дарувавши йому 

безсмертя. Щоправда, в «Одіссеї» ця легенда згадується (II, 601 — 614); там 

розповідається, як Гераклова тінь з луком блукає по Аїду, а сам він щасливо живе собі 

разом із безсмертними богами. Деякі коментатори вважають це місце в «Одіссеї» 

пізнішою інтерполяцією. 

141. Морський старець — Нерей. 

326. Опунт — головне місто Локріди (Середня Греція). 

375–377. Тут — мрія про «самохідні» автомати, а нижче (рядки 417–420) тогочасні 

уявлення про своєрідних служниць-роботів. 

382. В кульгавого бога-коваля Гефеста, за «Іліадою», дружина — одна із вродливих 

Харіт. В «Одіссеї» ж — дружина Гефеста — богиня кохання Афродіта. Для дослідників, 

які вважали, що «Іліаду» створив не той автор, що «Одіссею», ця розбіжність була одним 

із аргументів. 

399. Еврінома — дочка Океана, мати Харіт. 

469–472. Схоже на те, що міхи в Гефеста працюють також автоматично, — принаймні 

немає мови про помічників, які б ті міхи приводили в рух. 

481. П’ять шарів щита треба уявляти собі так, що кожен нижчий шар був ширший від 

того, котрий лежав на ньому. Отже, цілком видним був тільки горішній шар, а з кожного 

нижнього видна була тільки певна смужка — ці смужки, що лежали концентричними 

поясами, і були вкриті різьбленими оздобами. Цікаво, що оздоби не були пов’язані 

з військовою тематикою. 

485–486. Назви сузір’їв у давніх греків походять з міфів. Плеяди — сім дівчат, дочки 

Атланта і Плейони, яких переслідував закоханий велетень — мисливець Оріон, тож вони 

й попрохали богів обернути їх на зорі. Пади — сестри Плеяд, німфи, також з різних 

міфічних причин перетворені на зірки. Нарешті Оріон насмілився зазіхнути на богиню 

Артеміду, що, рятуючись, наслала на нього Скорпіона, який вжалив Оріона в п’ятку. І 

Оріон, і Скорпіон також були перетворені на сузір’я, при чому вважалося, що Скорпіон 

весь час переслідує Оріона. 

526. Сопілки, що про них тут мова, в оригіналі сиринги. Сиринга — пастуший музичний 

інструмент із семи очеретин, скріплених воском; вони різної довжини, отже, й звуки 

видають різної висоти. Має цей інструмент іще назву Панової сопілки, бо її винайдення 

один з міфів приписує Панові, богові гаїв, лісів та черід. 
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570. Лін — міфічний юнак надзвичайної вроди, герой багатьох міфів. Немовлям його 

покинула мати, а виховали чабани. Він рано загинув (був розірваний псами). У деяких 

місцевостях Греції існував культ Ліна. 

591–592. Дедал (Дайдалос) — міфічний будівничий, художник, винахідник. Йому 

приписували винахід сокири, пилки, свердла, ватерпаса тощо. Він умів різьбити статуї, що 

зображали тіло в русі, з розплющеними очима. Свого небожа й учня Тала він убив, 

заздрячи його надзвичайному вмінню, тому мусив покинути рідні Афіни і втікти на Кріт. 

Для крітського владаря Міноса в місті Кноссі він вибудував славетний лабіринт, в якому 

можна було заблудитися, — там Мінос тримав страшну потвору — Мінотавра. Для дочки 

Міноса Аріадни він впорядкував місце для танків, яке й зобразив Гефест на щиті. Коли 

Дедал дав Аріадні нитку, за допомогою якої Тесей, убивши Мінотавра, зміг вийти 

з лабіринту, Мінос ув’язнив у лабіринті Дедала і його сина Ікара. Проте Дедал підкупив 

варту і втік з Кріту на крилах. Ікар же під час цього польоту загинув (див. примітку до 

пісні II, рядка 144). Дедал — міфічний засновник роду Дедалідів, до якого належав, між 

іншим, Сократ. 

Пісня дев’ятнадцята 

87. Мойра — невблаганна богиня долі. 

116. Дружина Стенела — тут не подано її імені, можливо, й невідомого авторові епосу. 

Різні міфи подають різні імена, — в одних вона зветься Нікіппа, дочка Пелопа, в інших — 

Артібія (або Антібія), дочка Амфідаманта. Персей — син Зевса і смертної жінки Данаї, 

один з найвідоміших героїв грецької міфології. Еврістей — див. примітку до 363 рядка 

VIII пісні. 

211. В основі стародавнього звичаю — класти небіжчика в житлі ногами до виходу— 

лежало первісне уявлення, що цим можна запобігти поверненню мерця в дім. 

326. Скір (Скірос) — острів на Егейському морі між островами Евбеєю і Хіосом. З ним 

пов’язані міфи про Ахіллеса. В одному з них розповідається, як Ахіллесів батько, щоб 

врятувати сина від провіщеної йому ранньої загибелі на війні, вирішив заховати його. Він 

відвіз Ахіллеса до свого друга, владаря Скіроса Лікомеда. Там Ахіллес мав жити серед 

Лікомедових дочок, перевдягнений у дівоче вбрання, під ім’ям Пірри (Рудої). Ахіллес 

зійшовся з Лікомедовою дочкою Де’щамією, і вона народила йому сина Неоптолема 

(якого також інколи називали Пірром (Рудим)). Тим часом Ахіллеса мусили розшукувати, 

бо відомо було, що без його участі не можна буде завоювати Трої. На чолі пошуків став 

Одіссей, що, прибувши із супутниками у вигляді купців до Скіроса, почав показувати 

в палаці свій крам — жіноче вбрання, парфуми, прикраси та зброю. Лікомедові дочки 
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накинулись на вбрання та прикраси, а Ахіллес мерщій ухопив зброю. Так його і було 

впізнано, і він мусив відплисти з Одіссеєм, щоб узяти участь у Троянській війні. 

417. Ахіллес загинув від Парісової стріли, але націлив її в нього Аполлон. 

418. Ерінії урвали мову коня, бо їхній обов’язок — охороняти природний порядок, 

а кінь, що говорить, — порушення цього порядку. 

Пісня двадцята 

45. Пеліон — Пелід, син Пелея, тобто Ахіллес. 

53. Калліколон (Гарне узгір’я) — таку назву дістало якесь узгір’я чи пасмо пагорків 

поблизу Трої. Щодо точної ідентифікації серед дослідників нема єдності. 

61. Аїдоней — одне з імен Аїда, бога підземного царства. 

71. Далекосяжець — Аполлон. 

145–148. Про мур і морське страховисько (див. прим. до 268 рядка V пісні, рядків 452–

453 пісні VII). 

301–308. У цих рядках, присвячених Енеєві, можна вбачати зерно пізніших легенд про 

Енея як основоположника Римської держави. Тут первооснова задуму Верґілієвої 

«Енеїди». 

385. Гід — місто в Лідії (Мала Азія), можливо, те, що пізніше стало називатися Сарди. 

Лежало воно біля підніжжя гори Тмола. Далі згадано лідійські ріки Герм (нині Кум-чай) 

і Гілл (Едіз-чай) та озеро Гігея (нині Мермерегол, тобто Мармурове озеро). 

404. Гелікон — гірський хребет на півдні Беотії. Його вважали за оселю Аполлона 

і Муз. 

Пісня двадцять перша 

75. Благальник — гість, який про щось благає, — згідно з давніми віруваннями греків, 

перебував під опікою Зевса. Лікаон як колишній Ахіллесів бранець їв хліб у його домі, 

отже, якоюсь мірою вважає себе Ахіллесовим гостем. Саме тому він і звертається до нього 

як благальник, сподіваючися, що освячений традицією звичай врятує йому життя. 

194. Ахелой — одна з найбільших у Греції рік (нині — Аспропбтамос). Як бог ріки 

Ахелой був сином Океану й Фетіди, батьком сирен, володарем річок. 

407. Пелетр — міра довжини, приблизно тридцять два метри. Також міра поверхні — 

приблизно стільки ж квадратних метрів. 

Пісня двадцять друга 

29. Пес Оріона — Сіріус. Вважалося, що через цю зірку люди хворіють на малярію. 

48. Лаотоя — дочка Альта, владаря малоазійського міста ГІедаса, дружина Пріама. В 

«Іліаді» згадано кількох Пріамових жінок, отже, дослідники припускають, що в Трої, 

можливо, існувала полігамія. 

68. Забив Пріама Ахіллесів син Неоптолем (Пірр). 
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93–94. Зміїна отрута походить від того, що змії живляться отруйними травами, — 

такого погляду дотримувався навіть Арістотель. 

126. В деяких міфах розповідалося, що люди походять саме з дуба і каменю. Гектор, 

міркуючи про те, що не годиться йому провадити з Ахіллесом марних розмов про речі 

давно минулі і до того ж обом їм добре відомі, цим самим заперечує епічну розповідну 

техніку: як помітив, мабуть, читач, герої «Іліади» часто, зустрівшись на полі бою, 

обмінюються досить довгими промовами, недоречними й неможливими в розпалі битви. 

318. Геспер — планета Венера. Згідно з давньогрецьким міфом, Геспер — син богині 

Еос та Астрея. 

358–360. Ні «Іліада», ні «Одіссея» не розповідають докладно про смерть Ахіллеса. А 

взагалі існувало кілька версій щодо його смерті. За однією версією, Ахіллес загинув під 

час наступу на мури Трої, коли Аполлон, з’явившись перед ним, заборонив йому сходити 

на мур. Ахіллес, однак, не послухав, і тоді Аполлон націлив Парісову стрілу у п’яту — 

єдине місце в нього, беззахисне перед зброєю. Інша версія, мабуть, пізніша, оповідає, що 

Ахіллес закохався в Пріамову дочку Поліксену й ладен був навіть відмовитися від участі 

в війні, щоб тільки мати її за дружину. Цю угоду про «сепаратний мир» повинні були 

урочисто засвідчити й скріпити присяганням у храмі Аполлона, і там Паріс, сховавшись за 

колоною, поцілив Ахіллеса стрілою. 

460. Менада (приблизний переклад — шалена) — вакханка, учасниця екстатичного 

культу Вакха-Діоніса. 

Пісня двадцять третя 

33. Гефест не лише бог-коваль, а також і бог вогню. Тому тут, як і в інших місцях, 

вогонь зветься Гефестовим навіть тоді, коли Гефест до нього не має відношення. 

34. Згідно із стародавніми віруваннями, мрець живиться кров’ю, ніби цим і беручи 

участь у похоронній учті. 

46. Обряд офірування мерцеві волосся, властивий багатьом народам, був, можливо, 

заміною людського жертвоприношення. 

65–76. Епізод з появою Патроклової душі дає підставу висловити ряд міркувань про 

суперечливість гомерівських уявлень, пов’язаних з потойбічним світом. З одного боку, 

невиразні тіні мерців, що блукають в Аїді, ніби зовсім відірвані від земного життя 

й людських справ. А з другого, поширені в свій час вірування припускали активне 

втручання померлих у справи живих, та й ховають Патрокла так, ніби привиди й на тому 

світі мають вести життя, подібне до того, яке вони вели на землі. В «Іліаді» звичайне 

явище: коли герой гине у битві, душа його негайно йде в Аїд, незалежно від того, де 

лишається його тіло. В епізоді з Патроклом виявляється, що душі померлих не пускають 
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до Аїду тіні героя, поки його тіло лишається непохованим. Ці суперечності пояснюються 

тим, що в поемі знайшли відбиток вірування різних періодів і різних племен. 

78. Кера — див. прим. до 302 рядка II пісні. 

226. Світлоносець — ранкова зірка (див. прим. до 318 рядка XXII пісні). 

269. Талант — міра ваги, неоднакова в різні часи і в різних місцевостях. Не 

встановлена точна величина таланта і в Гомерових поемах. 

346. Аріон — кінь божественного походження (батьком його був Посейдон), що 

належав аргоському владареві Адрасту, учасникові невдалого походу семи вождів проти 

Фів (див. прим. до 400— 410 рядків IV пісні). Адраст єдиний з учасників походу лишився 

живий завдяки коневі, що помчав з поля бою і врятував Адраста від загибелі. 

376. Феретіад — Евмел (онук Ферета). 

568. Менелай бере до рук берло на знак того, що він хоче звернутися до всіх зі скаргою 

на Антілоха, — це, так би мовити, офіційний його виступ. 

630–631. Бупрасія — місцевість в Еліді (Південно-західна Греція). Амарінкей — 

міфічний вождь племені епеїв. 

638. Акторіони — див. прим. до 750 рядка XI пісні. 

665. Епей, що про нього тут згадано вперше, був не тільки вмілим у бою навкулачки: 

саме він за допомогою Афіни змайстрував того дерев’яного коня, завдяки якому було 

взято Трою. 

743. Фінікійські ремісники з міста Сідона вславилися своїми мистецькими виробами на 

весь античний світ. 

Пісня двадцять четверта 

45. Рядок з поеми Гесіода «Роботи і дні». До «Іліади» він потрапив, мабуть, як пізніша 

інтерполяція. 

78. Сам (Самос) та Імбр (Імброс) — острови на Егейському морі. 

278. Місяни — малоазійське плем’я, вихідці з Фракії. 

544. Макар — син Еола, міфічний владар острова Лесбосу. 

602. Ніоба — дочка Тантала, дружина Амфіона, владаря беотійських Фів. Вона 

хизувалася тим, що в неї шестеро синів і шість дочок, тоді як богиня Лето має тільки 

двох — Алоллона й Артеміду. Діти Лето помстилися за ці хвастощі, повбивавши стрілами 

всіх дітей Ніоби. Сама Ніоба з горя скаменіла — перетворилася на скелю біля гори Сіпіл. 

730–739. Передчуття Андромахи збулися. Астіанакт загинув — чи то з наказу грецьких 

вождів (за однією версією), чи то від руки Ахіллесового сина Неоптолема (інша версія). 

Бранкою Неоптолема стала й Андромаха. 

753. Лемнос за походженням вулканічний острів. 
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765. Час дії «Іліади» — десятий рік Троянської війни. Десять років минуло також від 

того часу, коли Єлена з Парісом прибула до Трої, і до початку війни. Слід ураховувати, 

що перебіг часу не береться до уваги, коли в «Іліаді» чи в «Одіссеї» йдеться про вік героїв. 
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Тіртей 

Добре вмирати тому… 

Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну, 

Поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. 

Гірше ж немає нічого, як місто своє і родючі 

Ниви покинуть і йти жебракувати в світи, 

З матір’ю милою, з батьком старим на чужині блукати, 

Взявши з собою діток дрібних і жінку смутну. 

Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить, 

Лихо та злидні тяжкі гнатимуть скрізь втікача. 

Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє 

Горе й зневага за ним підуть усюди слідом. 

Тож як справді не знайде втікач поміж людом ніколи 

Ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю — 

Будемо батьківщину і дітей боронити відважно. 

В битві поляжемо ми, не пожалієм життя. 

О юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою, 

Не утікайте ніхто, страхом душі не скверніть. 

Духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте, 

Хай життєлюбних між вас зовсім не буде в бою. 

Віком похилих, у кого слабі вже коліна, ніколи 

Не покидайте старих, з битви утікши самі. 

Сором несвітський вам буде тоді, як раніше за юних 

Воїн поляже старий, в перших упавши рядах,— 

Голову білу безсило схиляючи, сивобородий, 

Дух свій відважний оддасть, лежачи долі в пилу, 

Рану криваву свою не забувши руками закрити,— 

Страшно дивитись на це, соромно бачить очам 

Тіло старе без одежі! А от юнакові — все личить, 

Поки ще днів молодих не осипається цвіт. 

Чоловікам він був милий, жінок чарував за життя він — 

Буде прекрасний тепер, впавши у перших рядах. 

Отже, готуючись, кожен хай широко ступить і стане, 

В землю упершись міцніш, стиснувши міцно уста. 

(Переклад Г. Кочура) 
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Сапфо 

До Афродіти  

(«Барвношатна владарко, Афродіто…») 

Барвношатна владарко, Афродіто, 

Дочко Зевса, підступів тайних повна, 

Я молю тебе, не смути мені ти 

 Серця, богине, 

Але знов прилинь, як колись бувало: 

Здалеку мої ти благання чула, 

Батьківський чертог кидала й до мене 

 На колісниці 

Золотій летіла ти. Міцнокрила 

Горобина зграя, її несучи, 

Над землею темною, наче вихор, 

 Мчала в ефірі. 

Так мені являлася ти, блаженна, 

З усміхом ясним на лиці безсмертнім: 

«Що тебе засмучує, що тривожить, 

 Чом мене кличеш?  

І чого бажаєш бентежним серцем, 

І кого схилити Пейто повинна 

У ярмо любовне тобі? Зневажив 

 Хто тебе, Сапфо? 

Хто тікає — скрізь піде за тобою, 

Хто дарів не взяв — сам дари вестиме, 

Хто не любить нині, полюбить скоро, 

 Хоч ти й не схочеш...» 

O, прилинь ізнов, од нової туги 

Серце урятуй, сповни, що бажаю, 

Поспіши мені, вірна помічнице, 

 На допомогу. 

(Переклад Г. Кочура) 
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Есхіл 

Прометей закутий 

Д і й о в і  о с о б и  

В л а д а  й  С и л а , слуги Зевсові. 

Г е ф е с т , бог-коваль. 

П р о м е т е й , титан. 

О к е а н, титан. 

Х о р  О к е а н і д, дочок Океанових. 

І о, діва-телиця, дочка Інахова. 

Г е р м е с, вісник Зевсів. 

Пролог 

Скеляста гірська пустеля. Три божества — Гефест з молотом і ланцюгом в руках,  

Влада і Сила — підводять в’язня Прометея до скелі. 

В л а д а  

От і прийшли ми аж на самий край землі, 

В безлюдну далеч Скіфії пустельної. 

Пора, Гефесте, повеління виконать 

Отцеве і до кручі стрімковерхої 

[5] Оцього міцно прикувать зухвалого 

Нерозривними ковами залізними. 

Твій квіт укравши, на усе придатного 

Вогню він сяйво смертним дав,— за гріх оцей 

Повинен кари від богів зазнати він, 

[10] Щоб научився Зевсові коритися 

І так прихильно до людей не ставився. 

Г е ф е с т  

О Владо й Сило, волю вже ви Зевсову 

Вчинили,— більше вам робити нічого. 

А я прикути бога чи наважуся 

[15] Родимого до кручі буревійної? 

Та зважитись повинен неминуче я,— 

Отцевим страшно повелінням нехтувать... 
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(До Прометея.) 

Високодумний сину велемудрої 

Феміди! Хоч недоброхіть, кайданами 

[20] Тебе припну я до бескету голого, 

Де ти людського не почуєш голосу 

Й обличчя не побачиш; сонцем палений, 

Увесь ти почорнієш і радітимеш, 

Що світло дня барвистошатна вкрила ніч... 

[25] Та знову сонце ранню росу висушить, 

І знов тебе ця вічна мука гризтиме — 

Бо ще й не народився визволитель твій. 

Ось плід твоєї до людей прихильності. 

Ти богом бувши, гніву не боявсь богів 

[30] І понад міру смертним ти пошану дав — 

Отож ці кручі завжди стерегтимеш ти 

Без сну й спочинку, ніг не розгинаючи, 

І марні будуть скарги всі і лементи,  

Бо невблаганне серце у Кропіона,— 

[35] Жорстокі завжди ці нові велителі! 

В л а д а  (до Гефеста) 

Для чого час на марні жалі гаєш ти 

І бога не сахаєшся, ворожого 

Богам, що видав людям твій почесний дар? 

Г е ф е с т  

Покровенство і приязнь — то велика річ! 

В л а д а  

[40] Звичайно. А наказу не послухати 

Отцевого — ще більше слід боятися? 

Г е ф е с т  

Жорстокий завжди і завзяття повен ти. 

В л а д а  

А сльози проливати — це не ліки теж, 

І не трудися марно, не поможе це. 

Г е ф е с т  

[45] Ох, та яке ж огидне ремесло моє! 
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В л а д а  

Чого ти нарікаєш? Щиро кажучи, 

Причина мук цих — не в твоїй умілості. 

Г е ф е с т  

Хай нею краще інший володітиме. 

В л а д а  

Все можуть боги, тільки не владарити. 

[50] Нікому не підлеглий тільки Зевс один. 

Г е ф е с т  

Я знаю це й не буду сперечатися. 

В л а д а  

Ти ланцюгами швидше прив’яжи його, 

Щоб батько твого не побачив гаяння. 

Г е ф е с т  

Поглянь-бо, ось готові ланцюги йому. 

В л а д а  

[55] Вклади злочинця руки в них і, молотом 

їх заклепавши, міцно до скали прикуй. 

Г е ф е с т  

Готово,— недаремно потрудився я. 

В л а д а  

Міцніше вдар, притисни, не ослаблюй пут, 

Він і з кута тісного вміє вимкнути. 

Г е ф е с т  

[60] Одна рука прибита невідривано. 

В л а д а  

Припни ж тепер і другу, щоб мудрій оцей 

Дізнався, що від нього не дурніший Зевс. 
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Г е ф е с т  

Чи зможе хто, крім в’язня, докорить мені! 

В л а д а  

Тепер ці груди простроми загостреним 

[65] Клином залізним і прибий міцніше їх. 

Г е ф е с т  

Ой леле, з мук я плачу Прометеєвих! 

В л а д а  

То ти над ворогом ридаєш Зевсовим? 

Не довелось би й над тобою плакати. 

Г е ф е с т  

Очам нестерпне бачиш ти видовище. 

В л а д а  

[70] Я бачу, що приймає він заслужене. 

Та ланцюгами й ребра обв’яжи йому. 

Г е ф е с т  

Я знаю й сам, що треба,— не наказуй-бо. 

В л а д а  

Наказувати буду, ще й покрикну я. 

Схилися вниз і в кільця гомілки закуй. 

Г е ф е с т  

[75] Готово! Це зробити — невелика річ. 

В л а д а  

Прикуй тепер і ноги процвяховані,— 

Суддю в цій справі матимеш суворого. 

Г е ф е с т  

Із постаттю твоєю схожа й мова ця. 
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В л а д а  

Сам — будь ласкавий, а моєю гнівністю 

[80] І вдачею твердою не кори мене. 

Г е ф е с т  

Ходімо звідси,— тож увесь у путах він. 

В л а д а  (до Прометея) 

Тепер зухвальствуй і кради богів дари 

Для тих недовгоденних! З тяжких мук твоїх 

Здолають, може, смертні увільнить тебе? 

[85] Даремно Прометея прозорливого 

Ім’я ти маєш — сам-бо потребуєш ти 

В недолі Прометея-визволителя. 

Гефест, Влада й Сила виходять. 

П р о м е т е й  (сам) 

Ефіре божественний! О джерела рік! 

О бистрокрилі вітри й незліченної 

[90] Морської хвилі гомін! Земле, мати всіх, 

І всевидющий сонця круг,— вас кличу я, 

Погляньте, що — сам бог — я від богів терплю! 

Подивіться, ганебне яке 

Мордування довгі тисячі літ 

[95] Терпітиму я! 

Безчесні які мені вигадав пута 

Блаженних богів новий володар. 

Ой горе! З теперішніх мук і майбутніх 

Я ридаю... Коли ж буде край 

Безбережному цьому стражданню? 

[100] Що мовлю я! Прийдешнє все виразно я 

Передбачаю завжди, й несподіваних 

Нещасть нема для мене,— отже, легко 

Повинен долю зносити присуджену: 

[105] То — нездоланна сила Неминучості. 

Та як мені мовчати й як повідати 

Про долю нещасливу! Дав-бо смертним я 

Почесний дар — за це мене й засуджено: 

В сухім стеблі сховавши, джерело вогню 

[110] Я переніс таємно, й людям сталося  

Воно на всі мистецтва їх учителем. 
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Оцей-бо злочин я тепер покутую, 

В кайданах лютих просто неба висячи. 

Чути шелест у повітрі. 

А! а! а! 

Наближається хор Океанід. 

П р о м е т е й  

[115] Але що то за шелест і подих незримий? 

Чи то боги? чи смертні? чи інше то щось? 

Хто до бескетів цих на край світу прийшов 

Видивлятись на муки безмежні мої? 

Погляньте ж на в’язня, бездольного бога, 

[120] На отцевого ворога, всім божествам, 

Що входжають до Зевса в покої, 

Осоружного тим, що не в міру 

До смертних прихильності мав. 

Ой, шелест я знову чую пташиний, 

[125] І ефір навколо дзвенить 

Від помахів крил легковійних. 

Та страшить мене все, що надходить. 

На крилатій колісниці з’являється хор Океанід. 

Парод 

В с т у п н и й  х о р  

Строфа 1 

Ні, не жахайсь! Льотом легким 

Ніжну любов ми до оцих 

[130] Скель несемо,— ледве вдалось 

Нам прихилить хором благань 

Серце тверде батька богів, 

Нас проводжали буремні вітри... 

Брязкіт оков враз долетів 

До глибини наших печер, 

І, сором забувши святий, босоніж 

[135] Прилинули в повозі ми крилатім. 

П р о м е т е й  

Ой леле, леле! 

О Тетії плодющої памолодь, дочки 

Океану-отця, що котить вали 

Довкола землі невсипущим потоком,— 
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[140] На мене погляньте, дивіться усі, 

Як, кайданами скований, тут 

На ненавидній варті мушу стоять 

Над урвищем скелі стрімкої. 

Х о р  

Антистрофа 1 

О Прометей! Хмарою жах 

[145] Нам оповив сповнені сліз 

Очі ясні — бачимо ми, 

Як на скелі в муках тяжких 

Сохне твоє в сором і глум 

Сталі міцної вповите тіло. 

Небом новий править стерник — 

[150] Силою Зевс право нове 

Завів на Олімпі, святі прадавні 

Закони злочинно зламавши нині. 

П р о м е т е й  

О, коли б під землю він кинув мене, 

Під склепіння Аїда, що мертвих ховає, 

Аж у тартар безкрайній, і там 

[155] Закував жорстоко в кайдани залізні, 

Щоб ні бог, ні смертний, ніхто не радів 

Із муки моєї! 

А тепер — бездольний, забава вітрів, 

Ворогам страждаю на втіху. 

Х о р  

Строфа 2 

Та хто з богів, немилосердний, 

[160] Із тебе глумував би тут? 

Недолею твоєю хто 

Не вболіватиме, крім Зевса? Завжди лютий, 

Незламний волею, це ж він 

 владі приборкав своїй 

Весь Уранів рід. 

[165] Вщухне тоді він, як серце утолить чи силою 

Хтось одбере йому власть потужну. 
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П р о м е т е й  

Хай у путах ганебних, знеславлений, я 

Знемагаю тепер,— я іще знадоблюсь 

Блаженних пританові, щоб перед ним 

[170] Прозорливо викрити змову нову, 

Що берло й пошану йому відбере. 

Та мене не облестить розмовами він 

Медяними, погрози суворої страх 

Таємниці від мене не вирве, аж поки 

[175] З кайданів жорстоких мене звільнить, 

І за цю нестерпну ганьбу 

Побажає сам заплатити. 

Х о р  

Антистрофа 2 

Відваги повен, ти ніколи 

Гіркій біді не улягав. 

[180] Та надто вільно мовиш ти, 

За тебе душу нам проймає жах пекучий, 

За долю журимось твою,— 

Як через море страждань 

В тиху пристань ти 

Сам допливеш, непохильний-бо волею Кроносів 

[185] Син, недіймане у нього серце. 

П р о м е т е й  

Я знаю, що лютий, жорстокий Зевс, 

Справедливість йому — його самоволя; 

Але прийде час — 

Злагіднійте він під ударом важким, 

[190] Погамує свій безнастанний гнів, 

І дружній зі мною закласти союз 

Поспішить він до мене назустріч. 

Епісод перший 

Х о р  (Старша Океаніда) 

Скажи всю правду, розкажи докладно нам, 

В якій провині Зевс, тебе винуючи, 

[195] Глумує з тебе тяжко і безчесно так,— 

Скажи, як ця розмова не гнітить тебе. 
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П р о м е т е й  

Як боляче, як важко це розказувать, 

Та гірко ж і мовчати,— так і так болить. 

Як боги, вперше почали злоститися 

[200] І учинивсь між ними лютий заколот,— 

Одні-бо скинуть намагались Кроноса, 

Щоб Зевс владарив, інші ж їм противились, 

Царем богів Кроніда не бажати,— 

В той час титанам радив якнайкраще я, 

[205] Урана й Геї дітям, та умовить їх 

Не міг я. Буйним серцем зневажаючи 

Ті хитрощі, самою тільки силою 

Вони здобути владу сподівалися. 

Не раз я чув провіщення від матері 

[210] Феміди-Геї (під двома іменнями 

Єдина постать), як скінчиться заколот. 

Тоді не тиском сили, не потужністю, 

А підступом належить подолать богів 

(Вони ж мене не вшанували й поглядом, 

[215] Коли я перед ними говорив про це). 

Тому волів я краще в цих обставинах 

Вдвох з матір’ю допомагати Зевсові, 

Як-то допомагає вільний вільному. 

Безодня чорна тартару моєю лиш 

[220] Порадою — і Кроноса одвічного, 

І всіх його сподвижників поглинула. 

За цю послугу карою жахливою 

Владар богів жорстоко відплатив мені. 

Властиво-бо усім тиранам хворіти 

[225] На боязку до друзів недовірливість. 

Питали ви, з якої це причини вій 

Глумує так із мене,— все з’ясую вам. 

Трон батьківський посівши, між ботами він 

Дари почесні поділив і кожному 

[230] Дав владу. Тільки для людей знедолених 

Не залишив нічого, несь-бо смертний рід 

Хотів вій винищити і насадить новий. 

Ніхто, крім мене, опір не чинив йому, 

А я — наваживсь. Людям я рятунок дав, 

[235] Щоб їм, розбитим громами Кроніона, 

На чорне дно аїду не спускатися. 

За це ось муки зазнаю такої я, 
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Що й глянуть страшно, а не те, що стерпіти. 

До смертних жалісливому — мені жалю 

[240] Нема; немилосердний був до мене Зевс, 

Але й його неславить, це стидовище. 

Х о р  

З заліза треба серце мати, з каменю, 

З тобою щоб не мучитись стражданнями 

Твоїми, Прометену! їх не бачити 

[245] Воліли б ми — надав серце в жалощах! 

П р о м е т е й  

На мене друзям гірко вже й дивитися. 

………………………………………………………………………………….. 

Х о р  

Крім цього, більше не вчинив нічого ти? 

П р о м е т е й  

Позбавив смертних прозирання долі я. 

Х о р  

Які ж від цього ліки ти їм винайшов? 

П р о м е т е й  

[250] Я їх сліпими наділив надіями. 

Х о р  

Велику смертним помічі дарував ти цим. 

П р о м е т е й  

Вогонь, крім того, дав я їм в супутники. 

Х о р  

Вогнистий промінь — тим недовгоденним дав! 

П р о м е т е й  

Вогонь навчить їх багатьох умілостей. 
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Х о р  

[255] За це тебе Кроніон, так. караючи... 

П р о м е т е й  

Катує, мучить, глуму не послаблює. 

Х о р  

Невже твоїй недолі і кінця нема? 

П р о м е т е й  

Не буде, якщо сам не схоче Зевс того. 

Х о р  

Чи схоче ж він? Яка надія? Бачиш ти, 

[260] щ0] погрішив? Нелегко нам це мовити 

І боляче для тебе. Та облишмо це,— 

Шукаймо краще із біди визволення. 

П р о м е т е й  

О, легко тому радити нещасного, 

Хто навіть і ногою не торкнувсь біди. 

[265] Але ж усе це добре наперед я знав. 

Свідомий гріх, свідомий, не зрікаюся,— 

Помігши смертним, я себе на муки дав. 

Та знемагати в муках не гадав я тут, 

На кручі цій високій, у самотності, 

[270] На скелях, що мені на долю випали. 

Страждань ви не оплакуйте теперішніх — 

Зійдіть додолу з колісниці й слухайте, 

Що має статись, і про все довідайтесь. 

Явіть, явіть увагу,— з тим, хто мучиться, 

[275] Помучтесь разом. Тож біда, блукаючи, 

Одних сьогодні, других — завтра здибає. 

Х о р  

Не відмовимо послуху ми 

Тобі, Прометею! Ногами легкими 

З бистролетного повозу зійдемо ми, 

[280] З ефіру, де птахів прозорі шляхи, 

До стрімкої підійдемо скелі,— 
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Про муки твої — 

Бажаємо все ми почути. 

На крилатому коні з’являється Океан. 

О к е а н  

Довгу-довгу до краю пройшовши путь, 

[285] Я до тебе прибув, Прометею, 

Легкокрилого птаха направивши літ 

Без удил, зусиллям волі самої. 

Знай же, горем і я вболіваю твоїм, 

Ще й спорідненість наша до того мене 

[290] Спонукає. 

А коли б і не рідний ти був, то нікого 

Не шануюся так, як тебе. 

Що правду я мовлю, дізнаєшся сам,— 

Лестити лукаво не личить мені. 

[295] Розкажи мені, як же тобі помогти, 

Щоб ти не сказав, ніби маєш ти друга, 

Вірнішого від Океана. 

П р о м е т е й  

Це що? І ти моєї муки глядачем 

Прийшов? Та як ти зважився, покинувши 

[300] Одноіменні хвилі й самостворені 

Печери кам’яні, в залізородний край 

Податись? То для того ти прийшов сюди, 

Щоб висловити в горі співчуття мені? 

На Зевсового друга, що поміг йому 

[305] Здобути тронні владу, подивись тепер,— 

Якої муки зазнаю від нього я? 

О к е а н  

Все бачу, Прометею, і порадити 

Тебе хотів би якнайкраще, хоч ти й сам 

Тямущий. Вдачу виправ, сам себе пізнай 

[310] Подивись — новий-бой над богами цар. 

А гострими словами будеш кидатись — 

Почує Зевс, хоч би й багато вище він 

Сидів, і знай — пекучий біль теперішніх 

Страждань цих лиш дитячою забавою 

[315] Тоді здаватись буде. Погамуй себе, 

Нещасний, з мук цих пошукай визволення. 
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Вже застаріли, може, ці слова мої, 

Проте ж відплату й сам високодумної 

Розмови, Прометею, розумієш ти, 

[820] А все ж ти, й мук зазнавши, непокірливий, 

Не поступився, мовби ще бажаючи 

Нових собі накликати. Наукою 

Скористуйся моєю, на рожен не лізь 

І пам’ятай: суворий, самовладний цар 

[825] Керує світом. Я ж піду та спробую, 

Як із цієї муки врятувать тебе. 

А ти — будь спокійніший, не зухваль отак, 

Хіба не знаєш, при твоєму розумі, 

Яка буває дяка марнословцеві? 

П р о м е т е й  

[830] Тобі я заздрю, бо тепер безвинний ти, 

Хоча й на все зі мною разом важився. 

Тож не турбуйся мною,— невблаганного 

Ти не переконаєш. Стережися-бо, 

Щоб і собі цим лиха не накоїти. 

О к е а н  

[335] Умієш ближніх краще ти порадити, 

Аніж себе,— це знаю з дій, не з слів твоїх. 

Отож у путь не заважай іти мені. 

Я певен, певен, що твоє визволення 

Я в подарунок від Кроніда матиму. 

П р о м е т е й  

[340] Хвалю тебе і завжди буду дякувать 

Тобі за це я. Не ослаб ти запалом, 

Та не турбуйся,— хоч і як хотів би ти 

Мені в пригоді стати, без полегкості 

Для мене марно ти себе трудитимеш. 

[345] Хай вже мені погано, та не хтів би я, 

Щоб іншим це до горя спричинилося. 

О ні, й без того тяжко вболіваю я 

Недолею Атланта, брата рідного, 

Що десь стоїть на Заході далекому, 

[350] Стовпи землі і неба — нелегкий тягар — 

Могутніми плечима підпираючи. 

І жаль мені Тіфона стоголового, 
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Печери Кілікійської осельника, 

Оту потвору, від Землі народжену,— 

[355] Приборкану, безсилу; проти всіх богів 

Повстав він, і пашіла буйним полум’ям 

Із пащі смерть; вогнем Горгони блискало 

З очей, які загрожували Зевсові. 

Ллє метнув стрілою недріманною 

[360] На нього Зевс; упавши з неба, блискавка 

Зухвалі нахваляння зупинила враз, 

І спопелів він, просто в серце вражений; 

Безтямним, розпростертим над протокою 

Морською тілом він лежить, пригнічений 

[365] Корінням Етни: на вершині сидячи, 

Гефест кує залізо. Але вирвуться 

Колись із верхогір’їв ріки полум’я 

І язиками пожеруть неситими 

Рясні поля Сіцілії родючої, 

[370] У громі-блисках бурі вогнедишної 

Тіфон всепожирущу лютість вивергне, 

Сам громом Зевса на вугілля спалений. 

Мене не потребуєш ти учителем, 

Отож, як сам умієш, і рятуй себе. 

[375] Свою недолю до кінця я витерплю, 

Аж поки гнів у серці вщухне Зевсовім. 

О к е а н  

Чи й досі, Прометею, ти не відаєш, 

Що слово — лікар гніву найлютішого? 

П р о м е т е й  

Коли завчасно стримувати в серці гнів, 

[330] А не тоді гасити, як налає він. 

О к е а н  

Скажи мені, що бачиш небезпечного 

В моєму піклуванні та відважності? 

П р о м е т е й  

І нерозважну простоту, і марний труд. 
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О к е а н  

На хворість цю послабувать дозволь мені,— 

[385] Дурним здаватись — вигідно розумному. 

П р о м е т е й  

І цю провину за мою вважатимуть. 

О к е а н  

То цим мене додому ти спроваджуєш? 

П р о м е т е й  

Щоб не придбав ти ворога плачем оцим! 

О к е а н  

Того, що на престолі всемогутньому? 

П р о м е т е й  

[390] Остерігайся серце прогнівить йому: 

О к е а н  

Повчальна, Прометею, ця біда твоя 

П р о м е т е й  

Рушай, іди — тримайся свого розуму. 

О к е а н  

Податись у дорогу вже і сам я мав. 

Уже-бо птах четвероногий крилами 

[395] Розлогу потрясає путь повітряну,— 

Спочити дома, в стайні, поспішає він. 

Океан відлітає. 

Стасим перший 

Х о р  

Строфа 1 

Плачемо ми, о Прометей, 

Смуток і жаль — доля твоя!.. 

Лицями вам струмені сліз, 
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[400] Мов з джерела, в ніжних очей 

Буйно біжать... Нині-бо Зевс, 

Повен злоби, власну пиху 

За керівний взявши закон, богам прадавнім 

[405] Згорда списом грозить могутнім. 

Антистрофа 1 

Стогін і зойк чути кругом — 

Повна ридань ціла земля: 

Давніх часів велич твою, 

Долю і честь кревних твоїх 

[410] Славлять гірким смертні плачем,— 

Всі, що живуть на цілині 

Азійській, всі зойком в один злилися стогін — 

Жаль за твої страждання люті. 

Строфа 2 

[415] Діви-верхівні з Колхіди, 

У боях неполохливі, 

Скіфів юрми, що далеко 

За болотом Меотіди 

Край посідають дикий; 

Антистрофа 2 

[420] Арабійці — квіт Ареїв, 

Стрімковерхого краяни 

Города біля Кавказу,— 

Враже військо в брязкотінні 

 Гострокінчастих ратищ. 

Епод 

[425] Тільки одного раніше ми знали 

Титана в сталевокайданових муках,— 

Бога Атланта, й понині — 

Сила і міць — він хребтом підпирає потужним 

Неба важке склепіння... 

[430] Ревуть прибоєм, стогнуть буруни, 

Ридає моря глибочінь, 

Аїду чорна загула безодня, 

Журно журкочуть прозорі струмки,— 

[435] Джерела рік жалем спливають. 
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П р о м е т е й  

Не думайте, що то з сваволі й гордощів 

Мовчу я,— в грудях серце розривається, 

Коли погляну на оцю ганьбу свою! 

Хто, як не я, новітнім божествам оцим 

[440] Розподілив почесної судьби дари? 

Мовчу вже, ви-бо знаєте й самі про це,— 

Ось про недолю смертних ви послухайте: 

То я ж їм, дітям нетямущим, розум дав, 

Я наділив їх мудрою розважністю. 

[445] Не для докору людям це розказую,— 

Лише щоб силу показать дарів моїх. 

Вони раніше й дивлячись не бачили 

І слухавши не чули, в соннім маренні 

Ціле життя без просвітку блукаючи. 

[450] Не знали ні теслярства, ні підсонячних 

Домів із цегли, а в землі селилися, 

Мов комашня моторна, десь у темряві 

Печер глибоких, сонцем не осяяних. 

І певної ще не було прикмети в них 

[455] Для зим холодних, і весни квітучої, 

І золотого літа плодоносного. 

Весь труд їх був без тями. Таємничий схід 

І захід зір небесних пояснив я їм. 

З усіх наук найвидатпішу винайшов 

[460] Науку чисел, ще й письмен сполучення 

І творчу дав їм пам’ять — цю праматір муз. 

І в ярма перший уярмив тварини я, 

Щоб у важкій роботі, приневолені, 

Людей своїми заступили спинами. 

[465] Я віжколюбних коней в колісниці впріг — 

Забагатілих розкошів оздоблення. 

Хто, як не я, для мореплавців вигадав 

Між хвиль летючі льнянокрилі повози? 

Для смертних всі знаряддя ці я винайшов, 

[470] Собі ж, бездольний, не знайду я способу, 

Як із біди своєї увільнитися. 

Х о р  

Вже й розум губиш у ганебних муках ти! 

Немов поганий лікар недосвідчений, 
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Що сам захворів, блудиш і сумуєш ти, 

[475] Собі самому ліків не знаходячи. 

П р о м е т е й  

Та вислухайте далі, і здивуєтесь, 

Які я мудрі винайшов умілості 

Й мистецтва,— з них найважливіші ось які: 

Хто занедужав, ні пиття цілющого 

[480] З трави-гойниці, ні мастей не знаючи, 

Без допомоги загибав лікарської,— 

Я їх навчив вигойні ліки змішувать, 

Щоб цим перемагати всякі хворості. 

Для них я різні віщування способи 

[485] Установив, і перший сни я визначив, 

Що справджуються; роз’яснив я значення 

Прикмет дорожніх, і таємних висловів, 

І льоту хижих, кривопазуристих птиць — 

Яка на добре чи на зле провісниця; 

[490] Усі пташині з’ясував я звичаї — 

І як живе з них кожна й чим годується, 

Яка в них ворожнеча і любов яка. 

Я показав, якими мають нутрощі 

У жертви бути, щоб богам подобатись, 

[495] Якими — жовчі і печінок кольори. 

Товстенні стегна попаливши й тельбухи 

Тварин жертовних, викрив перед смертними 

Я потаємну вмілість передбачення 

В огнистих знаках, ще ніким не бачених. 

[500] Це все — від мене. Хто посміє мовити, 

Що глибоко попід землею сховані 

Скарби — залізо, мідь, срібло і золото — 

Він на вигоду людям, а не я, знайшов? 

Ніхто, крім тих, хто безсоромно хвастає. 

[505] А коротко сказати, то довідайтесь: 

Від Прометея — всі в людей умілості. 

Х о р  

Про смертних не турбуйся понад міру ти. 

І не занедбуй у нещасті сам себе,— 

Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих, 

[510] Ти перед Зевсом міццю не поступишся. 
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П р о м е т е й  

Всевладна Доля вирок не такий дала,— 

Ще безліч муки й катувань ще тисячі 

Я перетерплю, поки з пут цих визволюсь: 

Безсила вмілість перед Неминучістю. 

Х о р  

[515] А хто стерничий тої Неминучості? 

П р о м е т е й  

Три Мойри і всепам’ятні Еріннії, 

Х о р  

Невже сам Зевс їм силою поступиться? — 

П р о м е т е й  

Йому своєї долі не уникнути. 

Х о р  

Хіба Кронід не завжди царюватиме? 

П р о м е т е й  

[520] Про це вам не дізнатись — не випитуйте. 

Х о р  

Велику, видно, криєш таємницю ти. 

П р о м е т е й  

Зверніть на інше мову,— розголошувать — 

Про це не час, це мушу якнайглибше я 

Ховати,— таємниці як дотримаю, 

[525] То з мук ганебних і кайданів визволюсь. 

Стасим другий 

Х о р  

Строфа 1 

Зевс можновладний на нас 

Хай свою міць не насилає ніколи! 
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Хай богам ми в жертву благальну принести 

[530] Не баримося биків 

Там, де хвиль Океана-отця невгавний шум! 

Й словом не схибити нам — 

[535] Це бажання завжди плекаймо в серці своїм. 

Антистрофа 1 

Солодко бавити нам 

Довгий свій вік в радісно-буйних надіях, 

Світлих мрій мед серцю в поживу давати — 

Та. від жалю тремтимо, 

[540] Зрячи в лютих без ліку муках тебе... 

Зевса-бо не боячись, 

Ти свавільно смертних шануєш, о Прометей! 

Строфа 2 

Сподівайся подяки невдячної, 

[545] Друже! Поміч яка, 

Порятунок який — від тих недовгоденних! 

Чи не знав ти — безсиллям кволим, наче мрія, 

Рід сліпий людства бездольного спутано. 

[550] Смертних водіння ніколи 

Вічного ладу не зрушить — 

 Волі Зевса не здолає. 

Антистрофа 2 

Від недолі твоєї ми навчені 

Цього, о Прометей. 

[555] Чи такими тебе піснями всі вітали 

Ми навколо купелі шлюбної і ложа 

В світлий час радості — втіхи весільної, 

В час, як, дарами схиливши, 

Нашу сестру Гесіону 

 За свою ти взяв дружину? 

Вбігає божевільна Іо,— в неї на лобі коров’ячі роги. 

І о  

Що за край? Що за люди? І хто це стоїть, 

Обмаяний бурями; в Путах міцних 

На скелі стрімчастій? За злочин який 

Він терпить цю кару? Повідай, куди 

[565] Я, нещасна, тепер заблукала? 
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 А-а-а! 

Знов овід цей жалить мене, бездольну, 

Жахає знов пастух тисячоокий — 

Аргоса привид, сина Землі! 

[570] Зором лукавий — мчить по світах, 

Його земля й по смерті не приймає. 

І, знедолену, мене гонить він, 

Схудлу з голоду, понад рінь морську! 

Строфа 

[575] Десь дуда гуде восколіплена, 

Смутен сон навіваючи... 

Ой куди, куди та й завів мене 

Блукань довгий шлях? 

І за що, Кроніде, за який гріх 

На мене наслав ти оцих мук гіркий біль? 

 О-ой!.. 

[580] І, оводом жахаючи, 

Нещасну діву мучиш божевільну?.. 

Попали вогнем, під землею скрий, 

 Морським звірам дай 

Мене в поживу, о царю, благань 

 Не зневаж моїх! 

Доволі я блуканнями 

Намучилась, а як із муки вимкнути — 

І досі я не знаю. 

Почуй діви-телиці жальний зойк! 

П р о м е т е й  

Як не почути гнаної злим оводом 

[590] Іпаха доньки, що, опікши Зевсові 

Коханням серце, Гери гнів накликала 

І от — блукає гонами безкраїми. 

І о  

Антистрофа 

Звідки батькове ім’я знаєш ти? 

Хто ж ти сам, безталаннику, 

[595] Що біду мою оповів мені, 

Безталанниці? 

Назвав ти недугу, що велінням 

Богівським жалить-сушить мій мозок весь час. 
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 О-ой!.. 

[600] І скоками шаленими 

Сюди я в муках голоду примчала, 

Гнана ревністю Гери гнівної. 

 Чи страждає хто, 

О нещасливий, так, як мучусь я? 

 Та скажи мені, 

[605] Що далі перетерпіти 

Я ще повинна,— ліками цілющими 

 Порадь мене, як знаєш. 

Озвись! Діві блуденній скажи все, 

П р о м е т е й  

Все розповім я, що почути хочеш ти, 

[610] В прості слова загадок не вплітаючи, 

Як личить перед другом відкривать уста,— 

Вогнеподавця Прометея бачиш ти. 

І о  

О ти, що смертним спільну користь виявив, 

Бездольний Прометею, за що терпиш так? 

П р о м е т е й  

[916 Над муками своїми щойно плакав я. 

І о  

Тож і для мене ласки не відмовиш ти? 

П р о м е т е й  

Спитай — якої, і про все дізнаєшся. 

І о  

Скажи, хто до бескету прикував тебе? 

П р о м е т е й  

Веління Зевса, а рука Гефестова. 

І о  

[620] А за який ти злочин терпиш кару цю? 
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П р о м е т е й  

І того досить, що тобі вже мовив я. 

І о  

Скажи одно лиш: чи коли настане край 

Блукань оцих для мене, нещасливої? 

П р о м е т е й  

Не знати цього краще, ніж довідатись. 

І о  

[625] О, не ховай, що маю перетерпіти! 

П р о м е т е й  

Тобі цієї не відмовлю послуги. 

І о  

Чому ж із відповіддю ти загаявся? 

П р о м е т е й  

Я б рад, та дух боюся твій стривожити. 

І о  

Не дбай про мене більше, аніж я сама. 

П р о м е т е й  

[630] Сама ти побажала — ну, то вислухай. 

Х о р  

Стривай! Частина втіхи хай дістанеться 

І нам. Раніш довідаймось од неї ми, 

Як саме ця недуга з нею сталася, 

Від тебе ж хай почує про кінець біди. 

П р о м е т е й  

[635] Іо, вчинити ласку їм повинна ти, 

Вони ж до того й сестри твому батькові. 

Тож радісно і плакать, і жалітися 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1239 

 

На долю перед тими, хто, вчуваючи 

Жалі твої, сльозами й сам умиється. 

І о  

[640] Не знаю, як вас можна не послухати,— 

Про все ви в простій повісті почуєте, 

Дарма що я крізь сльози повідатиму 

Про бурю богонаслану й спотворення  

Мені, нещасній, і людського образу. 

[645] Не раз у пітьмі ночі сонні видива, 

Світлицею витаючи дівочою, 

Мені шептали: «О щаслива дівчино, 

Пощо дівуєш довго? Шлюб величний ти 

Могла б узяти, сам-бо Зевс — опалений 

[680] Жаги стрілою і Кіпріди радощі 

З тобою хтів би розділить. Божистого 

Не відкидайся ложа,— до Лернейських лук, 

Де батькові кошари і стада, приходь 

Очей жадобу вдовольнити Зевсові». 

[655] Щоночі цими снами опанована, 

Я мучилась, нещасна, доки батькові- 

Розповіла я про вночішні видива. 

Провісників в Додону і до Піфії 

Він посилав численних, щоб довідались, 

[660] Як словом чи ділами догодить богам. 

Вони вертались і в неясних висловах 

Двозначну, темну відповідь приносили. 

Діждав Інах ясної врешті провісті: 

Було йому виразно оповіщено — 

[665] Мене із дому і з вітчизни вигнати, 

Щоб безнастанно по світах блукала я, 

А не схотів би, то вогниста блискавка 

Спаде від Зевса і попалить рід увесь. 

Провіщенню Локсієвому вірячи, 

[670] Отець мій з хати рідної прогнав мене. 

Обом було нам важко, але Зевсова 

Узда його до того приневолила. 

І враз я розум і подобу втратила 

Й, жалистим гнана оводом, як бачите — 

[675] Рогата — мчала скоками шаленими 

До джерела Керхнеї добропитної, 

До пагір Лернських, і землепароджений 

Пастух, гнівоневтомний Аргос гнав мене 
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І скрізь очима стежив незліченними. 

[680] Життя від нього нагла відібрала смерть, 

Мене, ж і далі, жалену злим оводом, 

Цей з краю в край ганяє божественний бич. 

Ти чув усе. Скажи, як можеш, чим моє 

Скінчиться лихо. Та, в біді жаліючи, 

[685] Мене словами не втішай облудними,— 

Нещиру мову слухать — то найгірший біль. 

Тренос 

Х о р  

Ой годі, годі, зупинись! 

Та ніколи-бо й не гадали ми, 

Що нам слух торкне дивна мова ця 

[690] І нестерпучих, непосильних мук оцих 

Жахний глум-ганьба 

Дволезим вістрям пройме душу нам! 

Ой доле, доленько... 

[695] Іо нещастя трепетом поймає нас! 

П р о м е т е й  

Зарано, повні страху, ви ридаєте,— 

Заждіть, і до останку все почуєте. 

Х о р  

То говори,— стражденникам так радісно 

Кінця скорботи наперед дізнатися. 

П р о м е т е й  

[700] Вас вдовольнив я радо в попередньому 

Бажанні — пожадали-бо довідатись 

Від неї ви самої про біду її. 

Послухайте ж, які Страждання дівчина 

Бід гніву Гери має перетерпіти. 

[705] А ти, дитя Інахове, слова мої 

Складай у серці, щоб блуканням знати край. 

Йди на схід сонця крізь поля неорані 

І дійдеш до кочів’я Скіфів. В плетених 

Наметах, на колесах вік живуть вони 

[710] На вольній волі, всі далекосяглими 

Озброєні стрілами. Не підходь до них, 
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Але направ над берегом ступні свої, 

Де стогне море під стрімкими скелями. 

Ліворуч там Халіби-ковалі живуть, 

[715] їх стережися,— дикі, негостинливі 

Вони. Йди далі до ріки Напасниці, 

Непомилково названої так,— її 

Не переходь, неперехідну, поки аж 

Хребта Кавказу дійдеш височенного,— 

[720] З його вершин бурхливий рине струмінь цей. 

Сусідні зорям перейшовши бескети,  

Іди на південь і ватаги здибаєш 

Дів-амазонок, що мужів ненавидять,— 

При Термодонті й Теміскірі їх житло,— 

[725] Де кораблі жахає Салмідеської 

Затоки паща — мореплавців мачуха. 

Ті амазонки радо проведуть тебе, 

І дійдеш ти до Істму Кімерійського — 

Тісних воріт приморських. Далі сміливо 

[730] Протоку Меотійську перепливеш ти, 

І славна в людях пам’ять переправі цій 

Зостанеться,— в честь тебе називатимуть 

її — Боспор. Європи ґрунт покинувши, 

На суходіл Азійський ти дістанешся. 

[735] Що ж, цар богів — чи не до всіх однаково 

Жорстокий? Зажадавши бог із смертною 

З’єднати ложе, на блукання сам її 

Прирік він. І гіркого ж ти, о дівчино, 

На шлюб собі спіткала нареченого! 

[740] Все, що від мене чула ти сьогодні тут, 

Я не назвав би навіть передмовою. 

І о  

Ой леле, леле... 

П р о м е т е й  

З болючим зойком знову застогнала ти! 

Що ж буде, як і дальші лиха знатимеш? 

Х о р  

[745] Які ж їй далі муки, чи розкажеш ти? 
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П р о м е т е й  

Бурхливе море згуби нещасливої. 

І о  

То нащо й жити! Чи не краще з дикої 

Верховини сторч головою кинутись, 

Об землю вщент розбитись і звільнитися 

[750] З цієї муки! Раз умерти легше-бо, 

Ніж день у день так тяжко-гірко мучитись. 

П р о м е т е й  

А як би ти мої страждання стерпіла! 

Адже ж мені і вмерти не присуджено,— 

Була б та смерть увільненням од мук моїх, 

[755] А так — моїм стражданням і кінця нема, 

Аж поки Зевс не упаде з державності. 

І о  

Невже владання Зевсове повалиться? 

П р о м е т е й  

Раділа б ти, гадаю, це побачивши? 

І о  

Чому ж би й ні, як мучусь через нього я! 

П р о м е т е й  

[760] Отож дізнайся — це направду станеться. 

І о  

Хто ж самовладці берло відбере йому? 

П р о м е т е й  

Він сам — через бажання нерозсудливі. 

І о  

А як? Скажи, як не пошкодить мова ця. 
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П р о м е т е й  

До шлюбу ставши, потім жалкуватиме. 

І о  

[765] З богинею чи смертною — скажи мені? 

П р о м е т е й  

Нащо тобі? Невільно говорити це. 

І о  

Невже дружина відбере від нього трон? 

П р о м е т е й  

Дитя родивши, від отця могутніше. 

І о  

І неспроможний долі він уникнути? 

П р о м е т е й  

[770] Ні, як не буду вільний від кайданів я. 

І о  

Хто б проти волі Зевса міг звільнить тебе? 

П р о м е т е й  

Йому з твоїх потомків бути суджено. 

І о  

Як кажеш? Син мій із біди звільнить тебе? 

П р о м е т е й  

Так, третій по десятому народженні. 

І о  

[775] Нелегко зрозуміти це провіщення. 

П р о м е т е й  

Ти й про свої нещастя не допитуйся. 
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І о  

Обіцяної ласки не відмов мені. 

П р о м е т е й  

Із двох я подарую щось одне тобі. 

І о  

Із чого саме — поясни, хай виберу. 

П р о м е т е й  

[780] Що ж, вибирай — чи про останок мук твоїх 

Розповісти, чи про моє визволення? 

Х о р  

Яви одну ти ласку їй, а другу — нам, 

Прохання не занедбуючи нашого: 

їй сповісти подальшого блукання шлях, 

[785] А нам скажи про твого визволителя. 

П р о м е т е й  

Як хочете, не буду сперечатися,— 

Про все, що ви бажали, розкажу я вам. 

По-перше, про твою, Іо, блуденну путь — 

Ти ;к запиши це на таблицях пам’яті. 

[790] Потік той перейшовши, суходолів грань, 

Прямуй на пломенистий, сонцесяйний Схід. 

Минувши моря гомін, ти добудешся 

До передгір Кісфени — піль Горгонових, 

Форкіди там домують, з видом лебедів 

[795] Три діви староденні,— спільне око в них 

І зуб один, ні сонце їм не сяє вдень, 

Ні місяць — серед ночі. Недалеко там 

Є три Горгони — людоненависниці, 

Крилаті сестри змієкосі,— глянувши 

[800] На них, людина без дихання падає; 

От їх, кажу, і треба стерегтись тобі; 

Послухай далі про нові страховища: 

Не йди до грифів гостродзьобих, Зевсових 

Псів негавкущих; бійся й раті кінної . 

[803 Тих арімаспів однооких,— житла їх 

Вздовж берегів Плутона злотохвильного. 
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Від них тікай і прийдеш у далекий край 

До чорного народу, що при сонячних 

Живе джерелах, там, де Ефіоп-ріка. 

[810] Йди берегом до водоспадів, де з висот 

Біблоських добропитні хвилі котить Ніл 

Священний. На трикутну землю виведе 

Тебе він в гирло нільське, де тобі, Іо, 

Й синам твоїм побудувати висілок 

[815] Дано далекий. Що ж для тебе в мові цій 

Незрозуміле, темне, то про все мене 

Перепитай і знатимеш докладно все,— 

Дозвілля в мене більше, ніж хотів би я. 

Х о р  

Як далі ще розповідати маєш їй, 

[820] Щось проминувши, про гіркий блукання шлях, 

То говори,— а все сказав, то вияви 

До нас ти ласку — пригадай, що просимо. 

П р о м е т е й  

Про шлях мандрівний чула до кінця вона. 

Але щоб знала, що не марно слухала, 

[825. Скажу їй, що раніше перетерпіла,— 

Хай доказом це буде на слова мої. 

Тож оповідань промину багато я 

І до останніх перейду блукань твоїх. 

Коли прийшла ти до землі Молоської, 

[830] Додони недалеко крутогорої, 

Де храм пророчий Зевса Феспротійського, 

Там — диво невимовне! — віщим шелестом 

Дуби пророчі мовили без загадок, 

Що ти дружина славна будеш Зевсові. 

[835] Чи ще й тепер ця мова не лестить тебе? 

Відтіль, безумством жалена, помчала ти 

Шляхом приморським до затоки Рейської 

І знов верталась гонами шаленими. 

В часи прийдешні — знай це — Іонійською 

[840] Оту морську затоку називатимуть 

На спогад людям про твою блуденну путь. 

Тобі ознака буде це, що розум мій 

Далеко більше бачить, ніж одкрито всім. 

І їй, і вам я разом далі все скажу, 
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[845] На слід вернувшись мови попередньої, 

В самому гирлі нільськім, на краю землі, 

В розлогих плавнях місто Каноб найдеш ти. 

Там Зевс тобі поверне розум дотиком 

Руки пестливим, і породиш чорного 

[850] Епафа, соіменного зародженню 

Від Зевса. Урожаї він збиратиме 

З землі, що Ніл широководий зрошує. 

У поколінні п’ятім п’ятдесят сестер 

Вернеться в Аргос, не з бажання власного — 

[855] З братителями шлюбу уникаючи 

Покревного.. Ті ж у пориві хтивості, 

Мов яструби, голубок полюватимуть, 

На ловах шлюбу гонячись невловного. 

Але не дасть їм заздрий бог дівочих тіл. 

[860] Земля Пелазга прийме... вбитих Аресом 

Через жіночі руки, що вночі разять; 

Дружина кожна віку збавить мужеві, 

Мечі дволезі в їх крові купаючи, 

Хай втішить так Кіпріда й ворогів моїх! 

[865] Одна лиш, любощами зачарована, 

Ослабне духом і не вб’є заснулого, 

Воліючи вже краще слабодухою, 

Аніж смертоубивцею уславитись. 

Царів Аргоських з неї розпочнеться рід. 

[870] Багато слів потрібно, щоб сказати все. 

Із цього роду вийде славний стрілами 

Герой,— мене він визволить із мук тяжких. 

Від титаніди-матері, прадавньої 

Феміди, це провіщення було мені.  

[875] Коли і як то буде — надто довго це 

Розказувать, та й користі — ніякої. 

І о  

Ой леле, ой леле... 

Запалало в мені божевілля знов, 

Безжального овода гостре жало 

[880] Пече без вогню! 

І жахається серце, і груди рве, 

І обертом очі кружляють мені, 

Кудись пориває безумний шал, 

І язик мій у спраглих німіє устах,— 
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[885] Каламутним годі здолати словам 

Божевілля навальну хвилю. 

Охоплена божевіллям, Іо втікає. 

Стасим третій 

Х о р  

Строфа 

Мудрий, о мудрий був той, 

В думці хто мав перший, а потім уголос 

Нам провістив, що належить 

[890] З рівними шлюб нам брати, далеко-бо 

Краще це, ніж, бувши голотою, 

Прагнути шлюбу з тією, що в розкошах 

Мліє, своїм пишаючись родом. 

Антистрофа 

Мойри, о мойри, хай з нас 

[895] Жодну вам трьом не випадав ніколи 

Зріти на Зевсовім ложі! 

Хай із небес нам мужа не-відати! 

Горне жах нас, немужелюбною 

Зрячи дівочість Іо, в гірких блуканнях 

[900] Пещену Гери карою злою! 

Епод 

Ми рівного яе боїмося шлюбу — 

Коли б лише любов богів могутніх 

Нас не нагляділа ненатлим оком? 

Борня то незборенна, невихідна путь. 

[905] Що буде а нами? Як нам і куди 

Від Зевса, від жаги його тікати? 

Ексод 

П р о м е т е й  

Хоч Зевс і гордий серцем — злагіднішає, 

До шлюбу він такого-бо ладнається, 

Який його із трону скине й царської 

[910] Позбавить влади. Отоді-то батькове 

Кляття справдиться, що наклав на кривдника, 
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З престолу Крон упавши стародавнього. 

А як з біди такої Зевсу вимкнути — 

З богів нікому не добрати способу. 

[915] Лиш я це знаю. Хай, на троні сидячи, 

Він тішиться громами піднебесними, 

Хай сипле з рук вогнями-блискавицями. 

Та вже не допоможе це ніяк йому — 

Впаде безславно і не підведеться вій, 

[920] Такого-бо на себе нездоланного 

Тепер противоборника готує він, 

Що той палкіше блискавиці полум’я 

Знайде і грім грімкіший від небесного; 

Морям грозу і землям потрясателя — 

[925] Тризубця він розтрощить Посейдонові,— 

Тоді довідається Зевс повалений, 

Що рабство — це щось інше, аніж влади трон. 

Х о р  

Чого бажаєш, те й пророчиш Зевсові. 

П р о м е т е й  

Не тільки я бажаю, але й буде так. 

Х о р  

[930] Хтось, видно, і над Зевсом пануватиме? 

П р о м е т е й  

Він кару тяжчу, аніж я, терпітиме. 

Х о р  

Як слів цих вимовляти не боїшся ти! 

П р о м е т е й  

Чого ж боятись? Смерті непідлеглий я. 

Х о р  

Наслати муки ще лютіші може він. 

П р о м е т е й  

[935] Хай шле — нема для мене несподіванок. 
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Х о р  

Той мудрий, Адрастеї хто вклоняється. 

П р о м е т е й  

Шануйте ви владущих і улещуйте, 

Для мене ж менше від нічого важить Зевс,— 

Хай робить що захоче цей короткий час, 

[940] Недовго він богами керуватиме. 

Та он від Зевса, бачу, посланець біжить — 

Прийшов він, певно, із повою звісткою, 

Оцей служник тирана новочасного. 

З’являється Гермес. 

Г е р м е с  

До тебе, мудрія гостроязикого, 

[945] Богів зрадливця, а людей шановника, 

До тебе, вогнекрадця, промовляю я! 

Звелів отець все розказать про шлюб отой, 

Що через нього, похвалявсь ти, влади він 

Позбудеться. Докладно і виразно все 

[950] Ти, Прометею, розкажи без загадок! 

Цю путь удруге не примушуй міряти,— 

Сам знаєш-бо, цим Зевса не власкавити. 

П р о м е т е й  

Яка зарозуміла й гордовита вся 

Розмова ця прислужника богівського! 

[955] Недавно ви при владі стали й мислите. 

У замках безпечальних домувать повік? 

Падіння двох тиранів чи не бачив я? 

Побачу, як і третій, що при владі є, 

Впаде ганебно й скоро. Сподівався ти, 

[860] Що цих богів новітніх я злякаюся? 

Далеко ще до цього. Поспішай назад 

Дорогою, якою і прийшов сюди,— 

Нічого ти від мене не дізнаєшся. 

Г е р м е с  

Отож-бо цим зухвальством і сваволею 

[965] Себе й завів ти в безвихідь страждань оцих. 
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П р о м е т е й  

Свого нещастя на негідне рабство я 

Не проміняю,— це запам’ятай собі. 

Г е р м е с  

Мабуть, у рабстві краще бути в скель оцих, 

Ніж Зевса-батька вісником довіреним? 

П р о м е т е й  

[970] Отак і треба зневажать зневажників. 

Г е р м е с  

Ти муками своїми мовби тішишся? 

П р о м е т е й  

Я тішуся? Такої ворогам моїм 

Жадав би я утіхи, й серед них — тобі. 

Г е р м е с  

За ці нещастя і мене винуєш ти? 

П р о м е т е й  

[875] Скажу одверто,— всіх богів ненавиджу, 

За добре злим мені вони віддячили. 

Г е р м е с  

Як подивлюсь я — справді тяжко хворий ти. 

П р о м е т е й  

Як хворість то — ненавидіти ворога. 

Г е р м е с  

Але ти в щасті був би ще нестерпніший! 

П р о м е т е й  

Ой-ой! 

Г е р м е с  

[980] Ой-ой? Це слово невідоме Зевсові. 
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П р о м е т е й  

Старіючи, усього час навчить його. 

Г е р м е с  

А ти ще й досі не навчився розуму. 

П р о м е т е й  

Ба ні,— не розмовляв би я з прислужником. 

Г е р м е с  

Нічого, видно, батькові не скажеш ти? 

П р о м е т е й  

[985] Не дякувать чи можу, власкавлений! 

Г е р м е с  

Глузуєш ти із мене, ніби з хлопчика. 

П р о м е т е й  

Чи ти ж не хлопчик? Навіть ще дурніший ти, 

Якщо від мене сподівавсь довідатись. 

Ні мук таких немає, ані хитрощів, 

[990] Щоб ними Зевс присилував сказати це, 

Аж поки пут ганебних не розв’яже він. 

Нехай палючим кидав він полум’ям, 

Завіє все снігами білоперими,  

Громами хай загрожує підземними,— 

[995] Нічим мене сказати не присилує, 

Кому його належить з трону скинути. 

Г е р м е с  

Побачиш сам, чи допоможе це тобі… 

П р о м е т е й  

Все передбачив і давно вже зважив я. 

Г е р м е с  

Наважся, о наважся, нерозсудливий, 

[1000] Хоч задля мук цих розумніше мислити. 
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П р о м е т е й  

Дарма, мов хвиль прибоєм докучаєш ти 

Вмовлянням. Не думай, що, лякаючись 

Погрози Зевса, стану я, мов женщина, 

Благать, кого ненавиджу, й ламатиму 

[1005] я руки по-жіночому, щоб змилувавсь 

І увільнив з кайданів,— ні, не буде так. 

Г е р м е с  

Багато, але марно розмовляв я тут. 

Ні, цього серця не зм’якшить благаннями. 

Мов огир неїжджалий, він узду гризе, 

[1010] Пручається і з віжками змагається. 

Та кволі, недоречні хитрування ці,— 

Сама лиш самопевність нерозумного 

Не варта аж нічого. Як словам моїм 

Ти не скоришся — глянь, якою бурею,— 

[1015] Хвилешна хвиля муки неминучої 

Тебе настигне. Скелі стрімковерхі ці 

Розтрощить батько громом-блискавицею 

Полум’яною, і обійми каменю 

Твоє сховають тіло. Довгі сповняться 

[1020] Віки, аж поки вийдеш знов на світло ти 

Й орел кривавий, цей крилатий Зевсів пес, 

Шматки великі рватиме пожадливо 

Від твого тіла, і щодня приходити 

Цей буде гість незваний і печінкою 

[1025] Живитися твоєю почорнілою. 

Стражданням цим не дожидай закінчення, 

Покіль з богів котрий у тяжких муках цих 

Тебе заступить і в Аїд безпремінний 

За тебе зійде, в глиб сумного Тартару. 

[1030] Над цим подумай. Не хвальба порожня то, 

А вирок найсуворіший, бо в Зевсових 

Устах нема неправди, свого слова він 

Додержує. Тож роздивись, роздумайся 

І не вважай зарозумілих гордощів 

[1035] За кращі від звичайної розважності. 

Х о р  

Здається, все до речі говорив Гермес: 

Пихи позбутись радить він і мудрої 
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Розважності шукати. Тож послухайся, 

Ганьба для мудрих — помилки триматися. 

П р о м е т е й  

[1040] Все я знав наперед, що звістив він мені. 

Мук зазнати ворогу від ворогів — 

Не ганьба. Хай же ринуть на мене вогню 

Дволезого кучері, неба ефір 

Хай від грому, від натиску буйних вітрів 

[1045] Розірветься на частки: землю важку 

Аж до самих основ, до коріння її, 

Переможний хай похитне буревій; 

В шумуванні шаленім хвилі морські 

Хай сплетуться з шляхами небесних світил. 

[1050] В вировому коловертні долі нехай 

Закинуть в Тартару чорну глибінь 

Моє знесилене тіло — на смерть 

Ніколи мене не вбити! 

Г е р м е с  

Такі розмови, такий рішенець 

[1055] Лише від безумця можна почути! 

Та й чи довго йому збожеволіти в цій 

Недолі й шаленість послабити чим? 

(До Океанід.) 

Але ви, що стражденним горем його 

Вболіваєте тужно,— швидше біжіть 

[1060] Якнайдалі від цих непривітних місць. 

Щоб розум ясний не змутило вам 

Неослабне грому рикання. 

Х о р  

Говори щось інше, такої порадь, 

Щоб послухали ми, не до мислі-бо нам 

[1065] Своє ти промовив нестерпне слово. 

На негідний учинок підбурюєш нащо? 

Ми готові все перетерпіти з ним, 

А до зрадників вчились ненависті ми, 

І з пороків усіх 

[1070] Для нас найогидніша зрада. 
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Г е р м е с  

Отож пам’ятайте, вам мовив я все 

Наперед,— як надійде нещастя, тоді 

Вже на долю не ремствуйте і не кажіть, 

Що вас кинув в біду несподівану Зевс. 

[1075] Ні, не він, а самі себе губите ви. 

Бо, знаючи все, не нагло, як стій, 

Не таємним опинитесь відступом ви 

В невихідних тенетах Ати-біди,— 

Заплутає вас недоумство. 

П р о м е т е й  

[1080] Де в розмовах нікчемних, а справді земля 

Захиталась, і грому лупи глухі 

Вже ревуть недалеко, грізних блискавиць 

Вже спалахують завитні полум’яні, 

[1085] І куряву вихри крутять, женуть. 

Супротивні вітри летять звідусіль 

В незрименному герці,— заколот, бій, 

Вітрове повстання! В страшній боротьбі 

Все змішалось — повітря і хвилі морські! 

[1090] Всю цю бурю наслав розлючений Зевс, 

Щоб мене вжахнути. 

О пречесна мати моя, о ефіре, 

Що світлом усіх обіймаєш, поглянь — 

Я страждаю безвинно. 

При громі й блискавицях скеля з Прометеєм провалюється в безодню. 

(Переклад Бориса Тена) 
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Книга перша 

[1] Ратні боріння й героя вславляю, що перший із Трої, 

[2] Долею гнаний, прибув до Італії, в землі лавінські. 

[3] Довго всевишня по суші і морю ним кидала сила, 

[4] Бо невблаганна у гніві Юнона була безпощадна. 

[5] Досить натерпівся він у війні, поки місто поставив, 

[6] Переселивши у Лацій богів, звідки рід був латинський, 

[7] Родоначальники Альби й мури походили Рима. 

 

[8] Музо, про всі ті причини згадай нам, чию він образив 

[9] Волю божисту і що так царицю богів осмутило, 

[10] Що навіть мужа такого побожного змусила стільки 

[11] Витерпіть бід і пригод; чи такі вже боги невблаганні? 
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[12] Місто старинне було, Карфаген, поселенці тірійські 

[13] Там оселились, далеко навпроти Італії й гирла 

[14] Тібру; було воно повне багатств і до бою завзяте. 

[15] Місто те, кажуть, Юнона найбільше з усіх полюбила, 

[16] Більше ніж Самос. Тут зброя її, тут її колісниця, 

[17] Тут, якщо доля дозволить, і влада над світом найвища 

[18] Має постати,— вона і тоді вже про це турбувалась. 

[19] Чула, одначе, нащадки такі із троянської крові 

[20] Вийдуть, що вирвуть колись із корінням твердині тірійські, 

[21] Вийде й народ відтіля, цар могутній, в боях переможець, 

[22] Лівії всій на загибель: цю нитку вже випряли парки. 

[23] З острахом, щоб не збулось це, Сатурнія ще й пригадала 

[24] Давню війну, що вела біля Трої за любих аргейців. 

[25] Ще не затерлись-бо в пам’яті й гніву причини, жорстокий 

[26] Біль не ущух, у серці десь тліли й про присуд Парісів 

[27] Згадка, і жаль за зневагу краси; й те ненависне плем’я, 

[28] Й шана, яку Ганімед тепер має. За все це горіла 

[29] Гнівом важким до троянців, що скрізь їх морями носило, 

[30] Тих, що данайці іще не добили й Ахілл невблаганний 

[31] Не докінчив. Не впускала їх довго у Лацій, і довгі 

[32] Роки ще, долею гнані, вони десь морями блукали. 

[33] Стільки зусиль було треба, щоб римський народ утворити! 

 

[34] Ледве земля сікулійська з очей у них зникнути встигла 

[35] Й спінені хвилі солоні вони уже різали міддю, 

[36] В серці своєму Юнона, предвічну ховаючи рану, 
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[37] Так розважала: «То я, переможена, діло облишу 

[38] Вже розпочате? І не боронитиму я уступити 

[39] В край італійський цареві тевкрійців з тієї причини 

[40] Тільки, що фатум не хоче? Паллада могла чей спалити 

[41] Флот весь аргейців, а їх потопити у морі, хоч винен 

[42] Був лиш Ойлеїв Аякс біснуватий? Сама вона з хмари 

[43] Кинула Зевсів бистрий вогонь і розкидала судна, 

[44] Збурила хвилі вітрами й вогнем, що у грудях пробитих 

[45] Палахкотів, закрутила й на скелю стрімку настромила. 

[46] Я ж, яка величаюся тим, що цариця я божа, 

[47] Зевсова жінка й сестра, із одним лише плем’ям воюю 

[48] Стільки вже років. Чи хто іще схоче вклонитись Юноні 

[49] І принести на жертовнику їй свою жертву благальну?» 

 

[50] Так розважала Юнона у серці, розлюченім гнівом, 

[51] І прибула в буревіїв країну, де Австер шаліє, 

[52] В землю еольську. Еол тут, в просторій печері замкнувши 

[53] Буйні вітри й буревії шумкі, владарює над ними, 

[54] В диби заковує, в вежі саджає; вони ж із досади 

[55] Так у склепіннях гори гомонять, що аж гори лунають 

[56] Гомоном дужим. А зверху Еол, у твердині засівши, 

[57] Берло тримає в руках, і вгамовує буйність, і гнів їх 

[58] Здержує. А не робив би того, то моря всі, і землю, 

[59] Й небо високе б зірвали й світами несли буревії. 

[60] Батько могутній, проте, побоявся цього і в печерах 

[61] Темних замкнув їх, ще й гір нагромадив високих ізверху, 
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[62] Й дав їх під владу царя, який за твердим би законом 

[63] Міцно тримать їх умів, попускаючи віжки, як треба. 

 

[64] Цими словами з благанням звернулась до нього Юнона: 

[65] «Батько богів, всього роду людського володар, Еоле, 

[66] Дав тобі владу вгамовувать хвилі, їх вітром здіймати. 

[67] Плем’я, вороже мені, вже пливе по Тірренському морю 

[68] Й Трою везе до Італії й здоланих в битві пенатів. 

[69] Дай же силу вітрам, потопи кораблі їх в пучині 

[70] Чи розжени їх урозтіч, все море вкриваючи трупом. 

[71] Двічі по семеро німф є у мене, краси чарівної; 

[72] Найчарівніша на вроду, проте, серед них Дейопея,— 

[73] Шлюбом з тобою її поєднаю, признаю твоєю, 

[74] Щоб за велику цю послугу вічно жила біля тебе, 

[75] Хай ощасливить тебе вона, батька, потомством хорошим». 

 

[76] В відповідь мовить Еол: «Твоя лиш турбота, царице, 

[77] Знати, чого побажать, а мені лише те, що велиш ти, 

[78] Треба здійсняти. Цю владу мені ти даєш, та єднаєш 

[79] Ласку Юпітера, й змогу даєш на бенкетах бувати 

[80] Разом з богами, і робиш володарем хмар буревійних». 

 

[81] Так він промовивши, берло в руках обернув і ним збоку 

[82] Гримнув у гору порожню; й вітри, наче в лавах загони, 

[83] Мчаться туди, де їм вихід дали; й суходолом спочатку 

[84] Вихром гуляють, припали до моря, в основах ворушать.  
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[85] Разом і Евр, і Нот полетіли, й на зливи багатий 

[86] Африк, і хвилі великі до берега котять. Лунають 

[87] Крики мужів, і линви скриплять. Несподівані хмари 

[88] Тевкрам і небо, і день уже з-перед очей виривають. 

[89] Ніч уже чорна на море злягла. Загриміло склепіння 

[90] Неба, і блискавки густо в ефірі мигають, кругом все 

[91] Смертю на місці мужам грозить очевидною. Зразу ж 

[92] Сили позбувся Еней, весь потом холодним облився; 

[93] Тяжко зітхає і, руки обидві до неба піднісши, 

[94] Мовить такими словами: «Сто раз щасливіші герої, 

[95] Що під високими мурами Трої їм вмерти судилось, 

[96] Перед очима батьків їх. О ти, наймужніший з данайців, 

[97] Сину Тідея, чом на Ілійських полях не загинув 

[98] Я від твоєї правиці? Чом дух не віддав, де суворий 

[99] Гектор поліг, повалений ратищем внука Еака, 

[100] Де Сарпедон ліг могутній і де Сімоентова хвиля 

[101] Стільки шоломів купає, й щитів, і трупів героїв!» 

 

[102] Ще він не вимовив слів цих, як з півночі вихор із свистом 

[103] Бурею злинув, вітрила ударив, зняв хвилю до неба. 

[104] Тріснули весла, судно закрутилось і стануло диба. 

[105] Ось насувається зверху гора водяна прямовисна; 

[106] Ті аж на гребні зависли, а тим, розступаючись, хвиля 

[107] Дно показала, а там і пісок з глибини вивертає. 

[108] Три кораблі здужав Нот і метнув їх на скелі підводні; 

[109] В хвилях вони там стирчать,— вівтарями їх звуть італійці,— 
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[110] Мов велетенський під плесом хребет. Три на скелі стрімчасті 

[111] Евр під мілини зіпхнув піскові, що аж жалко дивитись; 

[112] Прірву загачує ними, піском обгортає навколо. 

[113] Той корабель, що ним вірний Оронт із лікійцями їхав, 

[114] Перед очима Енея хвиля морська велетенська 

[115] Б є у корму, і пірнув стрімголов, у безодню скотившись. 

[116] Збитий керманич; аж тричі судном закрутила на місці 

[117] Хвиля рвучка, і бездонна пучина його поглинула. 

[118] Зрідка спливали в безмежнім просторі крутої безодні 

[119] Зброя мужів, і бервена, й багатства троянські на хвилях. 

[120] Вже і міцне Ільйонея судно, і героя Ахата, 

[121] Й те, що ним плинув Абант і що плинув Алет староденний, 

[122] Буря змогла; усі скріплення палуби зовсім ослабли, 

[123] Шпари відкрились і воду ворожу до себе приймають. 

 

[124] Але Нептун запримітив тим часом, що море заграло 

[125] І зашуміло могутнє, що пущено бурю й на дні вже 

[126] Зрушились води стоячі. Ображений тяжко, із моря 

[127] Виглянув і понад хвилі підняв він спокійне обличчя.  

[128] Бачить, що флот Енеїв по цілому морю розбитий, 

[129] Валиться море і небо, здається, уже на троянців. 

[130] І перед братом не вкрилися хитрість і підступ Юнони. 

[131] Кличе він Евра й Зефіра до себе і так до них мовить: 

 

[132] «Так-то вже вашого роду пиха завела вас далеко? 

[133] Ви лиш вітри, а посміли без волі моєї й наказу 
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[134] Небо змішати з землею і горами хвилі підняти? 

[135] Ось я вам! Зараз же швидко приборкайте хвилі кипучі. 

[136] Потім уже не таку вам покуту завдам за провину. 

[137] Гей же, рушайте мерщій і вашому панові мовте, 

[138] Що не йому над морями знак влади — цей грізний тризубець — 

[139] Доля дала, а мені. Хай дикі тримає він скелі, 

[140] Ваші, Евре, оселі, Еол хай бундючиться там же; 

[141] Там, в тих хоромах, нехай у в’язниці вітрів він царює». 

 

[142] Так він промовив; та скорше, ніж слово сказав, заспокоїв 

[143] Збурене море, розвіяв згромаджені хмари і сонце 

[144] Викотив знову на небо. І вже Кімотоя з Трітоном 

[145] Судна із гострої скелі, що сили їм стало, стягають. 

[146] . Сам він тризубцем підважує, сам і піски розгортає, 

[147] Море вгамовує й їде по хвилях в легкій колісниці. ‘ 

[148] Так-то бува, як великий народ забунтується часом: 

[149] Чернь безугавно лютує, і вже смолоскипи літають, 

[150] Гостре каміння летить, а зброєю лютість кермує. 

[151] Мужа, проте, як побачать, що в них у пошані великій,— 

[152] Має-бо він і заслуги,— то змовкнуть, щоб слухати пильно; 

[153] Грає на їх почуттях він словами і гнів їх гамує. 

[154] Так увесь гомін на морі затих, коли батько поглянув 

[155] Ген понад хвилі, проїхав по чистопогідному небі: 

[156] Кіньми правує до бігу, мов льоту, й відпружує віжки. 

 

[157] Втомлені люди Енея прямують шляхом своїм просто, 
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[158] Де побережжя найближчі; і так у Лівійську країну 

[159] Ідуть. Там глибоко затишок є в узбережжі, там пристань 

[160] Острів своїми зробив берегами, бо кожна там хвиля, 

[161] Ринучи з моря, об них розіб’ється й, роздвоєна, круто 

[162] Знов повертається. Зліва і справа великі там скелі; 

[163] Небу грозять їх вершини високі; внизу ж попід ними 

[164] Води спокійні мовчать. Ліси мерехтять доокола, 

[165] Темні там тіні простелює гай таємничий. З другого 

[166] Боку печера, в ній скелі звисають; вода там солодка. 

[167] Викуті крісла у камені дикому — німф то домівка. 

[168] В цьому-то місці знеможені судна не треба в’язати 

[169] Линвами, ні прикріпляти, вбиваючи якір зубатий. 

 

[170] Тут-то Еней, ледь із цілого флоту сім суден зібравши, 

[171] З ними спинився. Троянці, що так за землею стужились, 

[172] Вийшли на берег. Пісками ідуть, що такі їм жадані, 

[173] На узбережжі, від солі вологі, в утомі лягають. 

[174] З кременю іскру Ахат тоді креше й, вогонь перейнявши 

[175] В листя сухе та в поживу ще й хмизу додавши, із труту 

[176] Полум’я так добуває. Давай тоді блага Церери, 

[177] Вимоклі в хвилях, виймать, витягать все Церери знаряддя. 

[178] Втомлені, все ж починають сушити врятоване збіжжя 

[179] Понад багаттям горючим і тут же на жорнах молоти. 

 

[180] Вгору на скелю тим часом виходить Еней і довкола 

[181] Вже поглядає на море широке, чи, може, Антея 
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[182] Де не побачить, як вітер ним кида, або двоєрядні 

[183] Судна фрігійські; чи Капія вгледить, або на кормі де 

[184] Високо зброю Каїка: ніде ні суденця не видно. 

[185] Бачив, проте, як блукали три олені на узбережжі, 

[186] Де, пасучися, по долах тягнулися ззаду за ними 

[187] Череди цілі. Спинившись, лука схопив він і стріли 

[188] Бистрі, що завжди для нього підносив Ахат його вірний. 

[189] Спершу убив вожаїв, що несли свої голови гордо, 

[190] Вмаєні, наче галуззям, рогами; а потім стріляє 

[191] В череду і заганяє, розбиту, в гущавину лісу. 

[192] І не раніш перестав він, аж доки сім туш здоровенних 

[193] Склав на землі переможно, і кількість убитих зрівняв він 

[194] З суден числом. Тоді звідти на пристань вертається й ділить 

[195] Друзям усім. Також вина ті ділить, що ними гостинний 

[196] Жбани наповнив Ацест на Трінакрії й дав на прощання, 

[197] І потішає серця їх скорботні такими словами: 

 

[198] «Друзі мої, у житті ми не перший раз бачимо лихо, 

[199] В тяжчій бували біді, але, дасть бог, і ця закінчиться. 

[200] В гирлі були ви скаженої Сцілли, між скелі гримучі 

[201] Йшли ви, вам добре й циклопові бескети знані. Бадьорі, 

[202] Острах усякий від себе женіть, і журбу, й боягузтво! 

[203] Може, колись і про це все приємно нам буде згадати. 

[204] Стільки пригод перебувши і стільки напастей зазнавши, 

[205] Всі ми прямуємо в Лацій тепер, де нам доля вказала 

[206] Мирну оселю: Троянській державі там слід відновитись; 
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[207] Отже, держіться й себе бережіть для часів щасливіших». 

 

[208] Так він сказав; і хоч смуток великий в’ялив його серце, 

[209] Очі промінням надії палали, біль глибоко в грудях 

[210] Крив він. А друзі взялися за здобич, бенкет готувати. 

[211] Шкуру стягають з хребетних кісток, оббіловують м’язи; 

[212] Інші рубають в куски й на рожни ще дрижачі встромляють, 

[213] Ті казани розставляють на березі й, ватру розклавши, 

[214] Сили тоді підкріпляють їдою, й розлігшись на зелах, 

[215] Вакхом старим догоджають собі й дичиною смачною. 

[216] А як прогнали бенкетом цим голод і посуд відклали, 

[217] Втрачених друзів пригадувать стали в розмові сердечній; 

[218] Мають надію й бояться, чи вірити можна, що справді 

[219] Десь уціліли, чи згинули й більше уже не озвуться. 

[220] Благочестивий Еней особливо оплакує гірко 

[221] Втрату Оронта палкого, й пригоду Аміка, й жорстоку 

[222] Лікову долю, оплакує Гія й Клоанта, героїв. 

[223] Вже закінчили той плач, як Юпітер з високого неба у 

[224] Глянув на море, вітрилами вкрите, й на землю — підніжок, 

[225] І побережжя, й народи довкола, й на самому небі 

[226] Став нагорі, й свої очі звернув на державу Лівійську. 

[227] Справами цими в ще більшому смутку бентежить Венера 

[228] Серце своє, умивається слізьми гіркими й до нього 

[229] Так промовляє: «В руках твоїх доля навіки і людська, 

[230] Й божа, ти громом страшиш,— але чим, проте, міг провинитись 

[231] Перед тобою Еней мій і чим провинились троянці, 
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[232] Що, хоч натерпілись стільки біди, а й нині закритий -> 

[233] Світ весь стоїть перед ними; а все це Італії ради! 

[234] Ти ж обіцяв, що то римляни, певно, по довгих сторіччях 

[235] Вийдуть із Трої, що звідти, із крові ожилої Тевкра, 

[236] Встануть владики, які самодержцями будуть на землях 

[237] Всіх і морях. Чом нині змінив ти це рішення, батьку? 

[238] Правду сказавши, я цим хоч втішалась, згадавши нещасну 

[239] Трої руїну, і доброю долею злу розважала. 

[240] Нині ті самі нещастя, по злигоднях всіх перебутих, 

[241] Ринуть на тих же героїв,— коли ж буде край тим нещастям, 

[242] Царю великий? Тож міг Антенор, із загонів ахейських 

[243] Вирвавшись, аж в Іллірійську затоку проникнуть безпечно, 

[244] В глиб до держави лібурнів дістатись, Тімавські джерела 

[245] Переплисти міг, де дев’ять струмків із гори випливає; 

[246] Море тут вклинилось в сушу, й прибої по полю лунають. 

[247] Побудував саме тут він місто Патавій, і тевкрів 

[248] Там оселив, і народ сам назвав, владу Трої ствердивши, 

[249] І в благодатному мирі спокійно тепер почиває. 

[250] Ми ж, твоє плем’я, що хочеш в палати небесні забрати, 

[251] Всі кораблі погубивши,— нечувано! — з гніву одної 

[252] Гинемо, і до земель італійських впустить нас не хочуть. 

[253] Дяка така за побожність? Чи так ти нам берло вертаєш?» 

 

[254] Батько богів і людей на слова ці всміхнувся до неї -— 

[255] Усмішка та і прояснює небо, й вгамовує бурі — 

[256] Доньку цілує привітно і так промовляє до неї: 
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[257] «Ти, Кітереє, не бійся, бо доля твого покоління 

[258] Буде незмінна:, ще місто побачиш і мури лавінські, 

[259] Що обіцяв я, й прославиш великого духом Енея, 

[260] В небо до зір його візьмеш; мої постанови незмінні. 

[261] Він то — скажу тобі це, щоб журба твого серця не гризла, 

[262] Все те точніше розкрию й завісу здійму я із долі — 

[263] Він то вестиме в Італії війни великі, народи 

[264] Буйні розгромить, закони мужам дасть і мури поставить,— 

[265] Поки три рази в латинян царем його літо зустріне 

[266] І завітає тричі зима до побитих рутулів. 

[267] Потім Асканій, хлопчина, що нині Іулом зоветься,— 

[268] Іл називався він, поки стояла Ілійська держава — 

[269] Тридцять довжезних кругів часових, що їх місяцем мірять, 

[270] Владою сповнить своєю й з Лавінія берло державне 

[271] Перенесе, і могутністю мурів зміцнить Альба-Лонгу. 

[272] Тричі по сто літ там влада державна належати буде 

[273] Племені Гектора, поки аж Ілія, славна цариця 

[274] Й жриця, від Марсавагітна, потомків-близнят не породить. 

[275] Потім вже Ромул, вовчиці-живительки жовтим кожухом 

[276] Вигрітий, далі продовжить цей рід; це ж він мавортійські 

[277] Мури збудує і римлян назве ім’ям своїм власним. 

[278] їм не кладу я границь, не значу я часу їх владанню; 

[279] Владу даю їм без меж. Та ще навіть злостива Юнона, 

[280] Та, що і море, і небо, і землю наповнює жахом, 

[281] Змінить на краще свій задум, сприятиме спільно зі мною 

[282] Римлянам, цілого світу владикам, народові в тогах. 
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[283] Так призволяю я: по очисних п’ятиріччях численних 

[284] Прийде той час, коли рід Ассарака і Фтію, й Мікени 

[285] Славні у рабство повергне і владу свою установить 

[286] Над переможеним Аргосом. З гожого племені Трої 

[287] Цезар народиться; дасть океан він межею державі, 

[288] Славі дасть межами зорі; він сам, по Іулі великім, 

[289] Юлій ім’я успадкує. Колись його в щасті на небі 

[290] Будеш приймати з трофеями Сходу. Обіти складати 

[291] Будуть йому. І жорстокі віки злагідніють, скінчаться 

[292] Війни. І Вірність поштива, і Веста, й Квірін з своїм братом 

[293] Ремом закони встановлять. Залізними скобами міцно 

[294] Замкнені будуть жахливі ворота Війни, а за ними 

[295] Сяде Шаленість ворожа на зброї страшній, в неї руки 

[296] Скуті в сто ретязів мідних і паща ревтиме кривава». 

 

[297] Так промовляє і сина шле Майї із неба, щоб землі 

[298] Й замки нові карфагенські відкрились для тевкрів гостинно, 

[299] В край щоб впустити їх не боронила Дідона, яка ще 

[300] Долі не знає. Меркурій негайно злетів у повітря, 

[301] Крильми веслуючи, й швидко з’явився в Лівійській країні. 

[302] Виконав зразу ж наказ. І послухали бога пунійці, 

[303] Дикість сердець злагідніла. Цариця сама, в тій же хвилі, 

[304] В серці своєму ласкавість до тевкрів відчула й прихильність. 

 

[305] Ночі тієї побожний Еней роздумував довго; 

[306] Й тільки-но день благодійний настав, як він вирішив вийти, 
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[307] Щоб дослідити незнані місця узбережжя, де вітром 

[308] Загнані вийшли вони,— хто живе тут — чи люди, чи звірі, 

[309] Пустку-бо бачить навколо, щоб друзям міг все розказати. 

[310] Флот заховав під склепінням лісів, де скелі звисають, 

[311] В пітьмі гіллястих дерев, в їх зловісній тіні його скривши. 

[312] Сам же, Ахата лише за товариша взявши й два списи 

[313] В руку, пішов, тільки леза широкі залізні блищали. 

 

[314] Як переходив він Гай, перейшла йому мати дорогу; 

[315] Так виглядала з лиця і одіння, так зброю тримала, 

[316] Нібито дівчина з Спарти або Гарпаліка фракійська, 

[317] Що в перегони із Гебром швидким виступає на конях. 

[318] Так, як це роблять мисливці, повісила лук через плечі 

[319] Зручний і коси на вітер пустила. Одіння хвилясте 

[320] Так пов’язала вузлом, що аж видно коліно, і перша: 

[321] «Гей, юнаки,— до них мовить,— скажіть, чи не бачили часом 

[322] Тут однієї з мого товариства, яка випадково 

[323] З сагайдаком через плечі пройшла тут,— з плямистої рисі 

[324] Шкура на ній,— може, з криком погналась за спіненим вепром?» 

 

[325] Так Венера сказала. А син їй Венерин промовив: 

[326] «Ні, не чував я її й не бачив твоєї посестри, 

[327] Діво, чи як тебе звати? Безсмертне-бо в тебе обличчя 

[328] Й голос нелюдський; ти, певно, богиня, сестра Аполлона? 

[329] Може, із німф ти одна? Та бувай нам на руку щаслива, 

[330] Хто б не була; поможи нам в біді, розкажи нам ласкаво, 
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[331] Небо яке це над нами і світу в якій ми частині? 

[332] Ми тут блукаємо й зовсім не знаємо краю й народу; 

[333] Вітер сюди нас завіяв, розбурхане море загнало; 

[334] Наша правиця пожертву багату складе на вівтар твій». 

 

[335] «Я не достойна такої великої честі,— Венера 

[336] Мовить,— є звичай в тірійських дівчат сагайдаки носити 

[337] І пурпуровим котурном обв’язувать високо ногу. 

[338] Бачиш Пунійську державу тірійців, Агенора місто. 

[339] Землі, проте, це лівійські: народ у війні непоборний. 

[340] Владу тут має Дідона, що з тірського міста походить, 

[341] Втікши від рідного брата. Тут кривда велика і повість 

[342] Довга про це; розкажу вам лише найважливіші речі: 

[343] Був чоловіком у неї Сіхей; із усіх фінікійців 

[344] Він найбагатший на золото був і закоханий дуже 

[345] В цю безталанну. Дав дівчину батько йому непорочну, 

[346] Першу дружину. В тірськім краю тоді брат її рідний 

[347] Пігмаліон володарив,— у лютім злочинстві всіх інших 

[348] Він перевищив. Між ними зчинилась страшна ворожнеча. 

[349] При вівтарі нечестивець підступно Сіхея залізом 

[350] Тайно убив, свій жадобою золота ум засліпивши; 

[351] Про сестрине він кохання не дбає, й затаює довго 

[352] Злочин підступний, і, марних надій даючи їй багато, 

[353] Просто глузує з кохання сестри. Та у сні чоловік їй, 

[354] Ще не похований доти, з’явився. Поблідле обличчя 

[355] В страху піднісши, жахливий вівтар і залізом пробиті 
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[356] Груди відкрив він і злочин таємний в сім’ї роз’яснив їй. 

[357] Радить тікати мерщій, покинути рідну країну. 

[358] Щоб удалася ця втеча, вказав їй, де скарби укрито, 

[359] Де під землею вага незміренна і золота, й срібла. 

[360] Вражена всім цим Дідона і друзів єднає, і втечу 

[361] З ними готує. Зійшлися всі ті, що шалена ненависть 

[362] В них до тирана була або жах був безмежний. Забравши 

[363] Всі кораблі, що на той час готові були, насипають 

[364] Золота повно, везуть через море багатство скупого 

[365] Пігмаліона,— вождем у них жінка. Добились до місця, 

[366] Де нині мури великі й нова карфагенська твердиня 

[367] Виросла, й землю купили,— від способу куплі тієї 

[368] Бірсою зветься, бо стільки купили, як може зайняти 

[369] Шкура вола. Але ви що за люди, прийшли із якого 

[370] Краю? Куди вам дорога?» На ці запитання герой наш 

[371] Відповідає, зітхнувши, а мова з дна серця виходить: 

 

[372] «О богине, коли б розповів я з самого початку 

[373] Й час якби в тебе знайшовся нещасть наших слухати повість, 

[374] Скоро б і день закінчив, Олімп зачиняючи, Веспер. 

[375] Ще як по різних морях ми пливли з стародавньої Трої,— 

[376] Може, й до ваших ушей тої Трої ім’я досягнуло,— 

[377] Аж до лівійського берега буря страшна нас загнала. 

[378] Я — той побожний Еней, що пенатів від ворога вирвав; 

[379] На кораблі їх везу, і до зір моя слава сягає. 

[380] Я батьківщини шукаю, Італії, роду шукаю, 
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[381] Що від Юпітера вийшов найвищого. Сів я на двадцять 

[382] Суден на морі фрігійському. Мати богиня вказала 

[383] Шлях, і я долі послухав. З ним сім лиш зосталось, розбитих 

[384] Евром і морем. І от, сіромаха, чужинцем блукаю 

[385] Я у пустині лівійській, з Європи і з Азії гнаний». 

[386] Довше жалів не знесла цих Венера і так перебила: 

 

[387] «Хто б ти не був, я не вірю, щоб ти проти волі безсмертних 

[388] Дихав повітрям оцим життєдайним, якщо у тірійське 

[389] Місто прийшов. Отже, сміло рушай, до порогів цариці 

[390] Прямо іди. Я віщую тобі, що повернуться друзі; 

[391] Флот врятувався, змінивсь Аквілон і привів його в пристань, 

[392] Тож ворожити на птицях батьки недарма мене вчили. 

[393] Лебедів, глянь там, дванадцять веселим ключем надлітає. 

[394] їх то, як ранні тумани із неба ясного опали, 

[395] Птах наполохав Юпітерів; от вони довгим рядочком 

[396] Вже осідають на землю або на осілих, здається, 

[397] Дивляться зверху. То як, повернувшися, крилами мають 

[398] Шумно і небо кругом облітають, співаючи пісню, 

[399] Так твої судна і молодь уже десь на пристані, може, 

[400] Чи паруси розпустивши на вітрі, прямують до неї; 

[401] Ти лише йди і скеровуй свій крок, куди шлях твій провадить». 

 

[402] Мовила і відвернулась; і шия сяйнула рожева, 

[403] Коси божисті у неї на тім ї якийсь божественний 

[404] Видали запах, одіння опало до стіп, і богиня 
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[405] В світлості повній з’явилась. А він, лиш пізнав свою матір, 

[406] Вслід їй, що в далеч зникала, такими озвався словами: 

[407] «Нащо так часто й жорстоко обманюєш сина пустими 

[408] Цими примарами? Чом це рукою твоїх доторкнутись 

[409] Рук я не можу, ні слова почуть, ні до тебе промовить?» 

[410] Так нарікає й до мурів прямує. Венера у хмару 

[411] їх загорнула, ідучих, запоною мряки покрила, 

[412] Щоб їх ніхто не побачив і пальцем до них не торкнувся, 

[413] Щоб не задержав в дорозі, причин не питав їх приходу. 

[414] Легко в повітрі сама полетіла на Пафос і радо 

[415] Там оглядає оселю свою, де храм її, звідки 

[416] Ладан сабейський із ста вівтарів аромати їй курить, 

[417] Пахощі свіжого квіту вінки посилають до неї. 

 

[418] Ті завернули тим часом туди, куди стежка вела їх, 

[419] Вже й на пагорб зійшли, що над місто й твердиню сусідню 

[420] Зверху дививсь. З тих громадь дивувався Еней; ще недавно 

[421] Тут лише хижі стояли; з брам, із брукованих вулиць, 

[422] З руху гучного на них дивувався. За діло взялися 

[423] Палко тірійці. Одні для твердині там мури будують, 

[424] Інші — котять каміння руками; ці під будову 

[425] Площу рівняють, а ті борозною їй межі обводять. 

[426] Суддів уже вибирають, начальників, раду священну. 

[427] Пристань влаштовують інші, ті закладають фундамент 

[428] Для побудови театру, а ці — величезні колони 

[429] Тешуть із скель, майбутні готуючи сцени окраси. 
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[430] Так, наче бджоли на луках квітчастих улітку працюють 

[431] В сонячній спеці, як рій молодий вилітати вже має, 

[432] Або тоді, як росяться меди й розпирають вже соти 

[433] Плином солодким,— одні беруть те, що їм інші приносять, 

[434] Ті ж, у рій об’єднавшись, трутнів лінивих громаду 

[435] Гонять від вулика; праця кипить, а меди фіміамом 

[436] Пахнуть. «Щасливі ви, мури вже ваші здіймаються вгору!» — 

[437] Каже Еней і верхів’я будівель міських оглядає. 

[438] Входить тоді, оповитий у мряку,— аж диво сказати — 

[439] Прямо в юрбу і змішався із нею, нікому не видний. 

 

[440] Був у середині, в місті тім, гай із розкішною тінню. 

[441] В ньому пунійці, по морю бурхливому гнані, найперше 

[442] Те відкопали знамення, яке несмертельна Юнона 

[443] їм показала,— швидкого коня голова пишногрива 

[444] Віщим знаменням була. Бо народ той колись, у майбутнім, 

[445] Так і у війнах мав бути найпершим, як спритним в житті був 

[446] Довгі віки. На цім місці величний сідонська Дідона 

[447] Храм будувала Юноні, багатий дарами і повен 

[448] Ласки богині. Були в ньому мідні і сходи, й пороги; 

[449] Сволоки міддю трималися, й міддю бряжчали завіси. 

 

[450] Вперше у цьому гаю він побачив нове, що зм’ягчило 

[451] Жах його серця, уперше відважився мати надію, 

[452] Долі щербатій своїй тут уперше почав довіряти. 

[453] Поки він пильно усе оглядав у тім храмі величнім, 
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[454] Ждавши царицю, і полку місті його дивувала 

[455] Велич мистецької праці, угледіти встиг, як бої всі 

[456] Трої зображено, бачив війну, про яку уже слава 

[457] В світі лунала, Пріама пізнав він і поруч — Атрідів, 

[458] Вздрів і Ахілла, обом їм ворожого. Став і заплакав: 

[459] «Є на землі ще десь місце, Ахате, чи є десь країна, 

[460] Де ще не чули б про нашу недолю? Чи бачиш, Пріам ось. 

[461] Слава і тут також має свою, їй належну заслугу; 

[462] Вміють тут плакать над горем, бідою журитись людською. 

[463] Геть увесь страх, бо ця слава і нам іще стане в пригоді». 

[464] Так промовляє й безплідні малюнки ті оком голубить, 

[465] Тяжко зітхає й сльозами рясними вмиває обличчя. 

 

[466] Бачить тут, як у боях колись там, під Пергамом, бувало; 

[467] Там он, бач, греки тікають, а молодь троянська жене їх; 

[468] Там — своїм повозом гонить фрігійців Ахілл шоломистий. 

[469] Ось недалеко і Резові шатра під білим брезентом 

[470] Він розпізнав і заплакав. Ті шатра жахливо спустошив 

[471] Крові жадливий Тідід, проникши до них, коли першим 

[472] Сном всі заснули; ввів коней вогнистих він в табір раніше, 

[473] Ніж напились вони з Ксанту й скубнули троянської паші. 

[474] В другому місці було, як Троїл утікає, як кинув 

[475] Зброю, сердешний хлопчина,— боєць, що Ахіллові рівний! 

[476] Коні тікать почали, а він навзнаки на порожнім 

[477] Повозі й віжки тримає. На шию опало волосся 

[478] Й пил замітає, і землю скородить оберненим списом. 
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[479] А одночасно троянські жінки йдуть до храму Паллади, 

[480] їм неприхильної, й одіж несуть; в них розплетені коси, 

[481] Сум на обличчях, покора, й долонями б’ють себе в груди; 

[482] Та відвернулась богиня і очі спустила додолу. 

[483] Гектора тричі довкола ілійського муру волочить, 

[484] Тіло бездушне Ахілл продає там, на золото важить. 

[485] Тут вже риданням гірким заридав він із самого серця, 

[486] Зброю побачивши всю, і повіз, і другове тіло. 

[487] Бачить Пріама, як руки беззбройні в благанні ламає. 

[488] Між старшиною ахейців себе він пізнав після того, 

[489] Й сходи бійців, і чорного Мемнона військо. А далі 

[490] Пентесілея приводить ряди амазонок; мов місяць 

[491] їхні щити; вона в шалі, завзяттям між тисяч палає, 

[492] Золототканою груди відкриті вона підв’язала 

[493] Пов’яззю,— діва, а битись готова з мужами нарівні. 

 

[494] Все це здавалось Енею дарданському подиву гідним, 

[495] Аж занімів він, у місце одно свої втупивши очі. 

[496] Входить до храму цариця краси, незе^удї Дідона: 

[497] Першою йде, супроводжена почтом великим юнацтва. 

[498] Наче уздовж узбережжя Евроту або на верхів’ях 

[499] Кінту Діана виводить танки, а за нею юрбою 

[500] Линуть відціль і відтіль ореади, вона ж через плечі 

[501] Свій сагайдак перекине, йдучи, і поставою юних 

[502] Всіх перевищить богинь, аж Латоні безмовною млостю 

[503] Серце вмліває. Так виглядала й Дідона, так само 
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[504] Весело серед юрби виступала,— над царством майбутнім 

[505] Працю сама доглядала. Сіла у храмі потому, 

[506] Коло дверей, на високім престолі, опершись, довкола ж 

[507] Варта у зброї. Судила, закони давала, ділила 

[508] Нарівно праці тягар або жереб веліла тягнути. 

 

[509] Друзів тут раптом бачить Еней, що в великій надходять 

[510] Гурмі: Антея, Сергеста, Клоанта хороброго й інших. 

[511] Бачить він тевкрів, що вихор розвіяв їх чорний по морю 

[512] І по чужих узбережжях, далеких краях порозносив. 

[513] Аж остовпів він і сам, і Ахат з ним зі страху і втіхи; 

[514] Дуже хотілось їм руки з’єднати, але невідомі 

[515] Речі гнітили їм страхом серця. Отож непомітно, 

[516] В хмару велику повиті, розвідати вийшли, яка ж бо 

[517] Доля спіткала мужів, де їх флот, при якім узбережжі, 

[518] Що їх сюди привело; бо з усіх кораблів наближались 

[519] Вибрані, й ласки благали, й до Храму ішли гомінливо. 

 

[520] А як вони, увійшовши, змогли говорить особисто, 

[521] Іліоней, найстаріший, спокійно почав промовляти: 

[522] «О володарко, якій дав Юпітер нове збудувати 

[523] Місто й дав силу по правді народами гордими править,— 

[524] Просим тебе, нещасливі троянці, розігнані вітром 

[525] В хланях морських, відверни ти од суден цих полум’я згубне, 

[526] Люд пощади наш побожний і зглянься на нашу недолю. 

[527] Ми не прийшли ні залізами нищить лівійських пенатів, 
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[528] Ні грабувати зухвало й до берега зносити здобич; 

[529] Зовсім ми іншої вдачі, пихи у побитих немає. 

[530] Є десь країна далека, Гесперія зветься у греків, 

[531] Давня країна, родючістю й зброєю сильна й могутня. 

[532] Жив енотрійський там люд, а нині Італії назву, 

[533] Кажуть, од ймення вождя свого внуки дали тій країні. 

[534] Ми туди їхали.— 

[535] І а Сфюн хмаровшнии неждано, здіймаючи хвилі, 

[536] Нас на мілини закинув безвихідні, австрам нестримним 

[537] Дав на поталу, по хвилях бурхливих і скелях розвіяв 

[538] Непрохідних. Лише жменька мала нас дісталася якось 

[539] Вашого берега. Що за народ тут тепер проживає? 

[540] Що за країна така, що варварські звичаї терпить? 

[541] Нас не пускають на берег піщаний, за зброю беруться, 

[542] Вийти на землю боронять. Як люди й їх сила не мають 

[543] Шани у вас, пом’яніть хоч богів, які правду й неправду 

[544] -Знають. Еней був наш цар; не було в нас правішого мужа, 

[545] Ні побожнішого й вищого в війнах і в справі військовій. 

[546] Доля якщо зберегла того мужа, й повітрям надземним 

[547] Дихає він, і темінь жорстока його не покрила,— 

[548] страху нема в нас. Не будеш і ти нарікати, що перша 

[549] руку ти нам подала. Бо ще в Сікулійській країні 

[550] Військо, й міста, і славетний Ацест є троянської крові. 

[551] Ааи нам дозволено буде вітрами пошкоджений флот наш 

[552] Витягнуть, в лісі колод нарубати і витесать весла, 

[553] Щоб, як віднайдемо тільки царя й товариство, могли ми 
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[554] їхать в Італію радо й шукати латинського царства. 

[555] А як рятунок пропав, і ти, батечку тевкрів найкращий, 

[556] В морі лівійськім втопився, й нема для Іула надії, 

[557] Хай хоч принаймні на води Сіканії вернемось знову 

[558] Ми, до Ацеста-царя, і увійдем в готові оселі, 

[559] Звідки прийшли ми». Іліоней так сказав, а дарданці 

[560] Всі це схвалили. 

 

[561] Коротко в відповідь мовить Дідона, чоло похиливши: 

[562] «Виженіть, тевкри, страх із сердець і турботи забудьте! 

[563] Долі тягар і недавність держави примушують владно 

[564] Так учиняти і скрізь стерегти широчезні кордони. 

[565] Роду Енея людей хто не знає чи города Трої? 

[566] Хто не чував про хоробрих мужів, про пожежу воєнну? 

[567] Серце пунійське не з каменю справді, і, не відцуравшись 

[568] Міста тірійського, сонце ясних запряга своїх коней. 

[569] Схочете, може, в Гесперію їхать, країну велику, 

[570] Там, де Сатурнові ниви, чи в Ерікса край, до Ацеста, 

[571] Володаря,— сприятиму вам я, дам поміч потрібну. 

[572] Разом зі мною ви схочете, може, в цім краї осісти,— 

[573] Город віддам я, який закладаю; свій флот витягайте: 

[574] Будь то чи тевкр, чи тірієць — мені це однаково буде. 

[575] Хай би й Еней-володар, тим же самим привіяний Нотом, 

[576] В край наш прибув. По всіх узбережжях і межах лівійських 

[577] Певних людей я пошлю перевірить, чи, кинений морем, 

[578] Не заблудивсь він в лісах, чи, може, в містах десь блукає». 
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[579] Цими словами зворушені батько Еней із Ахатом 

[580] Мужнім вже довго із темряви вийти всім серцем бажали. 

[581] Перший Ахат до Енея промовив: «Гей, сину богині, 

[582] Думка яка у твоїй голові виникає? Ти ж бачиш, 

[583] Всі врятувались: і флот, і супутники наші. Немає 

[584] Лиш одного, та самі те ми бачили, як він в глибокі 

[585] Хвилі пірнув; все інше із сказаним матір’ю згідне». 

[586] Ледве він мовив це слово, як мряка, що їх сповивала, 

[587] Раптом розвіялась, світло прозоре навкруг розлилося. 

 

[588] Став тут Еней, засіяв серед ясності сонця, на бога 

[589] Вродою й постаттю схожий; бо синові мати подбала 

[590] Кучері буйні та юності блиск дарувати пурпурний, 

[591] Радість в очах і вогонь запалила. Так кості слоновій 

[592] Руки митця ще краси додають або золотом жовтим 

[593] Срібло чи мармур пароський оздоблюють. Тут до цариці 

[594] Раптом звернувся для всіх несподівано він і промовив: 

[595] «Ось я,— про мене тут мова,— троянський Еней, я з лівійських 

[596] Хвиль врятувавсь. О єдина, що Трої нещастя безмежні 

[597] Серце тобі зворушили; данайцями ще не добиті, 

[598] На суходолі й на морі усяких пригод ми зазнали, 

[599] Всього позбавлені ми,— і ти нас приймаєш у місто, 

[600] В дім свій. Ні ми, ні з дарданців ніхто, що по світу широкім 

[601] Бродять, усюди розсіяні, гідної дяки, Дідоно, 

[602] Скласти не в силі тобі. Хай богове,— як є ще боги десь, 
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[603] Що про побожних ще дбають, як є якась правда на світі, 

[604] В серці сумління якесь як ще є десь,— тобі хай відплатять 

[605] Гідно. Яке це поліття щасливе тебе дарувало 

[606] Світові? Що за батьки таку гожу тебе породили? 

[607] Доки ще ріки у море вливатися будуть, на гори 

[608] Тіні лягатимуть, зоряні пастиме небо отари,— 

[609] Честь твоя й слава назавжди лишиться й ім’я твоє вічно 

[610] Житиме, хоч би й який мене край не покликав». З цим словом 

[611] Іліонею правицю простяг він, а ліву Сергесту, 

[612] Потім і іншим — Клоантові мужньому й мужньому Гію. 

[613] Виглядом мужа цього, його долею вражена дуже, 

[614] В відповідь так сідонська Дідона йому говорила: 

 

[615] «Сину богині, яка це біда по злигоднях на тебе 

[616] Так напосілась? І що це за сила на берег безмежний 

[617] Пхнула тебе? Чи не той ти Еней, що його породила 

[618] Мати Венера Анхісу дарданському в краї фрігійськім, 

[619] Де Сімоент протікає? Я тямлю, як Тевкра прогнали 

[620] З рідного краюча він до Сідона прибув і нового 

[621] Царства шукав з допомогою Бела. Бел же, мій батько, 

[622] Кіпр зруйнував плодоносний і взяв під свою його владу. 

[623] З того-бо часу почавши, я знаю вже справи троянські, 

[624] Знаю й ім я твоє я, і царів пеласгійських я знаю. 

[625] Навіть і в ворога тевкрів ім’я похвалами повите, 

[626] Й корінь виводить він свій із старого тевкрійського роду. 

[627] Отже, рушайте, молодці, і в нашу оселю заходьте. 
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[628] Гнала й мене т^кож доля подібна й по всяких пригодах 

[629] Врешті притулок надать мені в цій побажала країні: 

[630] Горя сама я зазнала, тож вмію в біді помагати». 

[631] Так промовляє, і в царські палати заводить Енея, 

[632] І оголошує разом у храмах богам вшанування. 

[633] Та одночасно також не забула послати на берег 

[634] Товаришам його двадцять волів, сто щетинястих вепрів, 

[635] Сотню ягнят із жирними їх матерями — дарунок 

[636] В день цей веселий.— 

[637] Враз тоді з царською величчю всю починають оселю 

[638] І Іриготовляти, лаштують бенкет усередині дому, 

[639] Гарно мережані, пурпуром вишиті скатерті стелять, 

[640] Повно срібла на столах, у різьбі золотій мальовничо 

[641] Подвиги предків хоробрих зображені рядом предовгим, 

[642] Вчинені ними од самих початків старезного роду. 

 

[643] Тут же Еней (бо батьківське серце спокою не має) 

[644] Вислав швидкого Ахата до суден, щоб той повідомив 

[645] Сина Асканія, що тут зайшло, і привів його в місто; 

[646] (Син-бо Асканій не сходив із серця люб’язного батька). 

[647] Крім того, дати дарунки велить, які вирвав з руїни 

[648] Трої,— плащ золотом шитий (були й візерунки на ньому), 

[649] Теж і намітку, гаптовану краєм в узори аканту, 

[650] Барви шафрану,— Єлени аргівської стрій це, що з дому 

[651] Винесла, як в незаконнім подружжі з Мікен до Пергаму 

[652] їхала, дар це чудовий від матері Леди. Крім того, 
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[653] Берло, яке Іліона носила, Пріамова старша 

[654] Донька, й намисто на шию із перлів, до того — подвійний 

[655] З золота і самоцвітів вінок. Щоб усе це найшвидше 

[656] Виконать, вибрався зараз Ахат у дорогу до суден. 

 

[657] Та Кітерея нову тим часом придумала хитрість, 

[658] Задум новий снує в серці, щоб, личко змінивши й подобу, 

[659] Йшов Купідон, як солодкий Асканій, і пристрасть дарами 

[660] Щоб розпалив у цариці, і кості вогнем їй наповнив. 

[661] Страшно їй дому непевного й тих двоємовних тірійців; 

[662] Немилосердна Юнона, й в’ялить її серце щоночі 

[663] Знов цей неспокій. Тому до крилатого мовить Амура: 

[664] «Сину мій, сило моя і моя ти могутність єдина, 

[665] Сину, що батька найвищого й стріл не боїшся Тіфея. 

[666] От я до тебе приходжу і силу прошу божественну,— 

[667] Знаєш ти, як твого брата Енея в морях і на суші 

[668] Люта ненависть лихої Юнони ганяє, ти завжди 

[669] Горе із нами ділив. Ось тепер фінікійська Дідона 

[670] В гості приймає його і придержує словом ласкавим, 

[671] Дуже боюсь я гостини, яку виявляє Юнона. 

[672] Певно, вона не заспить у таку вирішальну хвилину. 

[673] Отже, я підступом хочу раніше царицю узяти, 

[674] Жару додати любові, бо ще який бог її змінить. 

[675] Хай би й вона так же палко, як я, полюбила Енея, 

[676] Так, як лиш ти б зміг зробити,— послухай же нині мій задум: 

[677] В місто сідонське син царський ітиме тепер, його милий 
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[678] Батько зове туди, серця мойого турботу й дари він 

[679] Всі понесе туди, з моря вцілілі й зі згарища Трої. 

[680] Сном я присплю його й сонного десь на верхів’ях Кітери 

[681] Чи на вершині Ідалія в місці священнім сховаю, 

[682] Щоб не з’явився не в пору і підступів цих не розкрив би. 

[683] Ти на одну лише ніч, і не більш, його вигляд наслідуй, 

[684] Хлопця знайоме обличчя прийми, адже й сам ти хлопчина. 

[685] Щоб, як Дідона візьме тебе в радісній хвилі на лоно, 

[686] Як на царському бенкеті їй серце Ліей обезжурить, 

[687] Як обіймати і солодко стане тебе цілувати, 

[688] Ти їй таємно влив жару у серце й отрути кохання». 

[689] Любої матері слову слухняний Амур відкладає 

[690] Крила й Іула ходою, веселий, в дорогу виходить. 

[691] Сон на Асканія тихий Венера зсилає тим часом 

[692] І, розігрівши на лоні, заносить в гаї ідалійські. 

[693] Там медоцвітний майран м’які постелив йому квіти, 

[694] В пахощі ніжні сповив і прозорою вкрив його тінню. 

 

[695] Матері слову слухняний ішов Купідон із Ахатом, 

[696] Царські дарунки з ним разом, радіючи, ніс він тірійцям. 

[697] Як увійшов, посередині вже на золоченім ложі, 

[698] На килимах пишнотканих, велично лежала цариця. 

[699] Батько ж Еней, а за ним і юнацтво троянське — до неї 

[700] Разом усі підійшли і навколо на пурпур схилились. 

[701] Воду для рук подають уже слуги, з корзин викладають 

[702] Блага Церери і всім рушники підносять вовнисті. 
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[703] В домі було там служниць п’ять десятків — для всіх готувати 

[704] Довгі наїдків ряди й для пенатів підтримувать ватру. 

[705] Інших же сотня дівчат і хлопців-однолітків стільки ж 

[706] Страви на стіл подавали й вино наливали у чари. 

[707] Через пороги веселі й тірійців не менше зійшлося,— 

[708] їх запросили на ложа узорні. Дарами Енея 

[709] Дуже милуються всі. Іулом милуються вельми, 

[710] Поломенистою бога подобою, вдаваним словом. 

[711] Плащ розглядають усі й покривало у жовтих акантах. 

 

[712] А фінікійка нещасна, призначена вже на загибель, 

[713] Ще надивитися досить не може, горить в огляданні, 

[714] Хлопцем, дарами розчулена дуже. Він же, Енея 

[715] Міцно обнявши, на шиї повиснув і лиш заспокоїв 

[716] Мнимого батька гарячу любов, перейшов до цариці. 

[717] І а ж і очима, і серцем уся уже в ньому і ніжно 

[718] Тисне до лона; не знає Дідона, який-то до неї 

[719] Бог пригорнувся, нещасної. Він же усе пам’ятає, 

[720] Що ацідальська матуся казала, й поволі береться 

[721] І Там ять Сіхея затерти, й нове прищепити кохання, 

[722] В серце, погасле давно, забуте чуття повернути. 

[723] Щойно притих той бенкет, із столів почали прибирати, 

[724] Й ставить кратери великі, і вина вінчати вінками. 

[725] Гомін пішов по палаті, в просторих світлицях лунає, 

[726] З стелі злотистої сяють вогнем уже лампи висячі, 

[727] Полум’я факелів темряву ночі долає. Цариця 
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[728] Каже подати важкий, з самоцвітами, з золота келих 

[729] І наповняє вином. З того келиха Бел пив найперший, 

[730] Потім і інші за звичаєм. Змовкли усі у господі. 

 

[731] Кажуть: «Юпітере, ти встановив ці гостинні закони,— 

[732] День цей хай буде щасливий тірійцям і з Трої прибулим; 

[733] Хай пам’ятають про нього і наші потомки. Ласкавий, 

[734] Вакху, нам будь ти, веселощів батьку, й ти, добра Юноно; 

[735] Ви ж у любові, тірійці, усе товариство вітайте». 

[736] Мовила так, і плинну на стіл одливає пожертву, 

[737] й вінець, до келиха злегка лише доторкнувшись устами, 

[738] Передала із припрошенням Бітію. Щиро той випив 

[739] Пінне вино одним духом до дна золотого. По ньому 

[740] Інші вельможі. На золотострунній кіфарі Іопас 

[741] Грав, кучерявий, пісень, що в Атланта могутнього вивчивсь. 

[742] Оповідав він про місяця зміни і тьмарення сонця, 

[743] Звідки і люди, й тварини, і зливи, і полум’я звідки. 

[744] Звідки Арктур, і сльотливі Гіади, й Тріони подвійні; 

[745] Оповідав, чому сонце так взимку спішить в океані 

[746] Зникнуть, яка перешкода затримує ночі ліниві. 

[747] Плещуть завзято в долоні тірійці, за ними й троянці. 

[748] А безталанна Дідона проводить всю ніч у розмовах 

[749] Різноманітних, без краю впиваючись плином кохання. 

[750] Дуже цікавить її і Пріамова доля, і доля 

[751] Гектора, й зброя, з якою прибув син Аврори могутній, 

[752] Коні які в Діомеда були, який ростом Ахілл був. 
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[753] Мовить нарешті: «Скажи нам з початку найпершого, гостю, 

[754] Все про підступних данайців, скажи про троянську недолю 

[755] І про блукання своє, бо рік уже сьомий у мандрах 

[756] Носить тебе і по хланях морських, і по всіх суходолах». 

Книга друга 

[1] Зразу ж замовкли усі і слухали дуже уважно. 

[2] Батько Еней тоді з ложа високого став говорити: 

 

[3] «Біль невимовний мені роз’ятрити велиш ти, царице. 

[4] Геть зруйнували данайці могутність велику троянську, 

[5] й царство їх гідне плачу,— я сам всі ті бачив нещастя, 

[6] Сам був учасником в битвах. Та хто не заллється сльозами, 

[7] Повість почувши таку, хоч би навіть це був мірмідонець, 

[8] Навіть з долопів якийсь, навіть воїн лихого Улісса. 

[9] Ночі вологої мла вже минає, схиляються зорі 

[10] Й кличуть до сну. Та коли забагнулось пізнати пригоди 

[11] Наші й почути про Трої останню недолю,— хоч серце 

[12] Ниє із жалю й здригнеться не раз, як згадаю про все те, 

[13] Я починаю: 

[14] Данайські вожді, як війна їх зломила 

[15] Й щастя покинуло — років-бо ж стільки минуло,— натхнені 

[16] Дивним Паллади умінням, коня спорудили, мов гору, 

[17] Ребра оббили ялицею й мовби обіцяну жертву 

[18] В дар за щасливу дорогу лишили,— пішла така чутка. 

[19] Потім самі замикають таємно героїв громаду, 

[20] Вибрану жеребом, в темній утробі; все черево кінське, 
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[21] Цілу його глибину наповняють узброєним військом. 

 

[22] Тенед іздалека видно, преславний колись був той острів, 

[23] Повен достатків, аж поки стояла Пріама держава; 

[24] Нині морська лиш затока, лиш захист для суден непевний. 

[25] На узбережжя пустинне запливши, вони заховались; 

[26] Нам же здавалося, що відпливли вони з вітром в Мікени. 

[27] Тож цілій Тевкрії з серця спадають тривалі турботи. 

[28] Брами відкрились; як мило пройтися у табір дорійців, 

[29] Бачити звільнене місце, покинуте все побережжя. 

[30] Тут був долопів загін, ось Ахілла був лютого табір, 

[31] Тут було місце для флоту, а тут вони звикли боротись. 

 

[32] Ті задивились на згубний дарунок діви Мінерви; 

[33] Велич коня їх дивує; і перший Тімет закликає 

[34] В замок його затягнуть, серед мурів поставить. Були це 

[35] Хитрощі в нього чи доля така вже троянська, не знати. 

[36] Капій, проте, й також ті, в чиїх головах розум був кращий, 

[37] Дар цей підступний данайський, цю засідку вкинути радять 

[38] В море, або підложити вогонь, або черево свердлом 

[39] Вглиб провертіть, перевірить, що криє той сховок таємний: 

[40] Так поділилась непевна юрба на два табори різні. 

 

[41] Перший тут перед всіма у натовпі люду численнім 

[42] Лаокоон, розпалившись, збігає з високого замку 

[43] Й здалека кличе: «Нещасні, яке безголів’я велике 
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[44] В вас, громадяни? Ви вірите, може, що ворог від’їхав? 

[45] Може, в данайців без зради дари? Чи Улліс вам не знаний? 

[46] Таж в деревищі або заховались підступні ахейці, 

[47] Замкнені в ньому, або ця споруда на нашу твердиню 

[48] Зроблена, щоб заглядала в доми і зверху на місто 

[49] Впала, чи інший тут підступ; ох, тевкри, не вірте коневі. 

[50] Як там не буде: данайців боюсь і з дарами прибулих». 

 

[51] Так він промовив і в розмаху сильнім свій спис величезний 

[52] В бік, у закруглене скріпами черево тої потвори 

[53] Він заганяє. Той вбивсь, тремтячи, аж утроба здригнулась, 

[54] Гуркіт і стогін луною відбились в порожній коморі. 

[55] От коли б так присудили боги й не змилив би наш розум 

[56] Та розтрощити залізом аргейську криївку вказав нам, 

[57] Троя й ти, замку високий Пріама, донині стояли б. 

 

[58] З поля тим часом ведуть юнака пастухи дарданійські 

[59] З криком гучним, щоб віддати цареві; у нього на спині 

[60] Зв’язані руки; незнаний, він стрічним віддавсь добровільно, 

[61] Щоб цього лиха накоїть і Трою ахейцям відкрити; 

[62] Був це бадьорий юнак і готов на одно і на друге: 

[63] Виконать задум підступний чи з певною смертю зустрітись. 

[64] Молодь троянська, в бажанні побачить його, звідусюди 

[65] Навперегін набігає й на глум його хоче узяти. 

 

[66] Тож заприміть це лукавство данайців і з того, що вдіяв 
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[67] З них тут один,— ти усіх їх пізнай. 

[68] Бо як збентежено перед очима він став безборонний 

[69] І навкруги по фрігійській громаді повів своїм зором, 

[70] Мовив: «О горе, яка ще земля і моря які можуть 

[71] Взяти до себе мене? Що нещасному ще зостається? 

[72] Бо й у данайців ніде мені місця нема, і дарданці 

[73] Ворогом мають мене і крові жадають моєї». 

[74] Плач цей зм’ягчив нам серця, й ми обурення наше до нього 

[75] Стримали. Розповісти велимо, із якого він роду, 

[76] Що нам приніс і на чім покладає він, бранець, надію. 

[77] Той охолонув від страху та врешті почав говорити: 

 

[78] «Все, що скажу тобі, царю, це буде одна лише правда; 

[79] Не заперечу того, що я сам з арголійського роду. 

[80] Перше, що я визнаю: якщо доля Сінона нещасним 

[81] Може зробить, то нікчемним зробити й брехливим не зможе. 

[82] Може, колись випадково чував ти ім’я Паламеда, 

[83] З роду Белідів, про славу його голосну, може, чув ти. 

[84] Через ганебний донос пеласгійці його покарали 

[85] Смертю, невинно, за гадану зраду, бо завжди противник 

[86] Був він війні цій; тепер за покійником гірко ридають. 

[87] Батько віддав мене вбогий йому за товариша зброї 

[88] Ще в моїй юності ранній; він був мені й родич до того. 

[89] Поки він міцно держався при владі й на радах владарських 

[90] Значення мав його голос, було і ім’я моє знане, 

[91] Й шана була мені. А як звела його геть з цього світу 
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[92] Злоба й ненависть Улісса -— всі знають, про що говорю я — 

[93] Горем прибитий, життя коротав я у чорному смутку 

[94] Й серцем обурювавсь завжди за гибель невинного друга. 

[95] І не мовчав, нерозумний, але, коли доля дозволить 

[96] В рідний мій Аргос звитяжцем вернутись, поклявсь урочисто 

[97] Месником стати, й ненависть тяжку цим стягнув я на себе. 

[98] Звідси почав я котитися в прірву: з хвилини тієї 

[99] Обвинуваченням хитрий Улісс переслідував завжди, 

[100] Сіяв в народі непевні про мене чутки і свідомо 

[101] Зачіпки ждав, не спочив він, аж поки Калхант нагодився.— 

[102] Нащо немилі нам спогади ті викликати даремно? 

[103] Гаятись нащо, як ви кладете в один ряд всіх ахейців? 

[104] Досить того, що ви чули; карайте якмога скоріше: 

[105] Так ітакієць хотів би, і щедро заплатять Атріди». 

 

[106] Тут ми бажанням усі загорілись розвідать докладно, 

[107] Що то за злочин, нам невідомий, готують пеласги. 

[108] Він же, обман затаївши, із страхом і далі провадить: 

[109] Мали данайці не раз вже покинути Трою, тікати 

[110] І відступити, втомившись війною, що довго тривала. 

[111] Ох, щоб були це вчинили! Та часто морські буревії 

[112] їм замикали дорогу і вітер лякав їх південний. 

[113] От коли кінь із балок кленових стояв вже готовий, 

[114] Враз тоді хмари густі зашуміли по цілому небу. 

[115] Серед безладдя шлемо Евріпіла спитати оракул 

[116] Феба; він слово сумне приніс нам із храму святого: 
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[117] «Кров’ю і дівчини смертю вітри ви вблагали, данайці, 

[118] Як узбереж Іліону взялися дістатись уперше, 

[119] То й повороту належить вам кров’ю шукать і віддати 

[120] В жертву життя арголійське». Народ як почув це віщання,— 

[121] Серцем стенувся увесь і дрож перейняв усі кості — 

[122] Доля кого з них обрала, кого Аполлон зажадав з них. 

[123] З шумом великим тоді ітакієць Калхаса-пророка 

[124] Тягне в середину натовпу й силує людям відкрити, 

[125] Що означає богів віщування. Мене не один вже 

[126] Попереджав про злий підступ митця-лиходія, майбутнє 

[127] Мовчки моє прочував. І два п’ятидення зрікався 

[128] Він кого-небудь назвать і на смерть його цим передати. 

[129] Ледве з бідою його спонукав ітакієць великим 

[130] Ґвалтом, що вимовив слово й мене на жертовник призначив. 

[131] Всі, як один, притакнули й погодились легко на тому, 

[132] Щоб нещасливець один поплатився за лихо, якого 

[133] Кожний боявся для себе. Проклятий той день наближався, 

[134] Підготовлялись обряди, мука готувалась солона, 

[135] Квітли на скронях стрічки. Та я втік, признаюся, від смерті, 

[136] Пута порвав і в багнистому озері ніч пересидів 

[137] Між комишами, аж поки, вітрила напнувши, відплинуть. 

[138] В мене нема вже надії побачить стару батьківщину 

[139] й двоє коханих дітей, ані батька, якого люблю я; 

[140] Може, і їх покарають за втечу мою, щоб помститись,— 

[141] І надолужать провину мою їх нещасною смертю. 

[142] Тож на богів я благаю тебе, на небесних, що правду 
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[143] Знають, на вірність, як ще між людьми непорушена є десь: 

[144] Змилуйсь над лихом великим моїм і людину помилуй, 

[145] Ту, що тягар оцих злигоднів мусить терпіти безвинно». 

 

[146] Зрушені цими сльозами, даруєм життя йому, стільки 

[147] Він милосердя в нас будить. І перший Пріам в того мужа 

[148] Пута із рук його зняти велить, попустити кайдани 

[149] Й мовить ласкаво: «Хто б ти не був, але втрачених греків 

[150] Нині забудь. Будеш наш. Тільки правду скажи мені щиру: 

[151] Нащо вони величезного цього коня збудували? 

[152] Хто будував? Чи обітниця то, чи споруда військова?» 

[153] Так запитав він. А той, в пеласгійських лукавствах учений, 

[154] Звільнені руки до неба піднісши: «Вас кличу за свідків,— 

[155] Каже,— о вічні вогні, вашу міць непорушну, священні 

[156] Вівтарі й кляті ножі, від яких я утік, і ті стьожки, 

[157] Що їх як жертва носив я,— вже вільно мені потоптати 

[158] Греків священні закони, мужів їх ненавидіть, тайни 

[159] Всі, що їх світові мають явити. Бо жодні закони 

[160] Рідного краю мене вже не держать. Якби лише, Троє, 

[161] Вірна лишилась ти даному слову, сама врятувавшись, 

[162] Так і мене врятувала, як правду скажу і віддячусь. 

 

[163] Всю-бо надію данайці і віру в війну розпочату 

[164] Завжди в Паллади заступництві мали. Та з дня, як безбожний 

[165] Син Тідея й зухвалий Улісс, винахідник злочинства, 

[166] Божий палладій із храму святого забрать завзялися, 
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[167] Напад вчинивши і замку сторожу убивши, забрали 

[168] Образ святий і торкнулись руками кривавими стьожок 

[169] Діви святої, від тої хвилини надії данайців 

[170] Враз похитнулись, й упавши, назад покотились. Зламалась 

[171] Сила данайців, і серце богині від них відвернулось. 

[172] Знаками ясно своїми дала це Трітонія знати; 

[173] Ледве поклали у таборі образ, їй очі відкрились, 

[174] Іскрами блиснули, тіло в солоному поті скупалось, 

[175] Тричі сама на долівці вона підвелася — о диво! — 

[176] Аж міднокований спис і щит затремтіли у неї. 

[177] їм провіщає Калхант, щоб морем тікали; не може 

[178] Впасти Пергам від аргейської зброї, аж поки віщання 

[179] В Аргосі знов не спитають та образ, який в кривобоких 

[180] Суднах везли, не повернуть. Якщо ж вони в рідні Мікени 

[181] Нині поїхали з вітром, то там вони зброю готують, 

[182] Ласки шукають в богів і неждано, проїхавши морем, 

[183] Знову тут будуть,— Калхант ворожіння ті так викладає. 

[184] Статую цю за палладій, зневажену божу святиню, 

[185] З волі його збудували, щоб змити нещасну провину. 

[186] Постать таку спорудить величезну Калхант наказав їм, 

[187] Бантини збивши дубові, її аж до неба піднести, 

[188] Так, щоб крізь брами її й через мури міські не втягнути, 

[189] Щоб у священних обрядах народ не знайшов охорони. 

[190] Хай би зневажила ваша рука цей дарунок Мінерві,— 

[191] Стріне Пріамове царство й фрігійців руїна велика, 

[192] Хай же на нього самого відвернуть проклін цей богове. 
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[193] А як затягнуть до міста цей дар ваші руки, війною 

[194] Азія аж до Пелопових мурів великою піде; 

[195] Доля така ж і наших онуків колись дожидає». 

 

[196] Хитрощам цим і лукавству митця в віроломстві Сінона 

[197] Віри йняли. Піддалися на сльози нещирі і підступ 

[198] Ті, кого навіть Тідеїв син, навіть Ахілл ларісійський 

[199] Не подолали, ні тисячі суден, ні років десяток. 

 

[200] „ Щось іще більше й страшніше нам впало, нещасним, у вічі 

[201] й сповнило страхом серця, що ніякого лиха не ждали. 

[202] Лаокоон, що жерцем був, Нептунові жеребом даний, 

[203] Жирного в жертву бика урочисто при вівтарі різав. 

[204] Аж із Тенеда по хвилях спокійних — тремчу, як згадаю,— 

[205] В звоях великих два змії на море злягли і прямують 

[206] Просто до берега; груди і гриви криваві їх вище 

[207] Лвиль виринають, над морем здіймаються, решта їх тіла 

[208] Рівно по морю простерлась великими в звоях хребтами. 

[209] З шумом запінилось море; от вийшли на землю, їх очі, 

[210] Кров ю наповнені, іскрами сиплють; дрижать язики в них, 

[211] Лижуть з сичанням пащеки. Лиш глянули ми — сполотніли 

[212] Й порозбігались. Вони ж у рішучім розгоні прямують 

[213] Просто до Лаокрона. І спершу тіла обкрутили 

[214] Двох невеликих синів його змії обидва і давлять 

[215] Та роз’їдають суглоби. А потім так само й його вже, 

[216] Що ухопився за зброю й на поміч синам поспішає, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1295 

 

[217] Ловлять і в звої великі обкручують тісно. Два рази 

[218] Впоперек вже і його обвинули і потім ще двічі 

[219] Шию хребтами, лускою покритими, тісно обвивши, 

[220] Високо вгору і голови, й шиї над ним піднімали. 

[221] Він одночасно вузли ті руками розсунути хоче, 

[222] В пасоці чорній увесь, отрутою стьожки священні 

[223] Збризкані, й крики жахливі його аж до неба сягають. 

[224] Зранений віл так реве, від жертовної вирвавшись смерті 

[225] Й скинувши з шиї сокиру, яку йрму вбито невміло. 

[226] Змії обидва чимшвидше у храм поповзли Трітоніди 

[227] Грізної, вгору на замок, залізли під ноги богині 

[228] Й там заховались під круглим щитом. Тоді знову занило 

[229] Кожному серце, жахом новим оповите. Це кара 

[230] Справді заслужена, кажуть, за вчинений злочин спіткала 

[231] Лаокоона, що вістрям пройняв ту священну споруду, 

[232] Вбив в її спину свій спис нечестивий. Кричать усі гучно, 

[233] Щоб ту споруду на місце призначене ввести й благати 

[234] Ласки богині. 

[235] Мур розриваємо ми і міську відчиняєм твердиню. 

[236] Всі приступають до діла, під ноги колеса підводять, 

[237] Линви міцні на шию силяють, і клята споруда, 

[238] Зброєю плідна, вступає у мури. А юні дівчата 

[239] Й хлопці довкола співають їй гімни, радіють, як можуть 

[240] Линви торкнутись. Вона посувається. Й грізно вкотилась 

[241] В місто, в середину саму. Ох, краю ти мій Іліоне, 

[242] Божий приюте, у війнах прославлені мури дарданські! 
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[243] В брамі, на самім порозі, разів аж чотири спіткнулись, 

[244] В череві брязнула зброя разів аж чотири. Проте ми 

[245] Прагнем свого у безтямі, засліплені до божевілля, 

[246] Й ту проклятущу потвору на замку своєму вміщаєм. 

[247] Тут і Кассандра майбутнє тоді з своїх уст віщувала, 

[248] Тевкри, проте, до тих уст, що сам бог наказав їм, ніколи 

[249] Віри не мали. Нещасні ми в день, що останнім мав бути 

[250] Всім нам, ще й храми у місті прибрали у зелень святкову. 

 

[251] Небо тим часом кругом обернулось, і ніч здійнялася 

[252] Із океану і пітьмою землю покрила і небо, 

[253] Вкрила також мірмідонське лукавство; і тевкри на мурах 

[254] Змовкли, бо сон їм утомлене тіло зморив. Із Тенеда 

[255] Вже надпливала аргейська фаланга; до бою готові 

[256] Судна у них, у мовчанні, крізь приязну місячну тишу, 

[257] Їдуть до добре відомого їм узбережжя. Аж раптом  

[258] Блиснув вогонь на царському судні. Сінон, врятувавшись 

[259] З ласки неправої долі, в цій хвилі данайців, що в кінськім 

[260] Череві досі ховались, виводить, їм нишком соснові 

[261] Схови одкривши,— відчинений кінь їх на світ випускає. 

[262] жваво вожді з деревища порожнього перші вилазять: 

[263] Стенел з Тессандром, Улісс лиховісний — по спущеній линві, 

[264] Неоптолем, внук Пелея, Тоант, Акамант і раніше 

[265] Інших — Махаон, за ним Менелай і сам майстер тієї 

[266] Хитрої штуки — Епей; в місто, сном і вином оп’яніле, 

[267] Входять усі і, убивши сторожу, в відчинені брами 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1297 

 

[268] Військо впускають, загони, що в змові були, об’єднавши. 

 

[269] Був саме час, коли в дар від богів нам надісланий перший 

[270] Сон огортає знеможений люд, милим гостем приходить, 

[271] В хвилі тій Гектор приснився мені, засмучений дуже; 

[272] Плакав рясними сльозами, понесений возом, як з ним це 

[273] Сталось колись; обкипілий весь чорною кров’ю, в пилюці; 

[274] Ремінь у ноги напухлі уп’явся. Ох, як виглядав він, 

[275] Як же не схожий на Гектора був він того, що вертався 

[276] В зброї Ахілловій з бою або як на судна данайські 

[277] Кидав фрігійські вогні,— брудна борода обгоріла, 

[278] Злиплось волосся в крові, і ранами весь він укритий, 

[279] Що коло мурів отчизни він стільки зазнав їх у битвах. 

[280] І мимоволі, здавалось, заплакав я сам і крізь сльози 

[281] Мовив тоді до героя, озвавшись сумними словами: 

[282] «Світло Дарданії, тевкрів надіє з надій найвірніша, 

[283] Де ти так довго барився, з якої країни приходиш? 

[284] Гекторе, наш довгожданий, гей, як ми тебе привітаєм 

[285] Після сконання стількох твоїх рідних, по злигоднях всяких 

[286] Цілого люду і міста, ослаблені дуже на силах? 

[287] Чом це я рани ці бачу?» А він на те все ані словом , 

[288] Не відповів на ті марні питання; і, важко зітхнувши, 

[289] Мовив лиш: «Сину богині, тікай, від пожежі рятуйся; 

[290] Вдерся вже ворог на мури, вже валиться Троя висока. 

[291] Досить, проте, й для вітчизни цього, й для самого Пріама. 

[292] Збройній руці якби можна Пергам рятувати, то, певно, 
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[293] Ця ось правиця моя врятувала б. Святі свої речі 

[294] Троя тобі доручає й пенатів; бери їх з собою, 

[295] Будеш в них мати супутників долі; великих шукай їм 

[296] Мурів; ти сам побудуєш ті мури, проїхавши море». 

[297] Мовив це й в руки узяв він і Весту могутню, й пов’язки, 

[298] і негасимий вогонь, і з святилища все це виносить. 

 

[299] Зойками різноманітними повниться місто тим часом 

[300] Більше й все більше,— хоч батька Анхіса домівка стояла 

[301] Осторонь інших, густими деревами щільно укрита,— 

[302] Зброя бряжчить все ясніше і жах навкруги навіває. 

[303] Я прокидаюсь од сну й на покрівлі, до самого верху 

[304] Вибігши миттю, стою й насторожую вуха уважно. 

[305] Так це, як з вихром шаленим пожежа впаде на засіви 

[306] Чи як бурхливий струмок у гірську переміниться річку 

[307] й поле заллє і жниво розкішне зруйнує, всю змиє 

[308] Працю волів, позносить ліси на узгір’ях,— і стане 

[309] Оторопілий пастух на скалі і той слухає гомін. 

[310] Тільки тепер стало ясно усім, яка у них вірність: 

[311] Підступ данайський відкрився. Уже Деїфоба оселя 

[312] Впала, велична, Вулканові в жертву, уже загорівся 

[313] Близький сусід Укалегон,— Сігейська затока палає 

[314] Світлом відбитим. Лунають десь сурми, гук воїнів чути. 

[315] Зброю вхопив я безтямно, хоч що вже тепер у тій зброї? 

[316] Та спалахнув я бажанням зібрати загін і на замок 

[317] Кинутись разом,— шаленство і гнів навіть розум виводять 
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[318] Із рівноваги,— збагнув я, як гарно загинути в битві. 

 

[319] Вирвавсь тим часом Пант Отріад з-під ахейської зброї 

[320] (Феба жерцем був у нас він на замку), в руках ледве держить 

[321] Утвар священну, богів переможених, внука малого 

[322] Й мов непритомний біжить до порогів. «Гей, Панте,— волаю,— 

[323] Як рятуватися нам, яку боронити твердиню?» 

[324] Ледве я встиг це промовить, як важко зітхнув він і каже: 

[325] «Б’є вже остання година, Дарданії день неминучий. 

[326] Ми лиш колишні троянці, колись Іліон був і слава 

[327] Тевкрів велика була, та все те Юпітер жорстокий 

[328] В Аргос цілком переніс, а тепер он панують данайці 

[329] В місті палаючім. В мурах, всередині, кінь височенний 

[330] Збройних мужів з себе сипле, звитяжний Сінон з нас глузує 

[331] Й сіє пожар. Одні напливають у навстіж відкриті 

[332] Брами,— без ліку, з великих Мікен їх причалило стільки! 

[333] Інші, озброєні теж, у завулки тісні уступили; 

[334] Стали залізні ряди, їх мечі аж іскряться, готові 

[335] Сіяти смерть, так що брам охоронці передні наосліп 

[336] В бій ледве сміють рушати, безладно боротися з ними». 

[337] Вражений цим Отріадовим словом, богами натхнений, 

[338] В бій і вогонь я іду, куди чорна Ерінія кличе, 

[339] Брязкіт озброєння й крик, що до неба лунає. Надходять 

[340] Друзі Ріпей і Епіт, у боях дуже славний, у сяйві 

[341] Місяця ще надійшли Гіпаніт і Дімант, а за ними 

[342] Разом стає у ряди і Кореб молодий, син Мігдона. 
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[343] Щойно останніми днями він в Трою прибув випадково, 

[344] Гнало його до Кассандри гаряче кохання; тепер він 

 

[345] 50 

[346] В поміч фрігійцям ішов і Пріаму, бо був його зятем. 

[347] Ох, безталанний, не чув він того, що у приступі шалу 

[348] Суджена там віщувала. 

[349] Щойно побачив їх разом усіх я, готових до бою, 

[350] Так я тоді до них мовив: «Молодці, серця наймужніші 

[351] В вас надаремно, якщо забажали з’єднатись зі мною, 

[352] З тим, що на смерть іде певну. Ви бачите, що нам судилось. 

[353] З храмів святих, вівтарі залишивши, боги усі вийшли, 

[354] Ті, на яких ця стояла держава! Йдете рятувати 

[355] Місто в пожарі’. Умрімо ж, в середину киньмося бою! 

[356] Є для побитих один порятунок — рятунк;’ не ждати* 

[357] "Цимисловами ще шалу додав я серцям молодецьким. 

[358] Мов серед темряви ночі вовків шаленіючих зграя, 

[359] Що зголодніла утроба наосліп їх гонить, а з горлом 

[360] Висхлим залишені десь вовченята чекають,— і ми так 

[361] Через ворожі ряди і крізь стріли на смерть ішли певну, 

[362] Прямо до міста, а ніч похмурим своїм покривалом 

[363] Всіх нас покрила. Хто жах тої ночі, загибелі й вбивства 

[364] Виразить може словами, слізьми ті нещастя оплакать? 

[365] Падає в порох весь город старий, що стояв стільки років; 

[366] Всюди по вулицях всіх валяються трупи беззбройних, 

[367] Повно їх теж у домах і на божих священних порогах. 
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[368] Та не самі лиш тевкрійці вину свою кров’ю змивають, 

[369] Часом відвага приходить в серця переможених, гинуть 

[370] І переможні данайці. Усюди розпука жахлива; 

[371] Всюди лиш жах один, образи смерті встають незліченні. 

 

[372] Перший з данайців попав Андрогей нам негадано в руки 

[373] Разом з загоном великим; вважав нас за дружні фаланги 

[374] Він, не впізнавши, й таким озивається приязним словом: 

[375] «Гей же, мужі, поспішайте, чого це ви так забарились? 

[376] Інші Пергам, що в пожарі горить, по шматочку розносять, 

[377] Ви ж тільки зараз у бій вирушаєте з суден високих?» 

[378] Мовивши це і відповідь мавши якусь невиразну, 

[379] Врешті таки зрозумів, що у вир ворогів він потрапив. 

[380] Весь охолонув і, скрикнувши, миттю назад він одскочив. 

[381] Так, наче десь у колючих кущах несподівано ступить 

[382] Хтось на гадюку і раптом, злякавшись, тікає від неї, 

[383] Люто-бо шию свою підняла вона темно-зелену,— 

[384] І лянувши, так затремтів Андрогей і почав утікати. 

[385] Ми на них лавою сунемо й збройно кругом обступаєм. 

[386] І незнайомих з місцевістю й лютим охоплених жахом 

[387] Стелимо трупом, і спершу сприяє роботі цій доля. 

[388] Успіхом цим запалившись, Кореб до своїх покликає: 

[389] "Друзі, де доля й рані нам дорогу рятунку вказала 

[390] Й де нам прихильність являє, туди ми за нею ходімо: 

[391] Нумо, щити заміняймо й данайські візьмімо відзнаки; 

[392] Підступ чи мужність це буде, хто стане питать, коли йдеться 
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[393] Про ворогів? Самі зброю дадуть». Так сказав і гривастий 

[394] Із Андрогея шолом надіває, і щит, що мав пишний 

[395] Герб, він бере собі, меч він аргівський до боку чіпляє. 

[396] Те саме роблять Ріпей і Дімант, і за ним уся молодь 

[397] Радо, і кожний з них зброїться в свіжу добичу. Йдемо всі, 

[398] Межи данайців вмішавшись, та бог не пішов наш за нами. 

[399] Темної ночі цієї, у січі зустрівшись, багато 

[400] Билися ми, багато ахейців послали до Орка. 

[401] До кораблів своїх, до узбережжя одні з них тікають, 

[402] Інші, в ганебнім перестраху, знов у те черево кінське 

[403] Лізуть і криються там, у знайомій уже їм утробі. 

 

[404] Гей, ні на що проти волі богів нам не слід сподіватись. 

[405] Ось витягають Кассандру, Пріамову доньку, з святого 

[406] Храму Мінерви; розпатлані коси у неї, до неба 

[407] Марно підводить палаючі очі; підняти лиш очі 

[408] Може вона, бо руки їй ніжні в окови закуто. 

[409] В лютому шалі Кореб не міг цього знести і кинувсь 

[410] В саму середину тої фаланги, собі на загибель. 

[411] Всі ми за ним поспішаєм і в збиту вриваємось січу. 

[412] Вперше тоді із покрівлі святинь наших сипнулись 

[413] Густо удари на нас, і зчинилась різня нещаслива. 

[414] Виглядом зброї і грецьких шоломів вони обманулись. 

 

[415] З криком гучним і данайці тоді, озлобившись за втрату 

[416] Дівчини, в наступ пішли, Аякс поміж ними завзятий, 
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[417] З ним два Атріди і слідом усе долопійське їх військо. 

[418] Так противійні ударять на себе вітри, як зірветься 

[419] Буря, і Нот, і Зефір, а зі сходу як злине на конях 

[420] Евр і ліси заскриплять, скаженіє Нерей із тризубцем, 

[421] Аж у найглибших безоднях морськії запіняться хвилі. 

[422] Навіть і ті, що у темряві ночі ми їх розігнали 

[423] Хитро й по цілому місту розвіяли їх, надбігають. 

[424] Перші вони і щити пізнають, і підмінену зброю; 

[425] Зраджує в мові різниця; пропало все,— в них перевага. 

[426] Перший Кореб від руки Пенелея при вівтарі самім 

[427] Збройногрізної богині упав і Ріпей, з-поміж тевкрів 

[428] Найсправедливіший, був-бо він правди найбільший поборник 

[429] (Але судилось не те йому); впали Гімант і Гіпаніс, 

[430] їх свої рідні убили. Й тебе від загину не встигла, 

[431] Панте, побожність велика твоя врятувати, ні навіть 

[432] Світлий вінець Аполлона. Ти, попеле Трої й останній 

[433] Пломінь життя моїх рідних, ви свідками будьте, що ввашій 

[434] Хвилі останній я стріл і пригод не злякався данайських; 

[435] І заслужила правиця моя, щоб загиб я, якщо вже 

[436] Доля таке присудила. Тоді завертаємо звідти 

[437] Я, і Іфіт, і Пелій зі мною (Іфіт із них старший 

[438] Віком, Уліссом був ранений Пелій), до дому Пріама 

[439] Разом прямуємо, звідти-бо чуємо крики. Тут щойно 

[440] Бій розгорівся великий, неначе б ніде не було вже 

[441] Іншого бою й ніхто вже й не гинув у цілому місті; 

[442] Січу завзяту побачили ми, як оселі данайці 
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[443] Штурмом беруть, черепахи зробивши з щитів, облягають 

[444] В дверях пороги, до стін приставляють драбини і лізуть 

[445] Аж на одвірки щаблями, лівицею щит наставляють 

[446] Як охорону від списів, правицею ж кроков сягають. 

[447] З другого боку дарданці зривають і вежі, й покрівлі 

[448] Цілі з домів, як побачать, що все вже пропало, щоб ними 

[449] Аж до хвилини останньої замість знаряддя боротись; 

[450] Сволоки, золотом ковані, предків старинні прикраси, 

[451] Тягнуть зі стелі, а інші, кинджали загострені взявши, 

[452] Всі обсадили пороги й їх строєм тісним захищали. 

[453] Дух свій піднісши, йдемо в оборону ми царського дому, 

[454] Поміч героям нести і додать переможеним сили. 

 

[455] Двері були потайні, і пороги, і хід для домашніх 

[456] Межи Пріама палатами, скриті одвірки в затиллі. 

[457] Ними-то звикла була Андромаха сердешна ходити, 

[458] Поки ще царство стояло, без подруг, сама, щоб відвідать 

[459] Свекрів і Астіанакта, синочка, до діда водити. 

[460] Лізу туди аж на верх я покрівлі найвищої, звідки 

[461] Кидали списи рукопаш тевкри нещасні даремно. 

[462] Скраю там башта стояла, що гребнем вершини своєї 

[463] Аж до зірок піднімалась, і з неї на Трою дивитись 

[464] Звикли вони, на флот і на табір данайський. її-то 

[465] Ми доокола залізом підважуєм, там, де в найвищім 

[466] Поверсі споєння вже попустило й хиталось; з підвалин 

[467] Давніх виважуєм і вивертаємо. Скинена раптом, 
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[468] Валиться з гуком і широко шереги криє данайські. 

[469] Вслід їм і інші підходять. Тепер вже ніщо не вгаває, 

[470] Ані каміння, ні інше знаряддя... 

 

[471] А у передсінку самім, на першім порозі лютує 

[472] Ііфр, аж виблискує сяйвом на ньому озброєння мідне. 

[473] Наче той вуж, що отруйного зілля наївся й на світло 

[474] Виповз, набряклий узимку, в холодній землі він ховався, 

[475] лині ж він, скинувши шкуру стару, випинається свіжий, 

[476] Юності повен, блискучий, угору здійма свої груди, 

[477] В’ється хребет обручами ковзкими, він пнеться до сонця, 

[478] З пащі троїстий язик висуває. А разом із Пірром 

[479] І Періфант премогутній, і Автомедонт з ним, возничий 

[480] І зброєносець Ахіллів, і вся із ним скіроська молодь: 

[481] Всі підступають під замок, вогні на покрівлю всі мечуть. 

[482] Сам він між першими взяв двоєсічну і гостру сокиру, 

[483] Й нею пороги рубає, і мідні зриває з устоїв 

[484] Двері, і, швидко дубові бервена міцні прорубавши, 

[485] В них розсуває велике вікно, наче пащу широку. 

[486] Видно середину дому, відкрилися довгі покої 

[487] Давніх царів і Пріама, приміщення їх потаємні. 

[488] Видно і воїнів збройних було на вхідному порозі. 

 

[489] Всюди мішається плач з жалюгідною там метушнею, 

[490] Зойк і ридання жіночі в просторих лунають світлицях, 

[491] Крики до зір золотих долітають. Жінки по кімнатах, 
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[492] Жахом прибиті, блукають і двері, обнявши, цілують. 

[493] Пірр напирає із силою батька — сторожі й запорам 

[494] Не зупинить його. Від тарана, що гатив по одвірках, 

[495] Зрушилась брама й, зірвавшись з устоїв, упала. І Іробоєм 

[496] Роблять дорогу. Промощують доступ і перших вбивають, 

[497] Вдершись, данайці і закуток кожний наповнюють військом. 

[498] Навіть, прорвавши загати, потік так не плине шумливий, 

[499] Що, крутежами пробившись крізь греблі, згори через ниви 

[500] Рине скажено на луки кругом і худобу і стайні 

[501] Тягне далеко з собою. На власні я очі там бачив 

[502] Неоптолема, як бивсь він завзято, й Атрідів обох я 

[503] Бачив там на порозі, й Гекубу, і сотню невісток, 

[504] Бачив Пріама, як кров’ю зливав вівтарі і вогонь той, 

[505] Що освятив його сам. П’ятдесят тоді спалень — на внуків 

[506] Певна надія — й трофеями, й золотом варварським горді 

[507] Впали й одвірки, а що не згоріло, данайці тримають. 

 

[508] Може, спитаєш мене, яка була доля Пріама? 

[509] Він, як побачив і міста руїни, й розбиті угледів 

[510] Мури, й пороги будівель, і ворога в серці покоїв,— 

[511] Зброю старий, хоч одвик вже від неї, бере на тремтячі 

[512] З старості плечі даремно, прив язує меч без потреби 

[513] РІ сміло впадає на лави густі ворогів, щоб загинуть. 

[514] В самій середині замку, під небом відкритим, жертовник 

[515] Розмірів був величезних, і лавр був старий біля нього, 

[516] Що похилився над ним і заслонював тінню пенатів. 
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[517] Коло жертовника сіли Гекуба із дочками разом, 

[518] Пообнімавши даремно подоби богів, як голубки, 

[519] Що хуртовина їх чорна застала. Уздрівши Пріама, 

[520] Як надівав молодечу він зброю на себе: «Нещасний 

[521] Мій чоловіче, яка це жахлива прийшла тобі,— каже,— 

[522] Думка — цю зброю надіти? Куди розігнавсь? Не такої 

[523] Треба усім нам підмоги тепер, не таких оборонців! 

[524] Все-бо пропало, хоч був би мій Гектор отут в цій хвилині. 

[525] Ближче сюди підійди, нас жертовник оцей урятує 

[526] Всіх, або всі ми загинем». Слова ці рішучі сказавши, 

[527] Старця до себе веде і на місці святому садовить. 

[528] Миті цієї Політ із кривавих рук Піррових вирвавсь, 

[529] Син Пріамів, між списів ворожих, крізь довгі підсіння 

[530] І по порожніх світлицях тікає, і кров’ю їх кропить. 

[531] Пірр розігнався за ним, запалившись, і хоче смертельно 

[532] Зранить; ось-ось уже вхопить рукою, вже списом проколе. 

[533] Він же, проте, до батьків лиш добіг, і упав перед ними, 

[534] І на очах у них вилив життя своє крові струмочком. 

[535] Тут і Пріам, хоч самому і смерть заглядала у вічі, 

[536] Видержать довше не міг, щоб лютим не вибухнуть гнівом. 

[537] «Ох, за цей злочин,— гукає,— що ти учинив, якщо є десь 

[538] Правда на небі, яка усілякої кривди пильнує, 

[539] Гідну подякз дадуть тобі й плату належну богове. 

[540] Ти спричинивсь, що я, батько, на сина загибель дивився,— 

[541] Батьківський зір осквернив душогубством. Ахілл, про якого 

[542] Брешеш, що був твоїм батьком, до ворога свого Пріама 
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[543] Все ж не поставився так. На мої-бо гарячі благання 

[544] Правда озвалася в ньому, й мені він бездушнеє тіло 

[545] Ректора дав поховати, й мене відпустив в моє царство». 

[546] Так промовляє дідусь і без розмаху ратище кволо 

[547] Кидає. Глухо відбилось воно від щита і повисло, 

[548] Не заподіявши шкоди, у першому шарі опуки. 

[549] Пірр відповів: «Коли так, то як вісник іди до Пеліда, 

[550] Батька мого. Не забудь розказати про прикрі учинки 

[551] Неоптолема, скажи йому правду про виродка-сина, 

[552] Сам же загинь!» Це сказавши, тремтячого старця під вівтар 

[553] Тягне, й ковзається той у калюжах синівської крові. 

[554] Руку він ліву в волосся вмотавши, свій меч витягає 

[555] Правою, в бік устромляє Пріамові по рукоятку. 

[556] Так закінчив вік Пріам, таке йому доля судила. 

[557] Грої пожежу він бачив, Пергама жахливу загибель,— 

[558] Він, що царем колись гордим на стільки земель і народів 

[559] Азії був. Лише тулуб при морі лежить величавий, 

[560] Знята з плечей голова, і саме лиш без імені тіло. 

 

[561] Вперше тоді усього мене жах охопив невимовний. 

[562] Я обімлів: пригадавсь мені образ коханого батька, 

[563] Щойно я бачив, як цар, з ним ровесник, від рани тяжкої 

[564] Ронить життя, нагадалась Креуза залишена й дім мій, 

[565] Знищений, може, і доля Іула малого згадалась. 

[566] Ще оглядаюсь, дивлюся, які ще є сили навколо: 

[567] Втомлені всі вже мене залишили, й одні повалились 
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[568] Прямо на землю, а в розпані інші в вогонь поскакали. 

 

[569] Сам я один залишився. Дивлюсь — на порозі у Вести, 

[570] В закутку тихо сховавшись, сидить Тіндареєва донька. 

[571] Ясність пожежі мені освітила її, як блукав я 

[572] Й поглядом кидав усюди. Вона, боячися ворожих 

[573] Тевкрів, лихих за загибель Пергама, і кари данайців, 

[574] І чоловіка, що зрадила, гніву чекаючи, в страху, 

[575] Спільна Ерінія і для вітчизни своєї, й для Трої, 

[576] Біля жертовника, там непомітно сховавшись, сиділа. 

[577] Серцем скипів я, і лють огорнула мене — за вітчизни 

[578] Згубу помститись, за злочин скарати. «Вона, очевидно, 

[579] Буде жива і Спарту побачить, і рідні Мікени; 

[580] їхати буде в здобутім тріумфі царицею; знову 

[581] Буде дружиною, дім, і батьків, і дітей ще побачить, 

[582] З почтом троянських жінок і служебниць фрігійських ітиме? 

[583] Згинув Пріам від меча? Чи Троя згоріла в пожежі? 

[584] Скільки разів у крові узбережжя троянське купалось? 

[585] Ні, так не буде! Бо хоч за таке, як помститись на жінці, 

[586] Шани немає, й така перемога безславною буде,— 

[587] Певно, прославлять за те хоч, що погань я все-таки знищив, 

[588] Визначив, врешті, заслужену кару. Відчую у серці 

[589] Розкіш, як полум’ям гнівним відомсти наповниться й попіл 

[590] Рідних вдоволено помстою буде». Це в серці кипіло, 

[591] З цим, мов шалений, я гнався. Аж рідна матуся з’явилась 

[592] Перед очима моїми у чистому світлі ясному 
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[593] Й сяяла так, як її я ніколи не бачив, як звикла 

[594] Тільки богам у божистій з’являтись подобі, й за руку 

[595] Взявши мене, рожевими так запитала устами: 

[596] «Сину мій любий, яка то скорбота у серці твоєму 

[597] Гнів невгамовний розпалює цей і чому так шалієш? 

[598] Чом не турбуєшся нами? Чому не заглянеш раніше, 

[599] Де залишаєш старого ти батька Анхіса? Живі ще 

[600] Жінка Креуза й Асканій, синок? їх же всіх оточили 

[601] Греків загони. Якби не опіка моя, все згоріло б, 

[602] Змів би все меч ворогів. Не лаконка ота, Тіндарея 

[603] Донька, ненависна всім, ні Паріс, що його винуватять,— 

[604] Божа, так, божа неласка зломила цю силу і Трою 

[605] Знищила майже дотла. Дивись, я всю мряку усуну, 

[606] Що твої смертні затьмарила очі й немовби їх мокрим 

[607] Оповила покривалом. Ти зовсім не бійся наказів 

[608] Матері, не відмовляйся зробить, що доручить. Де бачиш 

[609] Мури зруйновані, де відірвався від каменя камінь, 

[610] Бачиш, що хвилями пил он клубочиться з димом,— руйнує 

[611] Мури Нептун і тризубцем своїм велетенським незрушні 

[612] Валить опори, і так ціле місто з основ вивертає. 

[613] Бо найжорстокіша в гніві Юнона найперша ворота 

[614] Скайські в руки взяла і тримає, і в люті страшенній, 

[615] Оперезавшись мечем, вже союзні фаланги від суден 

[616] Кличе до себе. 

[617] Глянь, вже Паллада-Трітонія, сівши на замку високім, 

[618] Хмарами сяє ясними, Горгоною грізна. Сам батько 
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[619] В серце данайцям одваги вливає, додавши звитяжних 

[620] Сил їм, і збройно іти на дарданців богів закликає. 

[621] Сину, готуйся до втечі і край поклади цим турботам. 

[622] Я при тобі буду завжди й на рідні поставлю пороги». 

[623] Тільки сказала і в темряві ночі густій заховалась, 

[624] Як показалися постаті грізні й ворожі до Трої 

[625] Божі особи величні. 

 

[626] Ясно тоді я побачив, що весь Іліон у пожежі 

[627] Тоне і що до підвалин руйнується Троя нептунська,— 

[628] Мов на верхів’ях гірських, коли ясень старезний підріжуть 

[629] Пилами й часто вдаряють сокирами в нього селяни, 

[630] Хочуть звалити його, а він іще довго грозить їм, 

[631] Листям тремтить і вершком потрясає; аж ранами звільна 

[632] Зможений, врешті, востаннє застогне й злетить, відірвавшись, 

[633] З гір у долину. І от я спускаюся долі, й під божим 

[634] Проводом, через вогонь і ряди ворогів я проходжу, 

[635] Стріли дають мені місце, вогонь уступає з дороги. 

 

[636] Вже як добився я, врешті, додому, до рідних порогів, 

[637] До стародавнього дому, то батько, якого хотів я 

[638] Винести в гори високі найперше, й шукав його, зразу ж 

[639] Далі відмовився жити, як буде зруйнована Троя, 

[640] Ьути ізгоєм. «А ви,— так промовив,— у кого ще в жилах 

[641] Кров молодецька кипить, і не знищені сили ще ваші, 

[642] Ви утікайте. 
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[643] Ліив би я довше, коли б того в небі богове схотіли 

[644] Й дім цей мені зберегли б. Уже досить, і більш, ніж доволі, 

[645] Бачили в’яві загибель одну і захоплення міста 

[646] Пережили. Подивіться, ось так покладіть моє тіло 

[647] І попрощайтесь: я смерть собі сам заподію. А ворог — 

[648] Ьін змилосердиться, візьме лиш одіж; а без поховання 

[649] Легко стерплю я. Немилий богам, вже й раніше непотріб, 

[650] Вік коротав я з хвилини, як батько богів і цар люду 

[651] Подувом грому повіяв, вогнем мене сили позбавив». 

[652] Так говорив і обстоював це із рішучим завзяттям. 

[653] Ми ж його з слізьми благаємо, я, й моя жінка Креуза, 

[654] Й син мій Асканій, і челядь, щоб батько усіх нас з собою 

[655] Не занапащував, сам щоб не кидавсь в біду, що грозить нам. 

[656] Не уступає, свого він дотримує наміру й місця. 

[657] В бій я, нещасний, знов кидаюсь, смерті одної бажаю; 

[658] Що ж бо лишалось мені, яка мене доля чекала? 

[659] «Ти сподівався, мій батьку, що зважусь, тебе я лишивши, 

[660] Сам утікати? Чи з батьківських уст лихослів’я це вийшло? 

[661] З міста цього не лишити нічого боги ухвалили, 

[662] Й це неминуче, а ти захотів до загибелі Трої 

[663] Ще приєднати себе й своїх рідних,— цій долі вже навстіж 

[664] Двері відчинені. Скоро вже прийде у крові Пріама 

[665] Скупаний Пірр, що сина убив на очах його батька 

[666] Й потім ще й батька убив при жертовнику. От ти для чого, 

[667] Матінко рідна, мене від списів і вогню врятувала,— 

[668] Щоб в своїм домі я ворога стрів, коли син мій Асканій, 
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[669] Батько й Креуза в крові своїй власній купатися будуть? 

[670] Зброю, гей, зброю давайте, мужі, бо остання година 

[671] Б’є нам, побитим. Ідім на данайців, до бою вертаймось, 

[672] Щоб без відомсти сьогодні ніхто з нас в бою не загинув». 

 

[673] Знову мечем оперезуюсь, знов закладаю на ліву 

[674] Руку свій щит, прикріпляючи, й з дому виходжу. Та жінка 

[675] Впала до ніг мені, тут, на порозі, й Іула малого 

[676] Батькові вгору піднявши, припала до мене і мовить: 

[677] «Йдеш ти на смерть, тож і нас із собою бери, ми готові. 

[678] Та якщо досвід твій каже, що в зброї ще є оборона, 

[679] Перше цей дім захищай. Бо на кого ж маленький Іул наш, 

[680] Батько і та, що колись була жінкою в тебе, лишиться?» 

 

[681] Так промовляла і всю наповнила жалем оселю. 

[682] Враз показалося явище дивне, що годі й сказати. 

[683] Просто у нас на руках, у батьків, охоплених смутком, 

[684] Видимо знявся на самім вершечку голівки Іула 

[685] Вогник легесенький вгору, й почав нешкідливо лизати 

[686] Кучері хлопця м’якенькі, і гладити личко рожеве. 

[687] Ми тремтимо з переляку, й палаючі кучері рвемо, 

[688] І намагаємось вогник святий погасити водою, 

[689] Батько ж Анхіс спрямовує весело очі на зорі, 

[690] Руки здіймає до неба і слово таке промовляє: 

[691] «О всемогутній Юпітере, чуєш ти наші благання, 

[692] Зглянься ж на нас! Якщо гідна щедрот твоїх наша побожність, 
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[693] Дай нам ознаку, наш батьку, упевни у тому, що бачим». 

 

[694] Ледве це старець промовив, як раптом понісся ізліва 

[695] Гуркіт з небес громовий і крізь пітьму зоря пролетіла 

[696] Світлом сліпучим, ще й смуга довжезна за нею тягнулась. 

[697] Бачили ми, як вона, над покрівлею дому майнувши, 

[698] В лісі Ідайськім далеко сховалася, свій позначивши 

[699] Шлях променистий, і довго ще в небі палала та світла 

[700] Смуга, і сіркою довго усе навкруги димувало. 

[701] Цим переконаний батько тоді устає і на небо 

[702] Дивиться, кличе богів і мольби шле до зірки святої: 

[703] «Рідні богове, я вже не барюсь, і де кличете, йду я. 

[704] Дім цей врятуйте, врятуйте онука. То ваше знамення. 

[705] Троя — у вашій опіці. Тобі уступаю, мій сину, 

[706] І не відмовлюся йти за тобою як вірний товариш». 

[707] Так він сказав. А вогню гуготіння усе виразніше 

[708] Йде крізь будинки, і хвилями котить все ближче пожежа. 

[709] «Гей же, мій батечку любий, на спину мені садовися, 

[710] Сам тобі плечі підставлю, тягар цей мені не завадить. 

[711] Як би тепер не було, в нас одна небезпека є спільна, 

[712] Й спільний рятунок обох нас чекає, й Іул наш маленький 

[713] Піде із нами, а трохи оподаль ітиме дружина. 

[714] Ви, мої слуги, уважно затямте все те, що скажу вам: 

[715] Є поза містом могила, і храм стародавній Церери 

[716] Там опустілий стоїть, і старий кипарис коло нього; 

[717] Наші побожні батьки шанували той храм довгі роки. 
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[718] Там біля храму ми стрінемся всі, звідкіля хто надійде. 

[719] Батьку, ти святощі візьмеш у руки і рідних пенатів. 

[720] їх доторкатись не личить мені, коли з бою такого, 

[721] З січі такої кривавої я повертаюсь, аж доки 

[722] Я не обмиюсь живою водою». 

[723] Так я промовив, і шию, і плечі широкі згинаю, 

[724] Шкуру левину жовтаву стелю на одежу й схиляюсь 

[725] Взяти тягар свій. За руку вчепився Іул мій маленький 

[726] І підбігає за батьком нерівними кроками; ззаду 

[727] Квапиться жінка. Йдемо крізь закутини, в пітьму сповиті. 

[728] Тут-то мене, кого жодна ще зброя ніде не страшила, 

[729] Ні величезні грецькі фаланги, що стали навпроти,— 

[730] Кожний вітрець вже лякає, звук кожен мене непокоїть. 

[731] Весь я за ношу тремчу, за супутників любих боюся. 

 

[732] Вже наближавсь я до брам і, здавалось, страхіття дороги 

[733] Вже обминув, аж доходить до вух моїх, чую, десь тупіт 

[734] Кроків численних; а батько крізь темінь зирнув і гукає: 

[735] «Сину, тікай, бо женуться,— й щити вже я сяючі бачу, 

[736] Міді я блиск пізнаю». Тут не знаю, яке зловороже 

[737] Розум мені божество відняло, помутивши, бо тільки 

[738] Я завернув з роздоріжжя і вийшов із вулиць знайомих, 

[739] Раптом дружину Креузу у мене, невдахи, забрала 

[740] Доля нещадна. Не знаю, спинилася десь на хвилину 

[741] І заблудила, чи, може, втомившися, трохи присіла; 

[742] Годі сказати, та більше у вічі її я не бачив. 
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[743] Не оглядавсь позад себе тоді я, мені-бо й на думку 

[744] Навіть не спало, що, може, згубилась, аж поки прийшли ми 

[745] Всі до узвишшя й святого, старинного храму Церери. 

[746] Тут ми зібралися всі, лиш її бракувало,— і сина, 

[747] І чоловіка вона обманула. На кого, безумний, 

[748] Не нарікав я з людей і з богів, і що жахливіше 

[749] Бачив я в знищенім місті? Асканія, батька Анхіса 

[750] й Трої пенатів на друзів лишив я, в ярку заховавши. 

[751] Сам я до міста вернувся, ясну свою зброю надівши. 

[752] Ще раз я вирішив спробувать щастя, і знов перебігти 

[753] Через всю Трою, і голову знову піддать небезпекам. 

 

[754] Отже, до мурів найперше вертаюся, до потемнілих 

[755] В брамі порогів, з яких щойно вийшов, і тими ж слідами 

[756] Йду я назад і в пітьмі уважно очима шукаю. 

[757] Все доокола страшить і сама уже тиша лякає. 

[758] Потім додому — а чи не туди, не туди повернулась,— 

[759] Знову іду. А данайці напали й весь дім зайняли вже; 

[760] Вітром вогонь ненажерливий аж на покрівлю заносить, 

[761] Полум’я вгору шугає, і жар досягає до неба. 

[762] Далі іду я й дивлюсь на оселю Пріама й на замок. 

[763] Тут, в опустілих притворах притулку Юнони, на варті 

[764] Стали вже вибрані Фенікс й Улісс лиховісний — сторожать 

[765] Здобич. Скарби сюди зносять багаті, грабовані в Трої 

[766] Божі престоли з палаючих храмів, із золота чаші 

[767] Й одіж всіляку, з пожару здобуту. Кругом малі діти 
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[768] Й трепетні їх матері стоять тут із страхом навколо 

[769] В довгих рядах. 

 

[770] Зважився навіть я голос у темряві свій подавати, 

[771] І залунав він по вулицях скрізь, як із жалем Креузу 

[772] Безперестанно і знову, і знову я кликав даремно. 

[773] Поки шукав я, ганявсь безконечно по цілому місту, 

[774] Образ нещасний Креузи з’явився і тінь її власна 

[775] Перед моїми очима, ця більша, ніж та, яку знав я. 

[776] Я обімлів, стало дибом волосся, й заклякнув мій голос. 

[777] Так тоді мовить вона, щоб журбу з мого серця здійняти: 

[778] «Мій чоловіче солодкий, чого завдаєш ти тяжкого 

[779] Серцеві болю? Це все не без волі богів відбулося. 

[780] Звідси не вільно тобі відвести із собою Креузу, 

[781] Владар найвищий Олімпу на це не дозволить. Ізгоєм 

[782] В землі далекі ти підеш, скородити будеш широке 

[783] Море, прибудеш в Гесперії землю, де котить лідійський 

[784] Тібр поуз ниви багатих мужів свої тихії води. 

[785] Щастя велике тебе там чекає: і царство, й дружина 

[786] Царського роду. Утри ж свої сльози по милій Креузі. 

[787] Горді оселі долопів чи то мірмідонів не буду 

[788] Я оглядати, ні грецьким жінкам я не буду служити, 

[789] Я-бо дарданського роду, невістка богині Венери. 

[790] Мати велика богів тут мене на землі цій задержить. 

[791] Отже, прощай і любов збережи нашу спільну до сина». 

[792] Мовила це і лишила мене, хоч ридав я й багато 
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[793] їй розказати хотів, розплилася у хмарах легеньких. 

[794] Тричі її намагався руками за шию обняти, 

[795] Тричі із рук вислизала та тінь, що ловив її марно, 

[796] Наче легенький вітрець або сонні примари летючі. 

[797] Врешті вернувсь я до друзів своїх, коли ніч проминула. 

 

[798] Там застаю вже нове товариство велике й дивуюсь, 

[799] Що чоловіків, жінок і дітей назбиралося стільки; 

[800] Всі до утечі зібрались, нещасна юрба, всі готові 

[801] Весь свій добуток, всі сили віддати мені, щоб я вів їх 

[802] Морем, куди лиш захочу, у землі, які загадаю. 

[803] Вже на найвищих верхів’ях ідайських Люціфер з’явився, 

[804] Заповідаючи день, а данайці тримали, зайнявши, 

[805] Брами міські, не було вже нізвідки надії рятунку: 

[806] Долі скорившися, батька підняв я і в гори подався. 

Книга третя 

[1] Тільки схвалили богове азійську потугу й безвинне 

[2] Плем’я Пріамове знищить, коли Іліон гордовитий 

[3] Впав, коли димом курилась повалена Троя Нептунська,— 

[4] Божі пророцтва тоді нас, ізгоїв, погнали по світу 

[5] Вільних шукати земель. Під самим Антандром будуєм 

[6] Флот, коло Іди фрігійської, зовсім того несвідомі, 

[7] Доля куди зажене нас і де доведеться осісти, 

[8] Й військо збираєм. Лиш літо настало, а батько Анхіс нам 

[9] Вже натягнути вітрила звелів і довіритись долі. 

[10] Тож береги я, й поля, і пристань в сльозах залишаю, 
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[11] Де була Троя. Ізгоєм пускаюсь на море, зі мною 

[12] Друзі і син, разом з нами й пенати, й великі богове. 

 

[13] Стелеться вдаль там полями розлога земля мавортійська, 

[14] Орють фракійці її; царем їх Лікург був суворий 

[15] В давні часи. У дружбі й союзі із Троєю жив він, 

[16] Поки в нас щастя витало. Сюди я звернув, тут будую 

[17] Перші я мури в затоці, прибувши в нещасну годину, 

[18] Й назву надав Енеади цим мурам від свого імення. 

 

[19] Матері жертву складав я Діонській, і божеським силам 

[20] Віщим за діло почате, й найвищому неба владиці 

[21] На узбережжі,— гладкого вола на жертовнику різав. 

[22] Поруч був пагорб, увесь і корчами, і дерном порослий, 

[23] Мірти галуззя кругом, наче кілля, над ним височіло. 

[24] От підійшов я й хотів із землі уже віття зелене 

[25] Вирвати, щоб замаїти густими гіллями жертовник, 

[26] Та — навіть мовити страшно — жахливе побачив я диво. 

[27] Щойно я першої гілки торкнувся, їй вирвавши корінь, 

[28] Чорна із неї закапала кров, і пасока землю 

[29] Заплямувала. Жах мене й дрож охопив, і від страху 

[30] Кров уся в жилах моїх зціпеніла, як крига холодна. 

[31] Пробую знов я на іншому місці гнучку галузину 

[32] Смикати — що за причина тут скрита, дізнатися хочу. 

[33] Але й з-під другого кореня кров полилась почорніла. 

[34] Довго розмислюю я, і німф цих полів я благаю, 
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[35] Й батька Градіва, що гетів країну тримає в опіці, 

[36] Благословить це видіння й віщання страшне злагіднити. 

[37] Щойно я смикаю третю галузку з зусиллям ще більшим, 

[38] Знов починаю, коліньми в пісок пружинястий упершись,— 

[39] Що ж, говорить чи замовкнуть? — 3 могили глибокої стогін 

[40] Жалісний чую, і голос, озвавшись, до слуху доходить: 

[41] «Нащо, Енею, нещасного рвеш ти? Померлому — спокій! 

[42] Нащо ти руки скверниш? Тож був не чужинцем я в Трої, 

[43] Ані ця кров не тече з деревини. Геть з клятого краю, 

[44] Геть, з узбережжя тікай загребущого! Знай, Полідор я! 

[45] Тут ось залізне насіння із ратищ мене поховало, 

[46] Й держална гострі тих ратищ ростуть». Тоді-то тривога 

[47] Впала непевна на мене, що аж остовпів я, і дибом 

[48] Стало волосся на тім’ї, а слово у горлі застрягло. 

 

[49] Це ж бо нещасний Пріам Полідора того вже раніше 

[50] Вислав таємно, щоб жив у владики фракійського. Безліч 

[51] Золота дав йому, тільки надію на зброю дарданську 

[52] Тратить почав і побачив, що місто в облозі навколо. 

[53] Той же, як тевкрів зломилася сила й покинуло щастя, 

[54] До переможців пристав, перейшов в Агамемнонів табір, 

[55] Мав за ніщо він сумління — убив Полідора й насильством 

[56] Золото все захопив. Гей, та до чого ж людей ти доводиш, 

[57] Золота клята жаго! Щойно жах мої кості покинув, 

[58] Вибранцям першим народу й насамперед батьку своєму 

[59] Доповідаю про божі ознаки й прошу їх поради. 
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[60] Думка була в них однакова: проклятий край цей лишити, 

[61] Де осквернили гостинність, і вітрові флот наш піддати. 

[62] Тож Полідорові чинимо похорон ми, і великий 

[63] Пагорб землі насипаємо, й манам жертовник становим 

[64] В темних пов язках жалоби між чорних сумних кипарисів. 

[65] Коси розплівши, за звичаєм стали жінки Іліону 

[66] В коло й пінисте з дійниць молоко іще тепле зливають. 

[67] В жертву священної крові із чаш ми ллємо, щоб в могилі 

[68] Душу впокоїти, й голосно наше прощання лунає. 

 

[69] Потім, як тільки вже стало можливо довіритись морю, 

[70] Хвилі й вітри вгомонились і Австер в дорогу покликав, 

[71] Друзі на берег виходити стали і судна стягати. 

[72] От уже пристань за нами, й міста вже далеко, і землі. 

 

[73] Є серед моря священна земля, із усіх найлюбіша 

[74] Матері доньок Нерея й Нептуну егейському також. 

[75] Землю, що вздовж узбереж усіляких раніше блукала, 

[76] Божий стрілець прикріпив до Мікону і урвищ Гіару 

[77] Й дав їй можливість на місці устоять, з вітрів глузувати. 

[78] Отже, туди завернув я, і нас прийняла та країна 

[79] В пристань затишну, знесилених. Тільки ввійшли ми і шану 

[80] Місту на честь Аполлонову склали, назустріч нам вийшов 

[81] Аній-владика, жрець Феба і цар над народом, на скронях 

[82] Мав він пов’язки і лаври священні,— він зразу ж Анхіса, 

[83] Давнього друга, пізнав. І руки подавши, як друзі, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1322 

 

[84] Ми до оселі ввійшли. У храмі з каміння старого 

[85] Став я благати: «Тімбрею, о дай мені рідний притулок, 

[86] Мури знеможеним дай нам, народ дай і місто тривале, 

[87] Другий троянський Пергам збережи, що його нам лишили 

[88] Греки й жорстокий Ахілл. Хто вождем у нас буде, куди нам — 

[89] Йти, де спинитися? Провість дай, батьку, нам в душі вселися». 

 

[90] Ледве сказав я слова ці, як все затряслося довкола: 

[91] Гай божественний, пороги і ціла гора до основи, 

[92] І залунав від триніжка, з святині відкритої гомін. 

[93] Ми у покорі вклонились додолу і голос почули: 

[94] «Плем’я Дардана суворе,— земля, що найперше пустила 

[95] В світ вас, вона вас і прийме, до лона свого вас пригорне 

[96] З радістю, тільки найдіть ви стару свою матір. А там вже 

[97] Плем’я Енея на всіх узбережжях володарем буде, 

[98] Й діти дітей, і їх покоління далекі». Так мовив 

[99] Феб нам, і радість усіх пойняла. Всі жваво питають, 

[100] Де ж то місцевості ті, до яких Аполлон закликає, 

[101] З блудних наказує мандрів вертатись. Тоді, спогадавши 

[102] Пам’ять героїв старих, так мій батько: «Послухайте,— каже,— 

[103] Люду вожді, і знайте, яка жде вас доля. На морі 

[104] Кріт є, Юпітера острів великого, й Іда-гора є. 

[105] Там саме нашого роду колиска. Сто міст там великих, 

[106] Кожне з них -— царство багате. Якщо не обманює пам’ять, 

[107] Звідти і Тевкр, наш предок, найперше прибув на ретейський 

[108] Берег і вибрав те місце на царство. Ні Троя, ні замок 
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[109] Ще не стояв там пергамський, в долині селилися люди. 

[110] Звідти й наставниця наша Кібела, і звідти походять 

[111] Сурми лункі корибантів і гаю ідайського шепіт, 

[112] Звідти й таємності віри, і леви, що їх запрягали 

[113] У колісницю богині. Рушайте, й куди заведуть вас 

[114] Божі накази, ходімо і, силі вітрів поклонившись, 

[115] їдьмо у царство кносійське. Дорога туди недалека; 

[116] Хай нам поможе Юпітер, а ранок вже третьої днини 

[117] На узбережжі прикрітському флот наш застане». Так каже 

[118] Й жертви належні складає богам: вола для Нептуна, 

[119] В жертву вола і тобі, Аполлоне прекрасний, ягницю ж 

[120] Чорну завіям, а білу зефірам прихильним приносить. 

 

[121] Мали ми вістку, що, прогнаний, батьківське царство покинув 

[122] Ідоменей, що крітські звільнилися всі узбережжя 

[123] Й ждуть там на нас, ворогами залишені, вільні оселі. 

[124] Ми покидаєм Ортігії пристань, по морю пливемо 

[125] Попід вакханські узгір’я на Наксос, зелену Донісу, 

[126] І Олеар, і Парос сніжно-білий, Кіклади, по морю 

[127] В коло розсіяні. їдем по водах, де землі рясніють. 

[128] Крики моряцькі у різних змаганнях і спорах лунають,  

[129] В прадідню землю на Кріт закликають пливти за попутним 

[130] Вітром, що віє у спину з корми. Аж приїхали, врешті, 

[131] В давню країну куретів. Тут швидко будую я мури 

[132] Міста, якого так прагнуть,— назвав я його Пергамея. 

[133] Назвою втішений люд закликаю, щоб щиро любив він 
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[134] Вогнища ці і щоб замок високий над містом поставив. 

 

[135] Майже всі судна були вже на березі в місці сухому, 

[136] Молодь женилась і бралась до праці на новому полі; 

[137] Я їм закони давав і оселі. Аж раптом дихнуло 

[138] Гниллю повітря, зловійна зараза народу діткнулась, 

[139] Поле й сади навістила пора смертоносна. Одні вже 

[140] З милим життям розстаються, а других з ніг валить хвороба. 

[141] Тут іще Сіріус ниви почав неродючі палити: 

[142] Зела горіли й засів, який знидів, не дав з чого жити. 

[143] Знов до оракула Феба в Ортігії батько по морю 

[144] Каже пливти нам і ласки просити, коли вже, нарешті, 

[145] Буде кінець цій недолі, де скаже шукати розради 

[146] Нашому горю, куди повернути на шлях нам накаже. 

 

[147] Ніч вже настала, і сон огорнув на землі всі істоти, 

[148] Як показалися перед моїми очима священні 

[149] Божі подоби й пенати з’явились фрігійські, яких я 

[150] Виніс із Трої, з вогненного моря, як місто горіло. 

[151] Добре у єні пізнавав я їх, бо у відчинені вікна 

[152] Повного місяця сяйво широким лилося потоком. 

[153] Так говорили вони і словами журбу розганяли: 

[154] «Те, що сказав би самому тобі Аполлон, якби сам ти 

[155] Помандрував до Ортігії, тут він віщує, і нас він 

[156] Шле до порогів твоїх. Із тобою ми йшли крізь пожежу 

[157] Трої в боях, крізь розбурхане море плили кораблями — 
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[158] Й внуків твоїх аж до зір зведемо, володіння всесвітнє 

[159] Місту дамо; приготуй для могутніх і мури могутні; 

[160] І не лякайся ти труднощів довгих у втечі й мандрівці. 

[161] Треба оселю змінити. Не ці береги тобі радив 

[162] І не на Кріті звелів Аполлон оселитись делійський. 

[163] Є-бо країна, що назву Гесперії має від греків, 

[164] Древня країна, у зброї могутня й родючістю славна. 

[165] Там енотрійці раніше жили, а тепер, повідають, 

[166] Землю ту їх покоління назвало Італія йменням, 

[167] Провідника свого. Наша земля це, і звідти походить 

[168] Батько Дардан та І ас, а від нього й весь рід наш. Вставай же 

[169] й весело батьку старому слова передай ці незмінні: 

[170] і Хай він шукає Коріта й авзонських земель, бо Юпітер 

[171] Не дозволяє тобі оселитись в країні діктейській». 

[172] Вражений цими словами й видінням богів, я зірвався1 

[173] Зараз з постелі, бо був це не сон, але справді віч-на-віч 

[174] Бачив я їх, на їх головах бачив вінки я, дивився 

[175] Тм ув обличчя; по цілому тілі піт лився холодний. 

[176] Руки свої я в благанні до неба підношу й зливаю 

[177] Вогнище чистим вином. І, цю жертву принісши, іду я 

[178] Прямо до батька Анхіса і вістку веселу приношу, 

[179] Все по порядку йому викладаю. Він визнав подвійним 

[180] Рід наш і двох прабатьків, і визнати мусив, що знову 

[181] Він помилився у виборі місць стародавніх, і каже: 

[182] «Сину, зазнав ти троянської долі, про це лиш Кассандра 

[183] Нам ворожила. Тепер пригадав я, казала, яка нас 
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[184] Доля чекає; й Гесперію завжди вона, й італійське 

[185] Царство тоді споминала. Та хто був би вірив, щоб тевкри 

[186] До узбереж гесперійських дійшли, і кого могли зрушить 

[187] В час той пророцтва Кассандри? Скорімося Фебові й ради 

[188] Слухаймо кращої». Так він промовив, і ми на цю мову 

[189] Радо пристали усі і покинули нашу оселю. 

[190] Небагатьох залишаємо там і, піднявши вітрила, 

[191] Переїжджаємо в утлих човнах ми безмежну пучину. 

 

[192] Як кораблі опинились в одкритому морі й землі вже 

[193] Більше ніде не видно було, тільки небо і море, 

[194] Над головою моєю похмурі з’явилися хмари, 

[195] Бурю і темінь несли вони, й хвилі у пітьмі заграли. 

[196] Котять вітри безустанно вали, і хвилі високі 

[197] Йдуть щохвилини, і нас розігнало по вирах безодні; 

[198] Хмарами день оповився, і темінь змела його світло, 

[199] Лиш блискавки безнастанні розшарпують хмари. Ми шлях свій 

[200] Губимо й сліпо блукаєм по хвилях. Тепер уже навіть 

[201] Сам Палінур визнає, що ні дня відрізнити від ночі, 

[202] Ані дороги у хвилях безмежних пізнати не може. 

[203] Так ми блукаєм по морю три дні і не певні, чи дні це 

[204] (Так було темно), й ночей беззоряних стільки ж. І щойно 

[205] Днини четвертої, врешті, земля почала виринати, 

[206] (стали рости перед нами і гори, і дим постелився. 

[207] ониз паруси, налягаєм на весла! І всі мореплавці 

[208] Ьорються, піну збивають, гребуть лазуровії води. 
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[209] Як врятувався я з моря, то перші Строфад узбережжя 

[210] лас прийняли. Строфади — це ті острови в Іонійськім 

[211] Морі (так греки їх звали), де грізна Келайна та інші 

[212] Гарпії мають оселю, відколи закрито Фінеїв 

[213] Дім перед ними і давні столи вони з страху лишили. 

[214] Більш проклятущих потвор, ні мари жахливішої й гніву 

[215] Божого не породили ще хвилі стігійські й донині. 

[216] Лиця дівочі в птахів тих, та нечисть з їх шлунків стікає, 

[217] Руки їх — пазурі справжні, самі ж вони вічно голодні, 

[218] Вічно бліді їх обличчя. 

[219] А як причалили тут і ввійшли ми у пристань, то бачим 

[220] Череди цілі веселих биків по роздолах, отари 

[221] Кіз на траві, пастухів же ніде біля них не помітно. 

[222] Вийшли з ножами до них і на поміч богів закликаєм, 

[223] Навіть Юпітера, здобич ділити, а потім лягли ми 

[224] На побережжі зміястому учту багату справляти. 

[225] Аж надлітають зненацька із гір у зловісному леті 

[226] Гарпії й з лопотом сильним крильми ударяють, і тягнуть 

[227] їжу із учти, й чого лиш торкнуться, усе оскверняють; 

[228] Крики їх дикі і сопух поганий мішаються разом. 

[229] Ми уступаємо й потім далеко під скельним обривом, 

[230] Між деревами сховавшись, готуємо в тіні глибокій 

[231] Знову бенкет на столах, на жертовниках жар роздуваєм. 

[232] А з протилежного боку, з повітря, із сховів невидних 

[233] Зграя ота голосна надлітає, й, кружляючи, здобич 

[234] Кігтями рве, й оскверняє бенкет. Тоді друзям велю я 
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[235] Зброю вхопить для завзятого бою з тим кодлом жахливим. 

[236] Так, як сказав я, зробили*, мечі поховали по травах, 

[237] Скрили щити. От як знов налетіли вони й оглушили 

[238] Вереском берег крутий, то Мізен із високої варти 

[239] Знак нам подав мідяною сурмою. Встає товариство 

[240] Й бій почина незвичайний — морських отих птахів мерзенних 

[241] Пробує сікти мечами. Але ж ані пер не береться 

[242] Гостре залізо, ні тіла пташиного й трохи не ранить. 

[243] Птахи ж ті, знявшися аж до найвищих зірок, залишають 

[244] Здобич розтерзану ще й наймерзенніший слід після себе. 

 

[245] Тільки Келайна одна, на скалі сидячи височенній, 

[246] Клята віщунка, такі ось слова із грудей здобуває: 

[247] «То за убитих биків і телиць, що ви їх закололи, 

[248] Лаомедонта сини, розпочати війну ви готові 

[249] Й хочете вигнати гарпій безвинних із їх батьківщини? 

[250] Отже, моїх ви послухайте слів і їх добре затямте: 

[251] Те, що Фебові батько колись провістив всемогутній, 

[252] Феб — мені; я ж, із фурій найбільша, це вам провіщаю. 

[253] Прагнете ви до Італії й кличете вітер на поміч. 

[254] Ви досягнете Італії й ввійдете всі в її пристань, 

[255] Місто ж, обіцяне вам, не раніш опережете муром, 

[256] Доки аж голод страшний і відомста за наші убивства 

[257] Вас не примусять бідою столи пообгризані їсти». 

[258] Тільки сказала і в лісі, змахнувши крильми, заховалась. 

[259] В друзів од страху аж кров захолонула в жилах, і мужність 
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[260] їх залишила; миру в бою вже не хочуть шукати, 

[261] Тільки молитися радять лише і складать обітниці, 

[262] Хто б це не був, чи богині, чи дикі й огидні ці птахи. 

[263] Батько Анхіс з узбережжя долоні з благанням до неба 

[264] Зводить і кличе могутніх богів і обіти складає: 

[265] «Геть відверніть ці погрози, богове, й напасті такої 

[266] Не допустіть, порятуйте нас, вірних». Тоді відчепити 

[267] Линви звелів він од берега й спущені снасті змотати. 

[268] Нот вже вітрила нап’яв, ми по спінених хвилях тікаєм 

[269] Шляхом, куди всіх нас вітер легкий закликає й стерничий. 

[270] От перед нами вже виринає на хвилях лісистий 

[271] Закінт, Дуліхій, там далі і Сама, і Неріт скелястий. 

[272] Скелі Ітаки щасливо минули, Лаертове царство; 

[273] Землю ми ту проклинаєм, колиску Улісса лихого. 

[274] Швидко з являються нам оповиті у хмари верхів’я 

[275] Гір Левкадійських і сам уже храм Аполлона, страшного 

[276] Для моряків. І, втомлені, в це ми в’їжджаємо місто; 

[277] Кинули тут якорі, а кормами об берег оперлись. 

[278] Так несподівано ми, суходолу нарешті добившись, 

[279] Жертви приносим Юпітеру, їх на жертовниках палим. 

[280] На узбережжі актійськім влаштовуєм ігри ілійські. 

[281] Друзі всі голі блищать від оливи у звичних змаганнях, 

[282] Мило на серці, що міст арголійських ми стільки минули, 

[283] Хоч утікать довелося, оточеним скрізь ворогами. 

[284] Сонце тим часом пробігло все коло великого року 

[285] І льодовита зима Аквілонами хвилі здіймала. 
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[286] Тут на одвірках у храмі Абанта могутнього зброю — 

[287] Щит прибиваю я вигнутий з міді й карбую там напис: 

[288] «Щит цей дарує Еней, у звитяжців данайських віднявши». 

[289] Потім усім велю сісти на лави й покинути пристань. 

[290] Наперегони б’ють веслами друзі і хвилі здіймають. 

[291] Зразу згубили з очей ми високі твердині феаків 

[292] І допливаєм до краю Епіру; і в пристань хаонську 

[293] В їхавши, ми до Бутрота вступаєм, високого міста. 

 

[294] Тут неймовірна до нашого слуху доходить новина, 

[295] Що Гелен Пріамід у цих грецьких містах володіє; 

[296] Владу обнявши, взяв жінку по Пірру, нащадку Еака, 

[297] І Андромаха удруге троянцеві жінкою стала. 

[298] л. остовпів на цю звістку, й предивне бажання зродилось: 

[299] ‘‘оговорити з тим мужем, пізнать його славні пригоди. 

[300] Вийшов я з пристані, флот залишаючи при узбережжі. 

[301] ?^ Андромаха над прахом жертву жалобну за містом 

[302] раї приносила, де Сімоент неправдивий спливає, 

[303] Й голосно манів на тризну скликала усіх до могили 

[304] Ректора, що, хоч порожню, всю дерном зеленим прибрала 

[305] й два вівтарі збудувала, щоб вічно ридати над ними. 

[306] Тільки уздріла вона, що іду я, й троянців у зброї 

[307] З подивом раптом пізнала, й великим налякана дивом, 

[308] Аж знепритомніла, глянувши, і від страху здеревіла, 

[309] Кості застигли у неї, зомліла й по довгій хвилині 

[310] Мовить: «Чи в вигляді справді своєму сюди ти приходиш, 
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[311] Сину богині, як свідок правдивий? Живий ти? Якщо ти 

[312] Кинув цей світ, то де ж Гектор?» Сказала, й заплакала ревно, 

[313] І голосінням весь сповнила простір. Ледь відповів я 

[314] їй, ошалілій, в зворушенні й коротко так я промовив: 

[315] «Так, я живий і, на глум всьому лиху, життя зберігаю; 

[316] Не сумнівайся, бо дійсність ти бачиш. 

[317] Гей, яка доля зустріла тебе після втрати такого 

[318] Мужа, чи інше де-небудь достойне знайшло тебе щастя? 

[319] Гекторова Андромахо! Чи й нині ти Піррова жінка?» 

[320] Очі вона опустила і мовила голосом тихим: 

[321] «Найщасливіша з усіх була лише дівчина юна, 

[322] Донька Пріамова, що під високими мурами Трої 

[323] Мусила вмерти, ворожу могилу скропить. Та над нею 

[324] Жереба ворог не кидав, не брав її в ложе звитяжець. 

[325] Різними водами нас повезли по пожежі вітчизни. 

[326] Сина Ахілла пиху, всі примхи юнацькі прийшлося 

[327] Зносить мені і дітей у рабстві родить. Привернувшись 

[328] До Герміони, до Леди онуки, в лаконському шлюбі 

[329] Дав він рабові Гелену рабиню — мене у владання. 

[330] Але дружину кохаючи вкрадену й гнаний за злочин 

[331] Помсти богинями, Пірра, Орест біля вівтаря батька 

[332] Раптом схопив і звів з цього світу. А звільнена смертю 

[333] Неоптолемова частка держави Гелену припала. 

[334] Землі усі він хаонськими зве, від троянця Харна, 

[335] Царство й своє називає хаонським. На взгір’ї поставив 

[336] Тут він Пергам, цю твердиню ілійську. Тобі ж що за доля, 
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[337] Що за вітри аж сюди, у цей край показали дорогу? 

[338] Хто із богів аж до нашого берега вивів неждано? 

[339] Як же Асканій, твій син? Чи живий ще, чи дише повітрям? 

[340] Той, кого в Трої тобі... 

[341] Мабуть, сумує хлопчина по втраті матусі? Чи приклад 

[342] Батька Енея і Гектора, дядька, у нього хоробрість 

[343] Давню і духа великого мужність розбуджує знову?» 

[344] Довго вона голосила і сліз безустанні потоки 

[345] Марно лила, аж поки із мурів твердині міської 

[346] Вийшов герой, син Пріама Гелен, і з ним почет численний; 

[347] Втішився дуже, пізнавши своїх, і веде їх до себе, 

[348] Розповідає й, що слово, то сльози нестримані ронить. 

[349] Йду й невеличку я Трою знаходжу, Пергам, що на справжній 

[350] Має скидатися, висхлий потік, теж названий Ксантом; 

[351] Браму я Скайську пізнав і пороги її обіймаю. 

[352] Вже-бо і тевкри у дружньому місті усі розгостились. 

[353] Цар їх приймає в просторих підсіннях. А серед подвір’я 

[354] Вакхові в жертву приносили вина, столи заставляли 

[355] Посудом з золота, чаші з вином з рук до рук подавали. 

 

[356] Днина минає одна за одною, а вітер в дорогу 

[357] Кличе, і Австер напнув паруси. Отож я звертаюсь 

[358] До віщуна й промовляю до нього такими словами: 

[359] «Трої потомку, божий провіснику, що розумієш 

[360] Фебову волю з триніжків і лаврів кларійських, із зірок, 

[361] З голосу птиць, із їх лету швидкого, ану ж поясни нам,— 
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[362] Божа-бо воля мені указала цей шлях як щасливий, 

[363] Знаками всі богове мені повеліли своїми 

[364] Прямо в Італію їхать за щастям, у землі далекі. 

[365] Гарпія тільки одна Келайна віщує велике _ 

[366] Лихо нечуване, гнів проклятущий і голод поганий,— 

[367] Що ж тут -— питаю — почати, щоб лиха позбутись? Яким же 

[368] Чином я зможу цей труд побороти?» Гелен у відвіті 

[369] В жертву приносить волів, із обрядами згідно, і просить 

[370] Божого миру, й здіймає вінець з голови пресвятої, 

[371] Й взявши за руку мене, веде до твоїх же порогів, 

[372] Фебе, збентеженим близькістю бога,— й як жрець провіщає 

[373] З уст божественних до мене: «Послухай, сину богині, 

[374] (Бо ж, очевидно, сили небесні ведуть тебе морем, 

[375] Владар богів таку тобі жеребом витягнув долю 

[376] І встановив цей порядок), лиш дещо тобі розкажу я 

[377] З довгої дії, щоб ти почувавсь безпечніше, як будеш 

[378] їхать по водах гостинних, щоб в пристань авзонську заїхав. 

[379] Більше Геленові знати заказують парки, й Юнона, 

[380] Донька Сатурна, пророчити не дозволяє. Найперше 

[381] Знай, що Італію ту, про яку ти гадаєш, що дуже 

[382] Близько вона, і не знаючи, в пристань сусідню бажаєш 

[383] В їхати звідси, її відділяють далекі країни 

[384] Й довге, далеке і непрохідне бездоріжжя. Ще доки 

[385] В їдеш, то приидеться в водах Трінакрії вигнути весла. 

[386] Суднами хвилі помірять авзонські, й озера підземні 

[387] Бачити, й острів Кіркеї еейської, поки ти зможеш 
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[388] Місто звести у безпечній країні. Затям же ознаки,— 

[389] Дам я тобі їх: як стрінеш, безрадний, на березі річки, 

[390] Далі від світу, у тіні дубів ти веприцю велику, 

[391] Що на землі простяглася по опоросі, і вим’я 

[392] Тридцять біленьких їй ссе поросят, і сама вона біла,— 

[393] Місце під город там буде, й скінчаться труди всі, напевно. 

[394] Що доведеться столи поз’їдати, цього ти не бійся, 

[395] Доля-то знайде шляхи, й Аполлон, як попросять, прибуде. 

[396] Тільки ці землі й найближчі оці береги італійські, 

[397] Що обмивають їх хвилями нашого моря прибої, 

[398] Ти обминай,— там міста всі займають ворожі нам греки. 

[399] Локри з Наріксу там місто звели, й всі поля салентійські 

[400] Ідоменей, що із Лікту, зайняв своїм військом; там є ще 

[401] Місто маленьке Петелія, що Філоктет мелібойський 

[402] Муром обвів. І затям собі ще, як флот твій за море 

[403] Перепливе і жертовник поставить, щоб жертву подяки 

[404] Там принести,— тоді, пурпурний плащ одягнувши, закрий ним 

[405] Голову, щоб, не дай боже, душа незичлива, з’явившись 

[406] Серед священних вогнів, обряд нанівець не звела той. 

[407] Сам ти його зберігай, і нехай збережуть твої друзі, 

[408] й внуки побожні твої хай обряд той святий зберігають. 

[409] А як від’їдеш ти звідти і до узбереж сікулійських 

[410] Гнатиме вітер тебе, і вузенькі ворота Пелору 

[411] Ширшати будуть, ти зліва тримайсь од землі і на морі 

[412] Зліва пливи, обминаючи берег і море праворуч. 

[413] Кажуть, що в давні часи під сильним напором запалась 
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[414] Глибоко саме в тім місці земля й розступилась (ось стільки 

[415] Змін може статись на світі за вік такий довгий), раніше 

[416] Землі ті дві були вкупі. Та море, всередину вдершись, 

[417] Берег Гесперії від сікулійського хвилями ділить, 

[418] Ниви й міста на обох узбережжях також підмиває 

[419] Стиснена хвиля кипуча. На правому боці засіла 

[420] Сцілла, а з лівого боку Харібда жорстока, що тричі 

[421] Виром глибоким хвилі могутні всисає й безодню 

[422] Поперемінно і, знову наверх викидаючи, зорі 

[423] Скроплює ними. Сцілла у темній печері сховалась, 

[424] Часом лиш звідти вона вихиляється й тягне з собою 

[425] Судна на скелі. Як зверху дивитись — людське то обличчя, 

[426] Груди розкішні дівочі, по пояс то дівчина, нижче ж — 

[427] Постать якоїсь потвори морської; вріс в черево вовче 

[428] Хвіст дельфіна. Гей, краще для тебе, коли поза Пахін, 

[429] За трінакрійський, об’їдеш і зробиш далеку дорогу, 

[430] Ніж тільки раз лише глянеш на Сціллу-потвору в печері 

[431] Дикій, послухаєш раз лиш, як виють собаками скелі. 

[432] Ще одно знай: якщо в ворожбита Гелена є розум, 

[433] с. лише віра якась у віщання його і як правду — 

[434] В серце йому прищепив Аполлон, одного лиш прошу я, 

[435] оапам ятай собі, сину богині, одне це пророцтво 

[436] Передусім і, прошу я й благаю, зваж добре на нього: 

[437] Ти молитвами Юнону благай, премогутню царицю, 

[438] їй і обіти від щирого серця складай, її, сильну, 

[439] В жертвах благальних ущедрюй дарами, бо так лише зможеш, 
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[440] Врешті, усе побороти й, лишивши Трінакрію, в’їхать 

[441] В край італійський. Щойно туди припливеш ти, нарешті, 

[442] І до Кумейського города вступиш, над води пророчі, 

[443] І до Аверну, лісами сповитого шумними,— стрінеш 

[444] Там ворожбитку, що в шалі, з глибокої скельної прірви 

[445] Долю віщує й на листі записує знаки й імення. 

[446] Так, записавши на листі, віщання ці діва складає 

[447] Вряд і лишає закриті в печері. Вони так лежать там, 

[448] Кожне на місці своєму в порядку. Та щойно завіса 

[449] Трохи повернеться в дверях, і подув легенький повіє, 

[450] й ніжні листочки із місць їх зворушить, вона вже не хоче 

[451] В леті легкім їх ловити в печері просторій, щоб скласти 

[452] Знов до ладу. Із жалем відходять ні з чим від Сівілли. 

[453] Там не пожалуй ти часу й затримайсь, хоча товариство 

[454] Наглити буде тебе і самі вже вітрила тягтимуть 

[455] В море широке, бо їх наповнятиме вітер попутний; 

[456] Конче зайди до віщунки й проси віщування у неї. 

[457] Хай лиш сама вона зволить відкрити уста і віщує. 

[458] Скаже вона тобі все про народи Італії й війни 

[459] Ті, що чекають, і скаже, яку небезпеку як можна 

[460] Витримать чи оминути, й щасливу дорогу у неї 

[461] Випросить можна. Ось маєш, що вільно було нам казати. 

[462] йди ж і ділами до зір піднеси тепер Трою могутню». 

 

[463] Дружніми все це до них ворожбит промовляє устами, 

[464] Й зносить велить їм із золота цінні й важкі подарунки 
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[465] Й з кості різьблені слонової, й дно корабля заповняти. 

[466] От почали звідусіль вони зносити срібний великий 

[467] Посуд, купелі додонські і плетені втроє кольчуги 

[468] З золота, й шапку шолома блискучу, і китиці буйні — 

[469] Неоптолема це зброя. Були і для батька дарунки. 

[470] Коней додав він іще з візниками. 

[471] Також доповнив гребців і зброю для друзів достачив. 

 

[472] Флот у дорогу тим часом Анхіс наказав лаштувати, 

[473] Щоб не утратити вітру, такого потрібного суднам. 

[474] Фебів віщун тоді в шані глибокій до нього промовив: 

[475] «Божий любимче Анхісе, ти гідний був жити в подружжі 

[476] Гордім з Венерою, вирваний двічі з-під Трої, з руїни, 

[477] Там є авзонська земля, до неї керуй ти вітрила. 

[478] Той бік, однак, треба здалеку буде на суднах об’їхать; 

[479] Далі частина Авзонії та, яку Феб вам одкриє. 

[480] То вирушай же, о, сина любов’ю щасливий. Чого ж тут 

[481] Більш розмовляти, хіба щоб прогаяти вітер південний?» 

[482] Та й Андромаха не в меншому смутку в хвилину розстання 

[483] Золотом ткані, коштовні несе покривала; й Асканій 

[484] В дар одіння одержав фрігійське, воно-бо завдати 

[485] Сорому їй не дає і дарами з тканин обсипає. 

[486] й мовить йому: «Бери ці дарунки, хлопчино, це спомин 

[487] Рук моїх буде тобі, хай згадають любов Андромахи, 

[488] Гектора жінки: візьми їх, останні дари твоїх рідних. 

[489] Ти-бо єдиним для мене є образом Астіанакта. 
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[490] Очі такі ж були в нього, такі ж були рухи і усміх; 

[491] Нині, так само змужнівши, твоїм він ровесником був би». 

 

[492] Я на відході прощався і ревними плакав сльозами: 

[493] «Будьте щасливі, вже ваше минуле позаду лишилось, 

[494] Ми ж від одної пригоди у другу мандруєм. Спокійно 

[495] В вас тут, не треба вам більше скородити море; не треба 

[496] Вам і авзонського поля шукати, що вічно тікає. 

[497] Маєте образ і Ксанта, і Трої, яку ваші руки «. 

[498] Тут збудували на кращу — бажаю вам — долю, щоб менше 

[499] Грекам були на заваді. Якщо вже до Тібра колись я, 

[500] Врешті, прибуду й на ниви, які прилягають до Тібра, 

[501] Й місто побачу, народу моєму призначене, злучим 

[502] Рідні колись ми міста і братні народи в Епірі, 

[503] Як і в Гесперії; батьком їх роду обом їм Дардан був, 

[504] Тим-то і доля одна в них — з обох буде Троя з єдиним 

[505] Серцем, а внуки хай наші подбають, щоб сповнилось все це». 

 

[506] їдемо морем, минаєм сусідню Керавнії землю, 

[507] Звідки в Італію путь і шляхи найкоротші по хвилях. 

[508] Сонце тим часом заходить, і гори темніють тінисті. 

[509] Всі полягали на лоні землі, що нам така люба, 

[510] При самім морі — весло своє кожен призначене взявши, 

[511] Ми на сухім узбережжі тілам даємо своїм волю, 

[512] Втомлених сон підкріпляє. Та ніч ще, годинами гнана, 

[513] Кругу свого не пройшла й половини, як вже невсипущий 
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[514] Встав Палінур і вітри всі досліджує, ловлячи вухом 

[515] Подув найлегший: читає по зорях, що плинуть у небі. 

[516] Бачить Арктура, сльотливі Гіади й Тріони подвійні, 

[517] І Оріон той величний у зброї, що золотом сяє. 

[518] А як упевнивсь, що все на спокійному небі в порядку, 

[519] Гасло дає голосне від керма, і складаємо шатра, 

[520] з В путь вирушаємо ми й напинаємо парусні крила. 

[521] Вже, розігнавши зірки, загорілася заграва рання, 

[522] Й бачимо здалека гори тінисті, під ними низинну 

[523] Землю Італії. Перший Ахат тут «Італія!» крикнув, 

[524] Й радісно все товариство вітає Італію гучно. 

[525] Батько Анхіс тоді келих великий вінком обплітає, 

[526] Чистим вином наповняє й богів закликає, на кілі 

[527] Сам стоячи на високім. 

[528] «Моря богове й землі і владики усіх буревіїв, 

[529] Легку дорогу пошліть нам, попутними війте вітрами». 

[530] Зараз змоглися попутні вітри, і відкрилася близько 

[531] Пристань, і навіть на замкові храм показався Мінерви: 

[532] Друзі стягають вітрила, до берега судна справляють. 

[533] Луком загнулася пристань од хвиль, що плещуть од сходу, 

[534] Бризки солоні вдаряють об скелі, що вибігли в море, 

[535] Що й не доглянеш, де пристань, бо скелі, мов вежі стрімчасті, 

[536] Наче стіною обабіч її обняли, що й не видно 

[537] Храму від берега. Тут я побачив — це перший знак віщий — 

[538] Четверо коней, мов сніг отой білий, в широкому полі 

[539] На пасовиську. Тут батько Анхіс: «О земле гостинна, 
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[540] Заповідаєш нам війни, тож коней для бою плекають, 

[541] Це ж бо війною грозить. Та коней колись ми привчили 

[542] Воза тягти і, впряжені в ярма, вже слухають віжок, 

[543] Отже, й надію на мир нам ворожать». І от ми благаєм 

[544] Ласки святої в Паллади у зброї дзвінкій, яка перша 

[545] Нас привітала. При вівтарі чола у шати фрігійські 

[546] Ми загортаємо й, за заповітом Гелена суворим, 

[547] Шану належну складаєм богині Юноні аргівській. 

[548] Й без зволікання принісши, як слід, обітовані жертви, 

[549] Роги покритих вітрилами рей до моря звертаєм, 

[550] І покидаємо грецькі оселі і ниви непевні, 

[551] Й бачимо далі затоку Таренту, як правда, що кажуть, 

[552] Місто Гераклове й далі навпроти — Лацінська богиня 

[553] Й замки кавлонські, а сам Сцілацей, що судна всі трощить. 

[554] Далі видніє з-за хвиль уже Етна, гора трінакрійська, 

[555] Здалека чути могутній рев моря й удари об скелі; 

[556] Чути, як ломиться голос об берег, у вирах безодні 

[557] ,Води гуляють і хвилі довкола піском обертають. 

[558] Батько Анхіс на це мовить: «Ой, правда, це славна Харібда, 

[559] Нам-бо Гелен віщував про верхів’я ці й скелі жахливі. 

[560] Гей же, другове, геть звідси, на весла наляжте старанно». 

[561] Роблять вони, як він каже, і вже Палінур із них перший 

[562] Вліво так раптом перед завернув, що аж скрипнули снасті. 

[563] Ціла громада ліворуч і вітром, і веслами гнала. 

[564] То нас до неба крутіж той на вигнутих хвилях підносить, 

[565] То в підземелля кудись аж до манів несе нас та хвиля. 
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[566] Три рази чули ми голос, як скелі гули у безоднях, 

[567] Бачили тричі, як піна морськая оббризкала зорі. 

[568] Цим нас, утомлених, вітер покинув і сонце лишило, 

[569] Й так ми, не знаючи шляху, добились до краю циклопів. 

 

[570] Пристань там є величезна, безпечна від вітру, спокійна. 

[571] Та недалеко зловісно гримить всеруйнуюча Етна. 

[572] То аж під небо хмари вибурхує чорні і клуби 

[573] Смольного диму, розжарений попіл підносить, то знову 

[574] Кидає кулі вогненні і ними черкає об зорі. 

[575] Часом з середини рветься і скелі кругом розкидає, 

[576] Ними вергає, розтоплений камінь шпурляє до неба 

[577] Й гучно з найглибшого дна закипає. Розказують люди, 

[578] Що Енкеладове тіло ця валява тисне, від грому 

[579] Півобгоріле, що й Етну могутню на нього поклали. 

[580] Він же, неначе горнило прорвавши, вогнем аж палає. 

[581] Як утомивши лежанням один бік, він ляже на другий, 

[582] З гуком дрижить вся Трінакрія, й небо вкривається димом. 

[583] Цілу ми ніч на ту з’яву страшенну з-за лісу дивились. 

[584] Не розуміли ми, звідки той гуркіт походить, бо ані 

[585] Зорі не сяли вогнями, ні обрій також не світив нам 

[586] Зоряним блиском, але усе небо стемніло й глибока 

[587] Ніч непогідна у хмари закутаний місяць держала. 

 

[588] Заграва другий вже день сповіщала і з обріїв неба 

[589] Рання зоря розполохала вогкії тіні, як раптом 
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[590] Вийшов із лісу незнаний якийсь чоловік чудернацький, 

[591] Зморений тяжко, нужденний, обдертий, і руки в благанні 

[592] До узбережжя простяг. Придивляємось — в бруді страшному, 

[593] Бороду геть запустив він, а одіж уся репяхами 

[594] Вкрита на ньому. Та грека, проте, у нім легко пізнати, 

[595] Що при озброєнні рідному посланий був проти Трої. 

[596] Він же, як тільки побачив іздалека зброю троянську 

[597] Й одіж дарданців, то вигляду цього він трохи злякався 

[598] й кроки затримав свої, а потім як кинувся раптом 

[599] До узбережжя з плачем і слізно почав нас благати: 

[600] «Тевкри, і зорями, й силами неба я вас заклинаю, 

[601] Згоден я, де б не везли ви мене, лиш візьміть із собою. 

[602] Я-бо один із данайського флоту, і вам признаюся, 

[603] Що на троянські пенати війною пішов я.,3а те ви, 

[604] Як провинивсь я цим злочином тяжко, мене тут у воду 

[605] Киньте, втопіть у безмежному морі. Як згину, хоч тільки 

[606] Буде потіхи, що згинув по-людськи». Сказав це й хапає 

[607] Нас за коліна, до ніг припадає. А ми закликаєм, 

[608] Хай нам розказує, хто він, якого він роду, хай скаже, 

[609] Що його змушує нам відкриватись. Сам батько Анхіс тут 

[610] Довго не думає, а подає юнакові правицю,— 

[611] Родить надію у нім очевидна оця запорука. 

 

[612] Зрештою, він, позбувшися страху, розказує ось що: 

[613] «Я із Ітаки походжу, Улісса нещасного воїн, 

[614] Ахеменід на ім’я; під Трою пішов я, бо батько 
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[615] Мій, Адамаст, був бідняк,— та краще й мені б така доля! — 

[616] Тут залишили мене в величезній печері циклопа 

[617] Друзі, забувши про те, як самі від порогів жахливих 

[618] В страху тікали вони. Оселя та темна, простора, 

[619] В пасоці вся від бенкетів кривавих. Зірок досягає 

[620] Велетень той (заберіть же, богове, ту погань зі світу!), 

[621] Глянуть на нього не може ніхто, ані слова промовить; 

[622] М ясо нещасних він їсть і чорну їх кров випиває. 

[623] Бачив на власні я очі, як двох наших друзів схопив він 

[624] В руку могутню і геть розтрощив їх об скелю в печері, 

[625] Сам горілиць простягнувшись; а пасока мила пороги. 

[626] Бачив, як їв він чорною кров’ю спливаюче тіло, 

[627] Як між зубами у нього тремтіли ще теплі частини, 

[628] Хоч це безкарно йому не минулось. Улісс-бо такого 

[629] Глуму не стерпів, в такій небезпеці свого ітакієць 

[630] Хисту не втратив. Бо велет, вечері смачної споживши 

[631] І упоївшись вином, простягнувся в печері, й відкинув 

[632] Голову вбік, і випльовував пасоку й куснями м’ясо 

[633] Всуміш з кривавим вином, уві сні. Тоді ми, помолившись, 

[634] Жеребом розподілили, що кожний з нас зробить, і колом 

[635] Стали всі разом, і гострим дрючком ми йому просвердлили 

[636] Око його величезне, яке одиноке з-під лоба 

[637] Дико дивилось, завбільшки таке, немов щит арголійський 

[638] Чи Аполлона світило; нарешті ми легше зітхнули — 

[639] Помста за друзів збулась. Та скоріш утікайте, нещасні, 

[640] Линви одріжте й тікайте. 
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[641] Ох, бо таких же, як той Поліфем, що в глибокій печері 

[642] Має отари вовнисті і доїть, таких же жахливих 

[643] Інших ще сотня на цім узбережжі страшнім проживає, 

[644] Плем я проклятих циклопів блукає по горах високих. 

[645] І ретій раз місяць уже свої роги виповнює світлом, 

[646] Як у дрімучих лісах між барлогами звірів я диких 

[647] Вік коротаю й зі скель на жахливих циклопів дивлюся, 

[648] Вчувши лиш тупіт їх ніг і їх голос, тремчу, а злощасний 

[649] Ларч — ягідки і твердий, наче камінь, дерен достачають 

[650] Віти зелені, та з зілля коріння я рву й споживаю. 

[651] От я навколо дивлюся і перший я флот цей побачив, 

[652] Що наближався сюди. Та чий би не був він, готов я 

[653] Здатися,— досить уже, що від диких я тих врятувався. 

[654] Краще вже ви відбирайте життя, в який хочете спосіб». 

 

[655] Ледве він вимовив це, як ми пастуха Поліфема 

[656] Вздріли самого, коли із отарою він із своєю 

[657] Сунув з гори, величезний, на берег іздавна знайомий, 

[658] Дика потвора, жахлива, огидна, із вибитим оком. 

[659] В ході впевняється, взявши у руку обчімхану сосну; 

[660] Вівці вовнисті при ньому, розрада його одинока, 

[661] Втіха в терпінні єдина.— 

[662] Тільки дійшов до води і забрів уже глибоко в хвилю, 

[663] Взявся вмивати спливаюче кров’ю, роздовбане око. 

[664] Стогне, й зубами скрегоче, й зайшов уже в море далеко, 

[665] Але й до стегон вода йому все-таки там не сягала. 
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[666] Страхом охоплені, ми з прохачем, що нам прислужився, 

[667] Далі тікаємо в трепеті, мовчки відрізуєм линви, 

[668] І налягаємо разом на весла, й веслуємо дружно. 

[669] Він спостеріг і звернувся в той бік, звідки голос доходив 

[670] І, не спроможен нічого руками вхопити й не годен 

[671] Хвиль іонійських в ході дорівнятися, страшно ревнув він; 

[672] Хвилі на морі усі затремтіли від реву такого, 

[673] Аж затряслася в основах своїх вся земля італійська, 

[674] Й Етна крутими печерами гучно також заревіла. 

[675] Враз ціле кодло циклопів, розбуджене, з гір височенних 

[676] Рине на пристань, заповнює берег. А ми споглядаєм, 

[677] Як оте братство етнейське, що чолами зір досягає, 

[678] Аж із очей те збіговисько іскрами сипле. Буває, 

[679] Часом стоять так дуби, що верхами до неба сягають, 

[680] Чи кипариси в шишковім вінку, чи Юпітерів вгору 

[681] Виріс то ліс і діброва Діани. А сполох нас гонить 

[682] Якнайскоріше розмотувать линви й вітрила під подув 

[683] Вітру попутного ставити швидко. Та слово Гелена 

[684] Остерігає, що Сцілла й Харібда в путі нас чигають, 

[685] На волосочку єдиному смерть вже повисла над нами 

[686] Тут або там на шляху, коли вчасно не здержим розгону. 

[687] Що ж тут робити? Вертатися треба. Та хтось нам на поміч 

[688] З боку вузького Пелору Борея послав вітровія. 

[689] От я при скелях живих майнув понад устя Пантаги, 

[690] Й попри затоку Мегари, і Тапс низовинний. Туди-то 

[691] Ахеменід, друг Улісса нещасного, вказував шлях нам, 
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[692] Знову пливучи місцями, якими блукав він раніше. 

 

[693] Проти затоки Сіканської водяний острів Племур є, 

[694] Той, що давніше Ортігія звався. Алфей, кажуть, річка, 

[695] Скрито під морем з Еліди пропливши (де нині джерела 

[696] Є, Аретузо, твої), в сікулійськії води розлився. 

[697] Можним богам того місця з наказу приносимо жертву. 

[698] Потім минаю ще землю врожайну, багнисту Гелору; 

[699] Скель ми високих Пахіну звисаючих лиш доторкнулись. 

[700] Вже й Камаріна, що долею велено їй не мінятись, 

[701] Нам появилась, а далі Гелойські поля, там і Гела, 

[702] Названа дикої річки ім’ям, а ще далі високі 

[703] Мури свої Акрагант уже здалека нам відкриває, 

[704] Славний колись найдобірніших коней розплідник. Лишаю 

[705] Теж і тебе, Селінунте, багатий на пальми, з попутним 

[706] Вітром, й моря лілібейські, підводними скелями грізні. 

[707] Звідси прийняв, мене жалібний берег і пристань Дрепану. 

[708] Тут, по негодах на морі лихих, я втрачаю Анхіса, 

[709] Батька й розраду мою у журбі і тужливій недолі. 

[710] Тут, любий батечку мій, ти мене покидаєш в знемозі. 

[711] Гей, як же марно з таких багатьох ти пригод врятувався, 

[712] Навіть і віщий Гелен, хоча стільки страшного пророчив, 

[713] Не передрік цього смутку, ні навіть Келайна жорстока. 

[714] Так ці скінчились зусилля, така була ціль тим блуканням. 

[715] Звідти як вирушив я, то привів мене бог в ваші землі». 
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[716] Так нам батько Еней, коли всі його слухали пильно, 

[717] Розповідав про призначення боже й свої мандрування; 

[718] Врешті, замовк, закінчивши на цьому, й пішов на спочинок. 

Книга четверта 

[1] Пристрасть кохання поранила тяжко царицю, вже здавна 

[2] Рана ця в серці її палає вогнем невидимим. 

[3] З пам’яті в неї не сходить велика хоробрість героя 

[4] й роду висока достойність; у серці відбивсь його образ, 

[5] Закарбувались слова, і нудьга не дає відпочинку. 

[6] З Фебовим світлом рання зоря уже світ оглядала, 

[7] Вогкість і темінь змітаючи з неба, а хвора душею 

[8] Мовила так до сестри, що горю її співчувала: 

 

[9] «Що за сни мене, Анно, сестрице, безрадну турбують? 

[10] Гість небувалий, який завітав тепер в нашу домівку, 

[11] [До за велична постава у нього, відвага, хоробрість? 

[12] Вірю я й не помиляюсь, богів це, напевно, нащадок. 

[13] Тож боягузливість підлі виказує душі. Гей, скільки 

[14] Доля ним кидала, мовив він, скільки ж бо воєн провадив. 

[15] Серцю якби не сказала я твердо й рішуче, що більше 

[16] Не одружуся ніколи (як з першим коханням у мене 

[17] Не пощастило й скінчилося смертю), якби осоружні 

[18] Ложе подружнє й весілля мені не були, то спокусі, 

[19] Може б, я цій піддалась. Ох, Анно, тобі признаюся, 

[20] Що, як утратила я чоловіка, сердегу Сіхея, 

[21] З днини тієї, як злочином брата сплямилися кров’ю 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1348 

 

[22] Наші пенати,— єдиний лиш він почуття в мені зрушив, 

[23] Серце хитке прихилив. Що старе спалахнуло кохання, 

[24] Я відчуваю. Та хай підо мною розступиться краще 

[25] Вглиб ця земля, нехай батько могутній до тіней Еребу 

[26] Громом небесним пошле мене в темінь бездонну, ніж мала б, 

[27] Сороме, втратить тебе і закони твої потоптати. 

[28] Той, що з’єднався зі мною у першім коханні, в могилі,— 

[29] Хай там пильнує його, на вічні віки зберігає»,— 

[30] Так вона мовить і шати зливає рясними сльозами. 

 

[31] Анна на це: «Ти, над сонце миліша мені, чи ти хочеш 

[32] В смутку самотня літа молоді змарнувать, не зазнавши 

[33] Ані потіхи з дітей дорогих, ні розкошів кохання? 

[34] Думаєш, дбає небіжчиків прах чи їх душі про все це? 

[35] Ще-бо в жалобі твоїй із лівійців ніхто чи з тірійців 

[36] Не прихилив твого серця; відкинутий Ярб і багато 

[37] ірладців, що їх на звитяги багаті ще Африки землі 

[38] ршвлять; ти хочеш змагатись з коханням, для серця жаданим? 

[39] Ніби тобі невідомо, на землях чиїх ти осіла? 

[40] І ут ось гетулів міста, нездоланного в війнах народу; 

[41] Далі нуміди на конях негнузданих, нехлібосольна 

[42] Сірта, й безводна країна, і плем’я баркеїв шалене. 

[43] Нащо спогадувать війни, що з Тіру грозять, і погрози 

[44] Рідного брата? 

[45] То провидіння божисте, здається мені, і Юнони 

[46] Ласка вітрами ці судна ілійські сюди ось пригнали. 
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[47] Сестро, подумай, які будуть славні і місто, й держава 

[48] За допомогою мужа такого? Якими ділами 

[49] Слава пунійців при збройній помочі тевкрів засяє! 

[50] Божої ласки проси, і, жертву благальну принісши, 

[51] Гостям годи, і придумуй причини якісь зволікання,— 

[52] Море, мовляв, ще не втихло, ще дощ Оріон посилає, 

[53] ІДр не зрихтовані судна, й погода іще не підхожа». 

 

[54] Цими словами запалює серце жагучим коханням, 

[55] В душу надію вливає, із серця жене несміливість. 

[56] Зразу ж до храмів ідуть вони й жертвами миру благають; 

[57] В жертву овечок приносять добірних, за звичаєм предків, 

[58] Закононосній Церері, і Фебові, й батьку Ліею, 

[59] Передусім же Юноні, святій опікунці подружжя. 

[60] Чашу сама бере в руки красуня Дідона й корові 

[61] Білій зливає між роги чи перед богами проходить 

[62] При вівтарях переповнених, жертвами свято шанує, 

[63] В груди відкриті тваринам живим ще вона заглядає 

[64] Пристрасно, в них-бо шукає поради. Пустії пророцтва! 

[65] Що допоможуть ті жертви і храми у шалі кохання? 

[66] Вогник незримий утробу з’їдає, і рана невидна 

[67] В неї під серцем ятриться; нещасна Дідона палає 

[68] Жаром кохання, у шалі ганяє по цілому місту. 

[69] Наче та лань необачна, котору поцілив стрілою 

[70] В крітському лісі пастух, що стрілами сипле навколо, 

[71] Й зовсім не дбає про те, куди з них яка полетіла. 
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[72] Лань же чимдуж утікає лісами в діктейські ізвори, 

[73] В боці ж у неї стримить увесь час та стріла смертоносна. 

 

[74] От із собою Енея вона скрізь по городу водить, 

[75] Місто усе і сідонські багатства показує, хоче 

[76] Щось пояснити, та рве на півслові. А день звечоріє — 

[77] Знову ті самі бенкети справляє і слухати прагне 

[78] Знову, безумна, про горе троянське; слова його пильно 

[79] З уст випиває. А потім, коли вже розійдуться, й світло 

[80] Місяця згасне, і темінь настане, й, заходячи, зорі 

[81] Кличуть до сну, то в порожніх покоях самотня сумує 

[82] І на покинуте ложе лягає сама, відчуває 

[83] Близько й, хоча і відсутнього, бачить його біля себе — 

[84] Або, полонена образом батьковим, ніжно до лона 

[85] Горне Асканія — може, обдурить любов невимовну. 

[86] Вежі, початі віднині, не тягнуться вгору, і збройних  

[87] Вправ юнаки не виконують, гавані й захисних замків 

[88] Задля війни не будують; припинено все споруджати — 

[89] Й мури високі, і грізні ті башти, що неба сягають. 

 

[90] Жінка Юпітера мила, лише зміркувавши, що та вже 

[91] В путах хвороби, та й про поговір їй, шаленій, байдуже, 

[92] Словом таким до Венери озвалась Сатурнова донька: 

[93] «Славу величну і здобич пресвітлу ви разом придбали — 

[94] Ти і твій син. Великі і славні всі будуть богове, 

[95] Як два боги одну жінку обманом своїм подолають. 
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[96] Знаю і те я прекрасно, що ти, наших мурів злякавшись, 

[97] Мала в підозрі гостинні доми в Карфагені могутнім. 

[98] Як, проте, нам тут погодитись, нащо суперництво наше? 

[99] Чом не укласти нам вічного миру і не одружить їх? 

[100] Ти досягнула, чого так бажала у серці своєму: 

[101] Вже запалала коханням Дідона, жар кості їй палить. 

[102] Отже, керуймо цим спільним народом на рівних началах: 

[103] Хай і вона чоловіку-фрігійцеві служить як жінка, 

[104] Хай і тірійці, як придане, ввійдуть в твоє володіння». 

 

[105] Стежачи думкою, все ж, чи нема у словах цих облуди, 

[106] Щоб італійську могутність загнати на берег лівійський, 

[107] Відповідає Венера: «Хто буде такий нерозумний, 

[108] Щоб не годився на це і з тобою війну починав би? 

[109] Тільки б усе те, про що ти говориш, щасливо здійснилось! 

[110] Та непокоїть мене і доля, і те, чи Юпітер 

[111] Згоден, щоб спільне було у пунійців з троянцями місто; 

[112] Схвалить чи ні він союз тих народів, сполучення їхнє. 

[113] Ти його жінка, тобі таки личить його попросити; 

[114] Йди, я піду за тобою». На це знов цариця Юнона: 

[115] «Це вже моя буде справа. Тепер уважай, як я хочу 

[116] Те повести все, що статися має, скажу коротенько: 

[117] Завтра на лови Еней і Дідона нещасна до гаю 

[118] Виїхать хочуть, як тільки Тітан своє раннє проміння 

[119] Світові завтра появить і землю почне осявати, 

[120] Чорну зішлю градову на них тучу, коли гарячково 
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[121] Заметушаться ловці й опережуть сітями ізвори, 

[122] Зливою змию, заграю громами із хмарного неба. 

[123] осе товариство тоді розбіжиться і в темряві зникне. 

[124] Вождь тоді Трої й Дідона, обоє, вбіжать до печери 

[125] Разом. З’явлюся і я там, якщо ж і твоя на те буде 

[126] Воля, то їх у подружжя зв’яжу я навік,— хай належна 

[127] Ьуде йому. Тут же буде й весілля?» На те Кітерея 

[128] -згоду дала й усміхнулась, бо підступ її зрозуміла. 

[129] Рання тим часом із хвиль Океану вже вийшла Аврора, 

[130] І засвітилося небо промінням, а молодь добірна 

[131] З брам висипає і сіті несе очкуваті, і сильця, 

[132] Й ратища широколезі; їздці виїжджають массільські 

[133] З турмою гончих собак. Та чомусь забарилась цариця 

[134] В спальні, і ждуть при порозі на неї пунійські вельможі. 

[135] Жде й дзвінконогий баский аргамак біля входу,— в оздобі 

[136] З пурпуру й золота він неспокійно глодає вудила, 

[137] Піною вкриті. Аж, зрештою, вийшла із почтом великим: 

[138] Шати сідонські на ній і обшиті каймою в мережах, 

[139] І сагайдак золотий, із золота шпилька у косах, 

[140] Застібка з золота шати багряні на ній запинає. 

[141] От і фрігійський з’явився загін, і з Іулом веселим 

[142] Всі виступають. Та серед усіх сам Еней найпишніший 

[143] Між товариством з явився й з єднав ті загони обидва. 

[144] Мов Аполлон, що додому з зимівлі з-над Ксанту вертає 

[145] І прибуває з Лінії на Делос, щоб т ут відновити 

[146] Знов хороводи, а при вівтарях уже товпляться всуміш 
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[147] Жителі Кріту й дріопи строкаті, іще й агатірси; 

[148] Сам він ступає верхів’ями Кінту, і кучері буйні 

[149] Лавром вінчає м’яким, і вінець золотий накладає, 

[150] Й стріли на плечах дзвенять,— та нічим же не гірший від нього, 

[151] Ідучи верхи, Еней: такою він сяє красою. 

 

[152] А прибули вони в гори високі, у нетрі безкраї, 

[153] З гір позбігали козулі, із скельних верхів розігнавшись, 

[154] Олені з другого боку поля пробігають розлогі, 

[155] Куряву збили, тікають, юрбою верхи покидають. 

[156] А молоденький Асканій на борзому конику грає 

[157] По долинах то з одними, то з другими йде в перегони; 

[158] Молиться в серці, щоб так йому з гір або лев рудошкірий, 

[159] Або запінений дикий кабан на путі нагодився. 

 

[160] Але тим часом по цілому небу знялися великі 

[161] Шуми і гуркіт, і ринула злива усуміш із градом. 

[162] Тут весь тірійський загін і за ним уся молодь троянська, 

[163] З ними й дарданський Венерин унучок у сторони різні, 

[164] Перелякавшись, розбіглись шукать собі схову; тут ріки 

[165] З гір полилися. Дідона й володар троянський в печеру 

[166] Вбігли глибоку, в ту ж саму. І перша Земля і Юнона, 

[167] Шлюбів творителька, знак подали. Заіскрилося небо 

[168] І відгукнулось на шлюб цей; заплакали німфи на горах. 

[169] Мить та найпершою горя і смерті причиною стала. 

[170] З тої хвилини Дідона вже більше не криє кохання; 
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[171] Вже на людський поговір не зважає, не дбає про славу: 

[172] Зве це подружжям, щоб назвою тою свій гріх прикрасити. 

 

[173] Зараз пішла по лівійських просторих містах Поголоска, 

[174] В світі від неї швидкішої гиді ніде не буває. 

[175] В русі жива, вона сил набуває й росте по дорозі; 

[176] Спершу від страху мала, вона згодом сягає до неба, 

[177] Ходить сама по землі, а голову в хмарах ховає. 

[178] Кажуть, що мати Земля породила її, бо сердита 

[179] В гніві була на богів; тож її, вже останню дитину, 

[180] Кея сестру й Енкелада, у бігу швидку й бистрокрилу, 

[181] їм породила, потвору велику й страшну,— скільки в неї 

[182] Пер є на тілі, то стільки є й бистрих очей попід ними — 

[183] Дивно сказать — стільки ж уст і у них язиків стільки ж само, 

[184] Стільки ж і вух насторожених. В темряві ночі літає 

[185] Поміж землею і небом; і скиглить, очей не заплющить 

[186] Навіть в солодкому сні. Вдень сидить, вигляда на вершечках 

[187] Башт, на високих покрівлях, міста з них лякає великі, 

[188] Бо й на брехливі вістки завзято чатує, й на правду. 

[189] Ця Поголоска на всякі лади просувалась між людом, 

[190] Тішачись дуже, що може про правду й неправду співати: 

[191] Ширила скрізь, що приїхав Еней із троянського роду 

[192] І одружитися з ним побажала прекрасна Дідона; 

[193] Що цілу зиму уже, забувши про справи державні, 

[194] Тільки гульні й ласолюбству стидкому вони віддаються. 

[195] Ось яку погань розносила поміж людьми ця богиня. 
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[196] Далі до Зей^-царя завертає вона свої кроки, 

[197] Серце у нього словами розпалює, лють викликає. 

 

[198] Він, син Аммона і німфи, умкнутої від Гарамантів, 

[199] Храмів величних Юпітеру сто збудував у широкім 

[200] Царстві й жертовників сто і на них посвятив невгасиму 

[201] Ватру, і божу сторожу невпинну. Долівка спливала 

[202] Кров ю жертовною, квіти всілякі вінчали одвірки. 

[203] ^озгарячившись вістями він прикрими, в приступі люті 

[204] о храмі, як кажуть, посеред богів, перед їх вівтарями, 

[205] Ь’уки до неба піднісши, Юпітеру щиро молився: 

[206] «О всемогутній Юпітер, якому народ маврусійський 

[207] жертву злива на бенкетах своїх, на мережаних ложах, 

[208] акха ленейського дар, чи ти бачиш, що діється вколо? 

[209] атьку, чи ж марно громів боїмося, що їх посилаєш? 

[210] оже, і в хмарах сліпі блискавки, що страшать нас, і гуркіт 

[211] х вже безсилий? Ось жінка, блукальниця в нашій країні, 

[212] оле купила і місто на нім заснувала, а ми їй 

[213] Уе узбережжя дали для ужитку за нашим законом,—  

[214] Сватання сміла відкинуть моє, а прийняти Енея 

[215] На царювання. Паріс цей із почтом напівчоловічим 

[216] Бороду й волос, від мазей вологий, тюрбаном меонським 

[217] Нині підв’язує й править загарбаним. Ми ж тобі жертви 

[218] В храмах приносим дарма й лиш пустим потішаємось блиском». 

 

[219] Вислухав батько всевладний, як при вівтарі він молився, 
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[220] Й очі на мури цариці звернув, на закоханих пару, 

[221] Що призабули про славу людську, й до Меркурія мовить, 

[222] Й ось що Юпітер йому доручає: «Послухай, мій сину, 

[223] Клич-но Зефірів до себе, й на крилах лети, і наказ мій 

[224] Швидко неси крізь повітря вождеві дарданському, десь він 

[225] Долі шука в Карфагені тірійському й не пам’ятає 

[226] Міст, що їх доля йому присудила. Цілком не такого 

[227] Нам обіцяла колись його мати вродлива й два рази 

[228] Вирвала цілим із грецької січі. Казала, що буде 

[229] Владарем він у Італії, повний могутньої сили 

[230] Й гуку воєнного, сплодить потомство достойного роду, 

[231] Крові тевкрійської, що він підкорить весь світ своїй владі. 

[232] Як не запалює зовсім його вже тих подвигів слава, 

[233] І потрудитись не хоче ніяк, щоб ту славу здобути, 

[234] То чи пожалує батько Асканію й римського замку? 

[235] Що він замислив? Про що між ворожого мріє народу, 

[236] І до авзонського племені й нив збайдужілий лавінських? 

[237] Хай відпливає. На цьому й усе — так йому сповістиш ти». 

 

[238] Мовить, а той вже готовий виконувать батькову волю. 

[239] Спершу сандалії: ті золоті він на ноги взуває, 

[240] Що в піднебесних просторах на крилах несуть понад води 

[241] Чи понад землю, як вихор. А потім взяв гілку, якою 

[242] Тіні бліді то одні викликає він з Орка, то інші 

[243] Гонить у Тартар страшний, нею сни навіває і будить, 

[244] Навіть мерцям відкриваючи очі; керує вітрами 
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[245] Й перепливає він нею по хмарах бурхливих. У льоті 

[246] Бачить і верх кам’яний, і стіни стрімчасті Атланта, 

[247] Що досягає верхів’ями самого неба, Атланта, 

[248] Що його голову, соснами вкриту, обкутують чорні 

[249] Хмари кругом, і бурі з дощами шугають над нею. 

[250] Плечі йому засипають сніги, з підборіддя в старого 

[251] Плинуть потоки, і льодом страшна борода узялася. 

[252] Вперше отут, на крилах злітаючи рівних, Кілленець 

[253] Став, з того місця він кинувсь на хвилі усім своїм тілом, 

[254] Наче той птах, що навкруг узбереж, круг скель, де багато 

[255] Риби, низько літає над самими хвилями моря. 

[256] Саме отак, поміж небом й землею літаючи, близько 

[257] Берега Лівії, всюди піщаного, різав повітря, 

[258] Йдучи від діда по матері прямо, Кілленський потомок. 

[259] Щойно ступнями крилатими хиж він торкнувсь сіфриканських, 

[260] Бачить як той укріпляє фортецю й будинки_ 

[261] Ставить нові. У нього при боці був меч, що вогнистим 

[262] Cписом сяяв, мов зорі; на плечі накинув кирею, 

[263] Пурпуром з Тіру горіла вона,— дар багатий Дідони,— 

[264] Золотом ніжно її вишивала. Енеєві зразу 

[265] Мовить він: «Ставиш підвалини під Карфаген ти високий, 

[266] Жінці в догоду ти місто красиве, ох горе, будуєш! 

[267] А про державу свою і призначення власне забув ти? 

[268] Шле із Олімпу ясного мене повелитель безсмертних, 

[269] Що потрясає своєю могутністю небо і землю,— 

[270] З подувом вітру звелів він накази тобі передати: 
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[271] Що ти замислив? Чого у лівійськім краю забарився? 

[272] Що ж, коли зовсім тебе вже не вабить тих подвигів слава 

[273] І потрудитись не хочеш уже, щоб ту славу здобути, 

[274] То пригадай, що Асканій росте, твій потомок, майбутній 

[275] Твій спадкоємець Іул, якому в Італії царство 

[276] Й римська належить земля». Це Кілленець сказав і, на слові 

[277] Цім перервавши, він вигляд відкинув людський і, розплившись 

[278] В віддалі в ніжну хмаринку, з очей його десь загубився. 

 

[279] Аж занімів наш Еней, це побачивши, аж знепритомнів, 

[280] Стало аж дибом волосся, і голос засікся у горлі. 

[281] Хоче як стій утікати, покинуть цю землю солодку: 

[282] Так він злякався цієї богів остороги й наказу. 

[283] Що ж тут робити? І як говорити в той час, як цариця 

[284] В шалі такому? Де взяти відваги? І з чого почати? 

[285] Перебігає з одного на друге він мислю швидкою, 

[286] Різні можливості ловить, на всякі лади їх тлумачить. 

[287] Б ється він так із думками, й найкращою ця ось здається: 

[288] Кличе Мнестея, й Сергеста, й героя Сереста, щоб судна 

[289] Нишком готовили, друзів збирали на березі, зараз 

[290] Потай щоб зброїлись та щоб таїли, чому все те роблять. 

[291] Там же тим часом, коли ще Дідона сердешна не знає 

[292] Й не сподівається, що розіб’ється їх щире кохання, 

[293] Думать він буде, коли б підступити у найдогіднішу 

[294] Мить для розмови і як би до неї промовить найкраще. 

[295] Радо це всі сприйняли і виконують скоро накази. 
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[296] Литрощі ці зрозуміла цариця (хто б міг одурити 

[297] Hих, що кохають?). І перша збагнула цей задум майбутній, 

[298] певного й то боячися. їй, ошалілій, доносить 

[299] Поголоска лиха, що флот вже в дорогу ладнають. 91 

[300] Розум утративши свій, божевільна, по місту літає, 

[301] Наче шалена при виносі святощів з храму Тіада, 

[302] Чи коли оргій трилітніх влаштовують Вакхові свято 

[303] І на Кітейрон-горі лунають вночі завивання. 

[304] Врешті сама до Енея приходить і так промовляє: 

[305] «Зраднику, ти сподівався, що зможеш такий величезний 

[306] Злочин втаїти від мене й лишить тайкома мою землю? 

[307] Чи не задержить тебе вже ніщо — ані наше кохання, 

[308] Ані колишня присяга, ні те, що Дідона загине 

[309] Смертю жорстокою? Навіть узимку ти з флотом рушаєш 

[310] І в буревії північні пливти поспішаєш по морю? 

[311] Серця не маєш! Якби не в чужі ти краї і оселі 

[312] їхав, а Троя стара ще стояла б,— чи їхав би в Трою 

[313] Флотом по збуренім морі? Від мене тікаєш? Благаю 

[314] Сліз цих заради і даного слова, бо більше нічого 

[315] Я собі, бідній, сама не лишила, й заради весілля 

[316] Нашого, ради початку подружжя: як добре зробила 

[317] Щось я для тебе, як що-небудь з того було тобі миле,— 

[318] Змилуйсь над домом, який загибає, облиш свою думку, 

[319] Як тільки можна просити, прошу. Через тебе на мене 

[320] Люті лівійські народи й князі нумідійські, й тірійці 
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[321] Вже вороги мені. Сором утратила я задля тебе 

[322] Й чесне ім’я моє давнє, що ним аж до зір величалась. 

[323] Гостю мій, ця-бо лиш назва по мужу для мене лишилась, 

[324] Ледве живу, на поталу кому ти мене покидаєш? 

[325] Отже, чого мені ждати тепер? Тільки того, що брат мій 

[326] Пігмаліон оці мури потужні зруйнує, чи гетул 

[327] Ярб у полон поведе? Ох, коли б хоч потомка від тебе, 

[328] Поки покинеш мене, зачала була, щоб хоч маленький 

[329] Бігав Еней по світлиці й нагадував личком твій вигляд,— 

[330] Не відчувала б, що я вже пропаща така і самотня». 

 

[331] Так говорила, а він, пригадавши Юпітера слово, 

[332] Й оком не кліпнув, а в серці змагався та біль гамував свій,— 

[333] Врешті він коротко каже: «Царице, ніколи не міг би 

[334] Я заперечить, хоч скільки б ти послуг своїх не згадала. 

[335] Буде приємно й Еліссу спогадувать, поки мій розум 

[336] Буде притомний і поки мій дух зможе рухати тілом. 

[337] Дещо, до речі, скажу: ніколи не мав я надії 

[338] Втечу свою затаїти, не думай того, і ніколи 

[339] Я не носив смолоскипів весільних, твоїм чоловіком 

[340] Я не вважався і шлюбних я уз не шукав. Якби доля 

[341] Жить за бажанням дала, по своїй усе діяти волі, 

[342] Я поселився б у Трої, по-перше, і милі могили 

[343] Рідних не кинув би. Замок Пріамів стояв би високий, 

[344] Для переможених знову тоді я Пергам збудував би. 

[345] Та до Італії нас Аполлон тепер кличе Грінейський, 
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[346] Кличуть віщання лікійські в велику Італію їхать. 

[347] Там і кохання, і рідна вітчизна. Якщо фінікійку 

[348] Тягне, тебе, від лівійського міста й твердинь Карфагена, 

[349] Чом тобі заздро, як тевкри осядуть в Авзонії, врешті? 

[350] Вільно ж і тевкрам держави шукати у землях далеких. 

[351] В час, коли вогкою млою ніч землю огорне й посходять 

[352] Зорі вогнисті, тінь батька Анхіса у сні мене кличе, 

[353] Журний страшить мене образ його, й син Асканій волає, 

[354] Й кривда його, дорогого що я його ось позбавляю 

[355] Царства Гесперії й краю, який йому доля признала. 

[356] Вісник богів, від самого Юпітера посланий, з неба 

[357] Нам ще й наказа від нього приніс — клянусь головами 

[358] Нашими. В денному світлі сам бачив я бога, як входив 

[359] Б місто, і вухами цими виразно я чув його голос. 

[360] Тож перестань і мене, і себе цими скаргами мучить: 

[361] Не по своїй-бо я волі в Італію їду». 

 

[362] Довго дивилась, як він говорив це, вона відвернулась, 

[363] Водячи в бік то в один, то у другий очима, і мовчки 

[364] Зміривши поглядом гнівним його, промовляє, нарешті: 

[365] «Зраднику, не від богині народжений ти, твоїм батьком 

[366] Був не дарданець, а грізний Кавказ породив із твердої 

[367] Скелі, і груддю гірканські тигриці тебе годували. 

[368] Що тут ховати й чого це я більше чекати ще маю? 

[369] Може, зітхнув хоч, почувши мій плач, може, оком хоч кліпнув, 

[370] Може, заплакав, не стримавшись, може, пожалував любу? 
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[371] З чим порівняти це можна? Ох, певно, спокійно дивитись 

[372] Тут не могли б ні Юнона найвища, ні батько Сатурній. 

[373] Правди нема вже ніде. Прийняла я тоді бідолаху, 

[374] Викидня моря, і царство, безумна, із ним поділила, 

[375] Товаришів його й флот від загибелі я врятувала. 

[376] Фурій вогнем я палаю! Віщун Аполлон десь узявся, 

[377] Тут і лівійські оракули, тут і Юпітера вісник, 

[378] Божої волі товмач, приносить жахливі накази. 

[379] Вже, очевидно, й боги зайнялися цим ділом, цей клопіт 

[380] Їх непокоїть. Я зовсім тебе не тримаю, ні тверджень 

[381] Я не збиваю твоїх. їдь в Італію з вихром, на хвилях 

[382] Царства шукай. Я надіюсь, проте, як живуть справедливі 

[383] Божі ще сили, зазнаєш ти кари на скелях, Дідону 

[384] Кликати будеш по імені часто. А я за тобою 

[385] Злину, невидна, в пекельнім диму; а як душу холодна 

[386] Смерть відокремить од тіла, скрізь піде мій дух за тобою. 

[387] Тяжко, поганцю, спокутуєш ти; і про все я дізнаюсь,— 

[388] Дійде ця вістка до духів підземних». Ввірвала на цьому 

[389] Слові розмову й втекла, не могла-бо на світло дивитись, 

[390] Зникла з очей і лишила його, що не зваживсь і слова 

[391] З жаху промовить, хоч мав що сказати. Зімлілу схопили 

[392] Слуги і в спальні її мармуровій на ложе поклали. 

 

[393] Тут же побожний Еней, хоч і прагне відраду їй в болю 

[394] Дати й словами журбу розігнати, хоч гірко ридає, 

[395] Хоч із кохання вмліває сердешний, та божим наказам 
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[396] Все ж підкоряючись, він поспішає до флоту. А тевкри 

[397] Зараз взялися до діла, й на море вже судна високі 

[398] З берега стали зсувати. Спливають намащені днища, 

[399] Зносять нетесані весла і стовбури дуба з корою, 

[400] Бо утікають. 

[401] Можна побачити юрми мандрівні, як з цілого міста 

[402] Ринуть, немов ті мурахи, що дбають на зиму й ячменю 

[403] Купу велику наносять до схову. їх чорні загони 

[404] Полем ідуть і здобич несуть через трави стежками. 

[405] Зерна великі, тяжкі, одні із них котять насилу, 

[406] Спиною їх підпихають, а інші у лави гуртують 

[407] І підганяють повільних: вся стежка кипить у роботі. 

 

[408] Що ж ти, Дідоно, відчула в ту хвилю, як це споглядала? 

[409] Як же ти гірко заплакати мусила, бачачи в замку, 

[410] Як там на березі праця кипить, як цілеє море 

[411] Перед твоїми очима клекоче від руху такого? 

[412] Владо кохання, яка ти нелюдська, що витерпіть мусить 

[413] Серце людини від тебе! її пориває іще раз 

[414] Сліз і благання зазнати, цілком підкоритись коханню 

[415] Й не занедбати нічого раніше, ніж марно умерти. 

 

[416] «Анно, чи бачиш цей поспіх на березі всьому: зійшлися 

[417] Там звідусіль, паруси вже на вітрі знялись, мореплавці 

[418] Весело палуби вже увінчали. Ох, сестро, якби я 

[419] Горя такого могла сподіватись була, то сьогодні 
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[420] Перенести його мала б я силу; здійсни це бажання, 

[421] Анно, одне, безталанній мені; бо тебе лиш той зрадник 

[422] Ще шанував і тобі довіряв таємниці найглибші; 

[423] Ти тільки знала, як і коли підступити до нього.» 

[424] гіди, моя сестро, и до гордого ворога словом покірним 

[425] Скажеш: я не складала в Авліді данайцям присяги 

[426] Знищити плем’я троянське, ні флот під Пергам я не слала, 

[427] Не викликала ні праху, німанів я батька Анхіса, 

[428] Чом він, жорстокий, мене не послухав? Куди поспішає? 

[429] Хай же хоч цей раз востаннє поступиться біднш коханій: 

[430] Хай зачекає на зручний від’їзд і на вітер попутний. 

[431] Я не прошу ні про давнє подружжя, яке вже він зрадив, 

[432] Ані не хочу, щоб Лацій прекрасний і царство покинув: 

[433] Часу хвилинку прошу, щоб шалові спокій здобути, 

[434] Поки навчить мене доля зносити горе спокійно. 

[435] Ласки прошу лиш останньої,— змилуйся ти над сестрою. 

[436] Зробить її він мені,— аж до смерті я дякувать буду». 

 

[437] Так вона мовила, жалем-плачем сестра безталанна 

[438] Так умлівала. Та він, ні на які благання не чулий, 

[439] Переговорів і слухать ніяких не хоче, бо доля 

[440] Не дозволяє, і бог його вухо вчинив неприхильним. 

[441] Як буревії на Альпах завізьмуться вирвать з корінням 

[442] Передковічного дуба, що силу віками громадив, 

[443] Віють — і звідси, і звідти йде гомін, і листя вже землю 

[444] Грубою вкрило верствою, стрясається пень; він на скелі 
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[445] Міцно стоїть,— до Тартару стільки ж пустив він коріння, 

[446] Скільки сягає небес верховіття. Отак на героя 

[447] Всі налягають невпинним благанням; і сам він у серці 

[448] Чесному глибоко горе важкеє відчув, але годі: 

[449] Він постанови не змінить, даремно й сльозами вмиватись. 

 

[450] Долі смутної злякалась тоді безталанна Дідона 

[451] Й смерті благає, набридло їй довше на світ цей дивитись. 

[452] Щоб чимскоріше зробити все те, що собі загадала, 

[453] Щоб розпрощатись зі світом, вчинила вона узливання 

[454] І на кадильнім жертовнику бачить — аж страшно сказати — 

[455] Струмінь священний зчорнів, в кров погану вино обернулось. 

[456] Але про диво нікому вона, і сестрі, не сказала. 

[457] Був у покоях весь з мармуру храм її першого мужа. 

[458] В шані він був незвичайній, умаєний завжди стрічками 

[459] З білої шерсті і віттям зеленим, неначе у свято. 

[460] -Звідти почувся їй голос її чоловіка,— здавалось, 

[461] Кликав її він, як землю всю пітьма нічна обіймала 

[462] над покрівлею вежі квилив свою пісню тужливу 

[463] Пугач самотній, протяжні виводячи звуки печальні, 

[464] Але, крім того, іще й віщування побожних пророків 

[465] В грізних знаменнях жахають її. Еней безсердечний 

[466] о снах непокоїть її, ошалілу; і сниться їй завжди, 

[467] Що залишилась сама, іде шляхом далеким самотня 

[468] У далеких землях пустинних тірійців шукає. 

[469] Так божевільний бачив Пентей Евменід цілі юрми, 
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[470] і сонце подвійним здавалось йому, і подвійними Фіви;  

[471] Чи як на сцені, в видінні болючому, матір’ю гнаний, 

[472] Від смолоскипів і чорного гаддя Орест утікає, 

[473] Син Агамемнона, й помсти богині сидять на порозі. 

 

[474] Отже, коли, збожеволівши з болю, наважилась вмерти, 

[475] Час тоді й спосіб придумує,— журну сестру навіщає, 

[476] Задум від неї ховаючи все ж, і з повним надії, 

[477] Ясним обличчям до неї говорить: «Вітай мене, рідна, 

[478] Спосіб знайшла я, який мені верне його або звільнить 

[479] Серце моє від любові. Аж ген на межі океану, 

[480] З заходу сонця, де край ефіопів найдальший,— вісь світу, 

[481] Густо зірками ясними обсипану, крутить на плечах 

[482] Владар всесильний Атлант. І жрицю з тієї країни, 

[483] З роду массілів, мені показали, що завжди держала 

[484] Храм Гесперід у опіці, для змія готовила їжу, 

[485] Ще й зберігала священне галуззя на дереві, плинний 

[486] Мед наливала і сипала маком, що сон навіває. 

[487] Чарами серце звільнить обіцяла вона, чиє схоче. 

[488] Іншому ж тугу наслати на серце тяжку, завернути 

[489] Води у ріках і зорі небесні спинити в дорозі. 

[490] Викличе духів з підземної пітьми, земля під ногами — 

[491] Чутимеш — буде ричати, із гір яворини посходять. 

[492] Рідна, клянуся богами, твоєю клянусь головою, 

[493] Що над усе дорога мені, дуже нерадо до чорних 

[494] Чар отих нині я, сестро, вдаюсь. Посередині двору 
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[495] Ти непомітно розпалиш багаття і зброю воєнну 

[496] Там покладеш ти, що той нечестивець залишив на стінах 

[497] В нашій світлиці, його всі трофеї; і ложе подружнє, 

[498] Що погубило мене, на вогонь поклади, бо я хочу 

[499] Знищити й слід по тім мужу поганім,— це й жриця веліла». 

 

[500] Мовила так і замовкла, і блідість лице їй покрила. 

[501] Анна ж не може збагнути, проте, що в новому обряді 

[502] Смерть затаїла сестра, і, не ждавши такого безумства, 

[503] Не побоялася більшого, аніж при смерті Сіхея, 

[504] Отже, й виконує сказане. 

 

[505] Щойно вогонь величезний звели із ялини й дубини 

[506] Під небеса, серед дому, цариця те місце вінками 

[507] І жалібними гілками обводить, складає трофеї 

[508] Зверху і меч, що лишився по ньому, і ставить на ложі 

[509] Образ його,— їй відоме майбутнє. Усі поставали 

[510] Круг вівтаря, і жриця, розплівши волосся, волає 

[511] Тричі по сто раз богів,— і Ереба, і Хаос, Гекату 

[512] Кличе трилицю і діву тривиду Діану. Зливає 

[513] Воду, так мов із джерел аверніиських, назносила зілля 

[514] З соком отруйним, при місяці мідним серпом його зжавши; 

[515] Кидає й наріст з лошачого лоба, що лиш, як вродилась, 

[516] В матері той відібрала любисток. 

[517] Тут і цариця, з жертовною в чистій правиці крупою, 

[518] Знявши взуття з однієї ноги й розпустивши одіння, 
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[519] Вмерти готова при вівтарі; ще й закликає за свідків 

[520] Сили небесні, і зорі пророчі, і всякого духа, 

[521] Що пам’ятає й карає по правді за зраду в коханні. 

 

[522] Ніч була, й скрізь на землі спочивали спокійно тварини 

[523] Втомлені, спали ліси, повтихали жахливі простори 

[524] Водні, в хвилину, як зорі пливли посередині неба, 

[525] Тиша поля огортала, і змовкла худоба на паші, 

[526] Й пташка строката, і все, що в озерних просторах і в диких 

[527] Хащах живе і що глибоко тихої ночі заснуло, 

[528] Й серце звільнялось від денних турбот і труди забувало. 

[529] Та фінікійка нещасна не спала, у неї на очі 

[530] Сон вже ніколи не зійде, і щастя нічного ніколи 

[531] Серце і очі її не зазнають; ще горе двоїться 

[532] І оживає жорстока любов, серце люттю палає. 

[533] Трохи подумавши, так розмовляє вона із ваганням: 

[534] «Що тепер маю почати, чи, взята на сміх, завернути 

[535] Знову старих женихів і просить, щоб номади за жінку 

[536] Брали мене, ті, яких стільки раз відкидала я гордо? 

[537] Що ж, хіба з флотом троянським іти й найтвердіших наказів 

[538] Слухати тевкрів? їх радує й нині, що їм помогла я, 

[539] Вдячність у серці за давнє добро ще у них збереглася. 

[540] Хай я погоджусь, та хто з них пристане на це і хто схоче 

[541] Взяти на горде судно ту нелюбу? Не знаєш, нещасна, 

[542] Й не розумієш зрадливого племені Лаомедонта? 

[543] Що ж, чи самотній ізгойці з плавцями плисти, що радіють? 
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[544] Може, тірійців зберу я й з усім моїм військом віддамся 

[545] їм, і наказ дам я тим, що з Сідону їх вивела щойно, 

[546] Знову на море пускатись, вітрам паруси наставляти? 

[547] Тоді! Вмирай по заслузі, свій біль втихомирюй залізом! 

[548] Сестро, ти перша, плач мій зачувши, мене в моїм шалі 

[549] В лихо вштовхнула оце й віддала на поталу ворожу. 

[550] Довелося мені, незамужній, самій, без провини 

[551] Вік пережить, як тварина, журби не зазнавши такої. 

[552] Праху Сіхея на вірність я данеє слово зламала». 

[553] Так вона жалі гіркі добувала із дна свого серця. 

[554] На кораблі, на високій кормі, Еней, уже певний, 

[555] Що попливе, спочивав, поладнавши усе, як належить. 

[556] Образ бога йому, із обличчям знайомим і рідним, 

[557] Знову з’явивсь уві сні і впевняв його наче б так само, 

[558] Схожий цілком на Меркурія, й голос такий, і такий же 

[559] Колір обличчя, і волос русявий, і зріст молодецький. 

[560] «Сину богині, як можеш ти спати тепер і не бачить, 

[561] Скільки, безумний, тобі небезпек тих загрожує зараз? 

[562] Не запримітив, що віють попутні зефіри? А зраду 

[563] В серці своєму вона замишляє і злочин жахливий; 

[564] Вмерти готова, а гнів усіляко у серці клекоче. 

[565] Чом не тікаєш ти звідси чимдуж, як тікати ще можна? 

[566] Скоро побачиш, як заграва рання тебе тут застане, 

[567] Як захвилюється море від суден, на них запалають 

[568] Факели, берег пожежею вибухне. Гей, у дорогу, 

[569] Не зволікай, ти ж бо знаєш, що серце жіноче є завжди 
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[570] Змінне й хитке». Так він мовить і в темряві ночі зникає. 

 

[571] В мить ту коротку Еней, налякавшись раптової з’яви 

[572] Марева сонного, швидко схопився зі сну й підганяє 

[573] Товаришів: «Гей, вставайте, мужі, і сідайте на лавах, 

[574] І підніміть паруси; посланець-бо ось божий, зійшовши 

[575] З неба високого, нам утікати наказує й линви 

[576] Від узбережжя відтяти. Послухаєм волі твоєї, 

[577] Боже святий, хто б не був ти, і знов за твоїм ми наказом 

[578] Підемо радо, лиш ти помагай нам ласкаво і зорі 

[579] Дай нам на небі щасливі». Так каже, і з піхов виймає 

[580] Меч громоносний, і ним розтинає припони. Однаке 

[581] Всіх огорнуло завзяття, зриваються — й зразу ж до діла. 

[582] Вже узбережжя лишили, під суднами води вирують; 

[583] Сили напружують, піну збивають і синяву горнуть. 

 

[584] Світло ясне уже сипала знову на землю Аврора, 

[585] Вставши з шафранного ложа Тітона. І саме тоді-то, 

[586] Як лиш цариця побачила з башти, що вже засвітало 

[587] І кораблі відпливають з піднятими вряд парусами, 

[588] А побережжя порожнє й не видно ніде мореплавців,— 

[589] Двічі і тричі ударивши в груди розкішні й русяве 

[590] Рвучи волосся, благала: «Юпітере, справді цей зайда 

[591] Звідси отак і від’їде, узявши на глум мою владу? 

[592] Чом же, за зброю вхопившись, не кинуться інші із міста 

[593] їм навздогін, кораблів чом не стягнуть з причалів? Біжіть же, 
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[594] Дайте вогню сюди, швидше до зброї, за весла хапайтесь! 

[595] Де я? Що мовлю? Безумство яке замутило твій розум, 

[596] Бідна Дідоно? Тебе лиш тепер зворушив його злочин? 

[597] Бачить було б, коли берло давала. От слово і вірність 

[598] В того, що, кажуть, рідних пенатів везе і на спині 

[599] Виніс старенького батька! Не краще б було його вирвать 

[600] І посікти на кусочки, по морю розсіяти, друзів 

[601] Вирізать, вбити Асканія, батькові з нього печеню 

[602] Дати на стіл? Може, скажеш: непевна була перемога? 

[603] Хай собі! Вмерти готова, чого я боятися мала? 

[604] В табір вогонь занесла б я, всі площі наповнила б жаром, 

[605] Батька, і сина, і ціле б їх кодло спалила, й сама я 

[606] В тому вогні спопеліла б. Ти, сонце, у світлі своєму 

[607] Бачиш, що діється в цілому світі; Юноно, сама ти 

[608] Журб цих призвідниця, знаєш усе те; Гекато, що ніччю 

[609] По роздоріжжях міських завиваєш, ви, помсти богині, 

[610] Ви, покровителі божі Елісси, що гине, це зважте, 

[611] Й злочин по правді скарайте, й почуйте моє ви благання: 

[612] Як вимагає Юпітера воля незламна, щоб клятий 

[613] Муж той доплив до землі десь, у пристань заїхав, мета ця 

[614] Непереборна,— хай плем’я відважне на нього повстане, 

[615] Вижене з краю, розбивши в бою, хай з Іулом розлучить, 

[616] Хай допомоги він просить, хай бачить загибель погану 

[617] Близьких своїх. Коли ж досягне він ганебного миру, 

[618] Хай не втішається царством здобутим і сонцем жаданим, 

[619] Без похорону нехай у пісках десь невчасно загине. 
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[620] Так я благаю, ллю з кров’ю своєю це слово останнє. 

[621] Ви ж, о тірійці, зненавидьте рід його весь і майбутні 

[622] Всі покоління його. Цю нашому праху віддайте 

[623] Жертву. Нехай між народами нашими дружби не буде 

[624] Й жодних союзів, хай з наших кісток колись месник повстане! 

[625] Щоб і вогнем, і мечем він гонив поселенців дарданських 

[626] Нині і потім колись, де лиш буде для цього нагода. 

[627] о землями землі нехай ворогують, моря із морями,— 

[628] Так заклинаю,— з військами війська, і вони, і їх внуки!» 

 

[629] Мовивши так, розважає всіляко, як би зійти їй 

[630] З світу цього остогидлого як тільки можна найшвидше. 

[631] Коротко так вона мовить до Барки, до няні Сіхея 

[632] (Няню свою вже давно поховала у краї старому): 

[633] «Нянечко мила, піди-но поклич сестру мою Анну 

[634] Й перекажи, щоб умилася швидше водою із річки, 

[635] Й вівці для жертви, й все інше взяла із собою. Хай прийде. 

[636] Й ти убери свої скроні в святкові стрічки, бо я хочу 

[637] Жертву стігійському скласти Юпітеру, що за побожним 

[638] Звичаєм я почала, щоб, нарешті, мені покінчити 

[639] З сумом своїм і журбою, й багаття, що в ньому дарданський 

[640] Образ, пустити з вогнем». Так сказала, а няня старенька 

[641] Пошкандибала скоріш якомога. Дідона шаліє, 

[642] Вся аж горить від жахливих думок, і довкола очима  

[643] Водить кривавими, зблідла, у плямах тремтить все обличчя, 

[644] Жах охопив перед смертю її. На середнє подвір’я 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1373 

 

[645] Дому вбігає і, на високе багаття ступивши, 

[646] З піхов, шалена, меч добуває дарданський. Ох, інший 

[647] Вжиток мав бути із того дарунку. Як тільки уздріла 

[648] Одіж ілійську і ложе знайоме, заплакала гірко, 

[649] Спогадом тужним охоплена, потім припала до ложа ‘ 

[650] Й слово сказала прощальне: «Ви, пам’ятки милі, допоки 

[651] Доля й боги дозволяли, прийміть мою душу й від горя 

[652] Серце моє увільніть. Я свій вік прожила і шляхами, 

[653] Що надала мені доля, пройшла вже. Сьогодні величний 

[654] Образ мій глибоко зійде під землю. Місто преславне 

[655] Я заснувала і бачила мури міцні того міста, 

[656] Смерть чоловіка помстила й ворожого брата скарала. 

[657] Ох, і була б я щаслива, така вже щаслива, лиш тільки б 

[658] Наших повік берегів не торкались Дарданії судна». 

[659] Мовила це і, лицем до постелі припавши, говорить: 

[660] «Що ж, без відомсти доводиться вмерти, але умираймо, 

[661] Час-бо на той мені світ. Хай тішиться нелюд дарданський, 

[662] Вгледівши з моря вогонь, та нехай йому смерть моя буде 

[663] Вічним прокльоном». Сказала, і ще не домовила слова, 

[664] Як товариство все бачить, що впала на меч і вже кров’ю 

[665] Піниться й збризкує руки. В високих світлицях почувся 

[666] Плач їх, вже вістка летить по схвильованім місті. Вже лемент, 

[667] Зойки й ридання жіночі в будинках лунають, до неба 

[668] Стогін підноситься тужний. І так виглядало, що ніби 

[669] Валиться весь Карфаген, що ворог до міста вломився, 

[670] Падає Тір старовинний, і полум’я он шаленіє 
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[671] Понад дахами домівок людських і осель богославних. 

 

[672] Все це почула сестра і летить, тремтячи, мов безтямна, 

[673] Нігтями дряпає лиця та б’є кулаками у груди, 

[674] Всіх на бігу розбиває, вмираючу кличе на ймення: 

[675] «Ось що направду було, ти, сестро, мене обманула! 

[676] Ось що мені те багаття, й вогні, й вівтарі готували! 

[677] Кинутій — що мені жалувать треба? Що ти не хотіла 

[678] Мати сестри біля себе при смерті? Нехай же була ти 

[679] Разом з собою й мене повела б, і обох нас забрали б 

[680] Той самий біль від заліза й та сама хвилина. І я ж бо 

[681] Цими руками вогонь розкладала, богів закликала, 

[682] Щоб безсердечній близ тебе, коли ти лежала, не бути. 

[683] Сестро, себе ти й мене, свій народ, і батьків погубила, 

[684] Й місто сідонське. Подайте води, хай рани обмию, 

[685] Подих останній устами вловлю». Це сказавши, на сходи 

[686] Вийшла високі й сестру, півживу ще, обнявши, голубить, 

[687] Шатами чорну із неї, ридаючи, кров обтирає. 

[688] Та ж погасаючі очі розплющити хоче, та годі — 

[689] Мліє; лиш рана десь глибоко в грудях ятриться. Три рази, 

[690] Спершись на лікті, здіймалась і падала знову на ложе, 

[691] Тричі блукаючим поглядом світла шукала на небі, 

[692] Тільки побачила сонце, й з грудей її вирвався стогін. 

 

[693] Тут всемогутня Юнона над довгим цим економ і болем 

[694] Зглянувшись, шле із Олімпу Іріду, щоб та увільнила 
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[695] Душу, яка ще боролась, і злитії тіла суглоби. 

[696] Бо не в належну для неї годину вона умирала, 

[697] Ні провинилась, щоб вмерти, але передчасно й нагально 

[698] В шалі горіла. Тому Прозерпіна із лоба у неї 

[699] Ще не взяла золотого волосся й стігійському Орку 

[700] Не присудила її голови. Отож на шафранних 

[701] Крилах із неба Іріда злітає, росиста, до сонця 

[702] Тисячі барв розсипає, і над головою спинившись — 

[703] «Жертву цю Діту несу за наказом, тебе з цього тіла 

[704] Я увільняю»,— так каже й правицею волос зриває; 

[705] Вийшло із тіла тепло, і з повітрям життя відлетіло. 

Книга п’ята 

[1] В час той по морю Еней уже плив у великім розгоні; 

[2] Твердо йдучи під вітром північним, він суднами краяв 

[3] Темнії хвилі й на мури дивився, що ясно світились 

[4] Світлом вогню, де горіла нещасна Елісса. Не знали, 

[5] Що той вогонь спричинило. Та муки болючі від того, 

[6] Як осквернить хто кохання велике, і те, на що здатна 

[7] Жінка у шалі, сумні почуття викликали у тевкрів. 

 

[8] Як опинилися судна на морі і стало не видно 

[9] Й смуги землі, лиш пучини морські і небо довкола — 

[10] Синії хмари нависли тоді над його головою; 

[11] Темінь і зливу несли вони, й хвилі наїжились в пітьмі. 

[12] Сам Палінур, стерновий, із корми тоді так обізвався: 

[13] «Гей, які хмари могутні обкутують небо і що ж то, 
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[14] Батьку Нептуне, ти нам тут готуєш?» Промовив слова ці 

[15] Й каже згортати вітрила і всім налягати на весла, 

[16] Навкіс до вітру становить судно і говорить: «Енею 

[17] Великодушний, не маю надії, хоч би сам Юпітер 

[18] Дав запоруку, що ми запливемо при цій непогоді 

[19] В край італійський. Змінившись, вітри налітають зі свистом, 

[20] В західній пітьмі ростуть і в хмару повітря згущають. 

[21] Сил вже немає боротися нам і змагатися далі. 

[22] Як уже доля подолує нас, то піддаймося, годі, 

[23] І завертаймо, куди вона кличе. Бо тут недалеко, 

[24] Думаю, братній і вірний десь Ерікса берег, десь близько 

[25] Тут і сіканські порти, як читаю по зорях знайомих». 

[26] В відповідь мовив побожний Еней: «Я давно помічаю, 

[27] Марно змагаєшся ти, адже навіть вітри того хочуть. 

[28] Напрям зміни парусів’. Бо чи є де миліша країна, 

[29] Де б кораблі я утомлені в гавань хотів би поставить, 

[30] Аніж земля, що Ацеста-дарданця мені зберігає 

[31] Й в лоні своєму хоронить батька Анхіса останки». 

[32] З цими словами у пристань прямують; зефіри попутні 

[33] Дмуть у вітрила, й летять кораблі по безкраїх безоднях; 

[34] Врешті, добились вони до пісків їм знайомих. А там вже 

 

[35] Здалека, з верху стрімкої гори, сам Ацест дивувався 

[36] Дружньому флотові, що надпливав, і вибіг назустріч. 

[37] Грізний у зброї він був та в шкурі з ведмедиць лівійських; 

[38] Мати-троянка родила його від потоку Крініса. 
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[39] Hе забув він, якого був роду, і радо вітає 

[40] Tих, що вернулись, і чим лиш пишає сільська його хата, 

[41] Щиро приймає і втомлених дружньо і щедро частує. 

[42] Ледве назавтра світанок ясний позганяв усі зорі 

[43] З неба, скликає загони Еней з усього узбережжя 

[44] І, на горбочку насипанім ставши, таке до них мовить: 

[45] «Плем’я могутнє, дарданці, з достойного божого роду! 

[46] От проминув уже рік в перебіжному місяців колі, 

[47] Як віддали ми землі отця божественного кості 

[48] І посвятили жалоби вівтар. Як добре я тямлю, 

[49] Саме сьогодні той день жалібний, що у мене навіки 

[50] Буде й святковим — боги так схотіли. В цей день я щороку 

[51] Завжди обіти складав би, робив би святкові походи, 

[52] На вівтарях клав би жертви належні, хоч би й проживав я 

[53] В Сіртах гетульських ізгоєм, або в арголійському морі 

[54] Хай би блукав я, і навіть у місті Мікенах. А нині 

[55] Ми аж сюди прибули, де нашого батька могила, 

[56] Де його кості; а то не без волі, не без провидіння 

[57] Божого ми доплили, я гадаю, до пристаней дружніх. 

[58] Нумо ж за діло, всі радо влаштуймо на честь його свято; 

[59] Доброго вітру у нього просім, щоб дозволив щороку 

[60] Так провести мені свято у місті, заснованім мною, 

[61] В храмі його. Ось земляк наш Ацест, народжений в Трої, 

[62] В кожне судно два воли передав. На бенкеті вшануйте 

[63] Рідних богів, ушануйте й богів несмертельних Ацеста. 

[64] А як Аврора ясна і дев’ятий вже день животворний 
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[65] Нам подарує й промінням своїм усю землю осяє, 

[66] Флоту швидкому призначу тоді я змагання найперше. 

[67] Потім — тому, хто в ногах має міць і хто силою дужий, 

[68] Списа чи легку із лука стрілу хто найдалі докине, 

[69] Чи з сирівця рукавиці вдягнувши, йде впевнено битись,— 

[70] Всі хай виходять і пальми в заслужену ждуть нагороду. 

[71] Отже, замкніте уста і зеленню скроні вквітчайте». 

 

[72] Так промовляє і матернім миртом вінчає обличчя. 

[73] Те саме робить Гелім і Ацест, поважніший літами, 

[74] Й зовсім ще юний Асканій, за ним і вся молодь те робить. 

[75] Сам він із зборів іде до могили, за ним поступають 

[76] Тисячні юрми; всередині він з своїм почтом почесним. 

[77] Амфори дві тут вина, по обряду, для Вакха зливає 

[78] В жертву, й по дві молока і крові святої приносить; 

[79] Потім кладе іще квіти багряні і так промовляє: 

[80] «Батьку, вітаєм тебе і останки вітаємо тлінні! 

[81] Вас я знайшов надаремно, й ви, батьківський духу та тіні, 

[82] Бо не судилось Італії землі, святі її ниви, 

[83] Й Тібр авзонійський,— який він, не знаю,— з тобою шукати».  

[84] Так він промовив, і тут з пресвятого найглибшого місця 

[85] Вуж вилізає великий, слизький, із сьома обручами, 

[86] Легко могилу в сім звоїв обвив він, як повз понад вівтар. 

[87] Синьо-зелені пружки на хребті пробігають у нього, 

[88] Блиском вогненним цяток золотиста луска його грає; 

[89] Наче веселка у хмарі, як сонце засвітить навпроти, 
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[90] Тисячі барв розсипає. Еней остовпів з того дива. 

[91] Той же, у довгому звої, повзе поміж чаші і легкі 

[92] Келихи, й жертви поївши, без перешкод у могилу 

[93] Глибоко лізе і залишки жертви на ній покидає. 

[94] Цим заохочений, жертву він батькові далі приносить,— 

[95] Хто це, не знає, чи дух цього місця, чи батьків слуда-блш^ 

[96] Ріже він двоє ягняток і стільки ж свиней за обрядом, 

[97] Ще й чорноспинних волів стільки ж само; потому зливає 

[98] З келихів вина і духа Анхіса великого кличе, 

[99] Й духів запрошує тих, що їх можуть пустить з Ахеронту. 

[100] І товариство, хто як із них може, дари всі приносять 

[101] Радо й складають на вівтарі, ріжуть волів, розставляють 

[102] Мідяний посуд; а інші, простершись на травах, рожнами 

[103] Жар під котли підгортають, печеню із м’яса готують. 

 

[104] День, на який так чекали, наблизився, врешті, дев’яту 

[105] В сяйві яснім привезли Фаетонові коні Аврору. 

[106] Вістка про ігри і слава Ацеста сусідів з’єднала. 

[107] Людно і весело на узбережжі, зібралися, раді 

[108] Бачить героїв Енея, а інші й змагатись готові. 

[109] Спершу поклали в середині кола усі нагороди, 

[110] Всім перед очі, зелені вінки, і триніжки святії, 

[111] Й пальми, щоб їх переможцям роздати, і зброю, й багряні 

[112] Шати, також і золота, й срібла таланти поклали. 

[113] Знак дає з валу сурма, що ігри початися мають. 

 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1380 

 

[114] Перші пливуть, щоб змагатись, із цілого флоту чотири 

[115] Вибрані судна, однаково сильні у них були весла. 

[116] Вивів на гони Мнестей із гребцями завзятими «Кита» 

[117] (Скоро Мнестей італійцем і предком став Мемміїв роду), 

[118] Вів величезну «Хімеру» Гіант, наче місто величне; 

[119] Молодь троянська розгін їй дає, на трьох вони лавах 

[120] Сіли рядами, і весла в три черги вони підіймають. 

[121] Далі й Сергест, що від нього дім Сергіїв має наймення, 

[122] Плине з «Кентавром» великим, за ним і Клоант на блакитній 

[123] «Сціллі», той самий, що був твоїм предком, Клуентію римський. 

 

[124] Є там на морі, із берега видно, є скеля, покрита 

[125] Піною, схована в водах віддавна, і хвилі бурхливі 

[126] Б’ються об неї, як бурі зимові всі зорі затягнуть 

[127] Хмарами; лиш коли тихо й спокійно, вона, мовчазлива, 

[128] З хвиль виринає, чайок улюблена сонячна пристань. 

[129] Батько Еней устромив на скалі цій з зеленого дуба 

[130] Віху на те, щоб знали плавці, доки їм допливати, 

[131] Де завертати по довгому гоні. Тоді визначають 

[132] Жеребом чергу. Вожді всі, що золотом сяли й прекрасним 

[133] Пурпуром, вже походжали по палубах. Інша вся молодь 

[134] Листям з тополі себе уквітчала й, олією вкривши 

[135] Голії спини, аж блиском ясніла. Сідають на лави 

[136] Й, руки напружені склавши на веслах, чекають на гасло 

[137] Пильно, неспокій проймає серця їх, що б’ються з утіхи; 

[138] Слави бажання їх аж піднімає. Сурма як заграла 
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[139] Голосом чистим, усі від канатів негайно зірвались. 

[140] Оклик моряцький об небо ударив, і спінилось море, 

[141] Збурене розмахом рук. Орють хвилі у борозни рівні; 

[142] Ззаду за ними вода розступається, веслами бита, 

[143] Різана суден дзьобами тризубими. Так не женуться 

[144] На перегонах двокінних у полі візки; так не гонять 

[145] Коней погоничі, що натягають звисаючі віжки, 

[146] То їх попустять і б’ють батогами, вперед нахилившись. 

[147] З оплесків, з крику мужів, від запалу їх і завзяття 

[148] Аж залунали кругом всі діброви; по всіх узбережжях, 

[149] Лісом оточених, котиться гомін; ці кличі луною 

[150] В гори вдаряють, а ті відбивають. От вирвався перший 

[151] Перед всіма сам Гіант з метушні отієї і крику. 

[152] Тут же його доганяє Клоант, бо на веслах він дужчий, 

[153] Та вантажі корабель його стримують, збитий із сосон. 

[154] Ззаду за ними в однаковій відстані «Кит» із «Кентавром» 

[155] Сили напружують, щоб таки першими бути на місці. 

[156] То попереду йде «Кит», то знову «Кентавр» величезний 

[157] Перемагає, його перегнавши, чи знов вони плинуть, 

[158] Чола з’єднавши, а кілі їх орють даль моря солону. 

 

[159] Вже наближались до скелі і вже до мети добивались, 

[160] Як непоборний на глибі морському Гіант до Менета, 

[161] Що корабля був керманичем, голосно став промовляти: 

[162] «Чом так далеко ти їдеш направо, сюди завертай-но, 

[163] Попід цей берег наліво, хай весла черкнуться об скелю, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1382 

 

[164] Хай по просторах гуляє хто інший». Сказав, та підводних 

[165] Скель боячися, Менет вже перед корабля завертає 

[166] В напрямі моря. «Куди завертаєш, Менете, я ще раз 

[167] Ясно кажу — їдь до скелі»,— Гіант так гукає до нього. 

[168] В мить цю побачив Клоанта, як той доганяє й коротшим 

[169] Шляхом пливе, й просмикнувшись помежи дзвінкою скалою108 

[170] І між Ґіантом, що зліва од нього тоді опинився, 

[171] Морем безпечно пливе, залишивши мету за собою. 

[172] Біль тоді аж у костях запік юнака невимовний, 

[173] Скроні зросились сльозами й, забувши про власну пристойність 

[174] І про життя своїх друзів, він длявого скинув Менета 

[175] Стрімголов в воду із палуби, з самого верху. Тепер вже 

[176] Сам він керманич і вождь; він снаги додає своїм людям 

[177] Й прямо на берег наводить кермо. А з глибини заледве 

[178] Підстаркуватий добувся.М_енет; плине в мокрій одежі, 

[179] Й ледве за скелю схопився^ сів на сухому камінні. 

[180] З нього сміялися тевкри тоді, як він падав у море, 

[181] І, коли плив він по ньому, сміялись також, як солону 

[182] Воду випльовував він із грудей. А Сергеста й Мнестея, 

[183] Тих, що відстали, весела тепер запалила надія, 

[184] Що переможуть Панта. Сергест уже першого місця 

[185] Майже сягав і підплив уже близько до скель; та на цілу 

[186] Він довжину корабля ще не вирвавсь, а лиш на частину,— 

[187] Дзьобом вже «Кит» його тисне, суперник. Мнестей між своїми 

[188] Товаришами біжить по судну і до них промовляє: 

[189] «Гей, налягайте на весла, ви, Гектора друзі, яких я 
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[190] Взяв за супутців собі по загибелі Трої! Всю силу 

[191] Ви покажіть і завзяття, що мали на Сіртах гетульських, 

[192] Й на Іонійському морі, на збурених хвилях Малеї. 

[193] Першу здобуть нагороду, Мнестей, я не прагну (хоч, доле! 

[194] Хай її мають, кому ти, Нептуне, даєш), але сором 

[195] Все ж повернутись останнім. Здобудьте хоч стільки звитяги, 

[196] Щоб неподобства цього не дозволити все ж, громадяни». 

[197] І у найвищій напрузі на весла вони налягають. 

[198] ‘ Вся аж тремтить від могутніх ударів корма міднокута, 

[199] Аж розступаються хвилі; приспішений віддих стрясає 

[200] Тілом і свище у горлах сухих, піт потоками рине. 

[201] Випадок сам передав таку бажану славу героям, 

[202] Бо ошалілий Сергест повернув вже занадто до скелі, 

[203] й ніс корабля опинився на місці непевнім і в’їхав 

[204] Прямо, нещасний, на брилу камінну. Здригнулася скеля; 

[205] Весла, наткнувшись на гостре каміння, зломились; погнало 

[206] Tак кораблем, що повис він. Із криком гучним мореплавці 

[207] -з місць позривались своїх і затримались мить. Але тут же 

[208] Повитягали з залізом гаки і багри гострокуті 

[209] І в крутежі заходились поламані весла ловити. 

 

[210] Повеселілий Мнестей, задоволений з успіху цього, 

[211] розмаху веслам надавши й на поміч закликавши вітер, 

[212] оибивсь у чистеє море і мчить по просторах відкритих. 

[213] Tак із печери раптово стривожена чимось голубка,  

[214] Що її дім і гніздечко затишне у пористій пемзі, 
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[215] Злине над ниви і крилами плеще, тікаючи з дому, 

[216] Поки потрапить у тихе повітря й пливе, як по хвилях, 

[217] Крильця швидкі й не ворушаться навіть. Мнестей же так само 

[218] І його «Кит» у погоні цій хвилі вже краяв далекі, 

[219] Так і його сам розгін уже ніс в його леті. Найперше 

[220] Він обганяє Сергеста, який на високім камінні 

[221] й на мілині опинився і марно всіх помочі просить; 

[222] Вчиться бідак, як пливеться тоді, коли зламано весла. 

[223] Далі й Гіанта, й велику «Хімеру» догнав, що піддатись 

[224] Мусила, зрештою, все ж не було стернового у неї. 

 

[225] Тільки один, аж на самий кінець, вже Клоант залишився. 

[226] Кинувся він і за ним, всю напруживши силу, женеться. 

[227] Поклики вдвоє побільшали, заднього всі підбивають 

[228] Наздоганяти передніх, аж небо від криків лунає. 

[229] Ті за ганьбу уважають утратити славу здобуту 

[230] Й честь свою, навіть життя за ту шану віддати готові. 

[231] Інших підтримує успіх,— як бачать, що можна, то й можуть. 

[232] Вже вони, судна зрівнявши, були б нагороду ділили, 

[233] Щиро якби до богів Клоант не молився, піднявши 

[234] Руки до моря свої, не складав би священних обітниць: 

[235] «Вічні богове, що держите владу над цими морями, 

[236] Вашими водами їду я й радо на цім узбережжі 

[237] Білого вам за обітом незламним вола я поставлю 

[238] При вівтарі, кину в хвилі солоні осердя із нього, 

[239] Чисті вам вина зіллю». На дні моря почули молитву 
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[240] Хор Нереїд весь, і Форк, і діва морська Панопея, 

[241] й навіть сам батько Портун; дав сильний він поштовх рукою,— 

[242] І полетіло судно, швидше вітру і стріл бистролетних, 

[243] До суходолу і, в пристань глибоку допливши, сховалось. 

 

[244] Скликав Анхіса нащадок за звичаєм всіх на зібрання 

[245] Й голосно всім об’явити окличнику каже негайно, 

[246] Що перемога Клоанту належить, і лавром зеленим 

[247] Скроні вінчає його, і по три воли суднам в дарунок 

[248] Каже роздати, й вина, і срібла шле талант їм великий. 

[249] Дав і вождям ще окремі почесні дарунки. Звитяжцю 

[250] Золотом ткану хламиду, що широко пурпур з Меліби 

[251] Звивами вколо оточує, в два ряди шитий меандром. 

[252] Вишитий царський був син там на їді лісистій, швидких він 

[253] Оленів ратищем гонить завзято і стомлює бігом; 

[254] Дихає важко; його тут Юпітерів той зброєносець 

[255] В загнуті кігті схопив, із високої викравши Іди. 

[256] Руки здіймають старі пастухи до зірок надаремно,  

[257] Злющі собаки валують на вітер. А той, що завзято 

[258] Другого місця добився, одержав кольчугу, як сітка 

[259] Сплетену із золотого потрійного дроту майстерно. 

[260] Сам з Демолея її він стягнув, у бою його вбивши 

[261] Над Сімоентом швидким, під високими мурами Трої; 

[262] Дав, щоб була за прикрасу герою в час миру, а в битві 

[263] За охорону. Два слуги, Фегей і Сагар, ледве-ледве 

[264] Зброю несли цю велику на плечах; а в цій же кольчузі 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1386 

 

[265] Гнав Демолей у втечі троянців, що в полі розбіглись. 

[266] Третій дарунок — дві мідні купелі, до цього дві срібні 

[267] Чари, у формі човнів, на них різьблені сцени майстерно. 

 

[268] Так обдаровані, горді багатствами, йшли, увінчавши 

[269] Бантами з пурпуру скроні у той час, як ледве діставшись, 

[270] Втративши весла, із боку одного пошкоджене дуже, 

[271] Сміхом побите безславний Сергест суденце провадив. 

[272] Як то буває, коли на дорозі під колесо раптом 

[273] Вуж попаде, і воно переїде його там надвоє; 

[274] Чи коли сильним ударом розтрощить його подорожній 

[275] Й ледве живого на камені кине; і він надаремно, 

[276] Щоб утекти, у звивини довгі закручує тіло. 

[277] Частка одна його гнівна, і очі іскряться вогнями, 

[278] Дуже сичить, піднімаючи шию; а друга частина, 

[279] Окалічіла від ран, його тягне донизу, хоча він 

[280] Звоями в ється і сам в своє тіло вгризається. Так ось, 

[281] Втративши весла, судно волочилось. Однак він вітрила 

[282] Зараз підняв і заїхав у пристань у повнім розгоні. 

[283] Радий Еней, що судно урятоване й друзі вернулись, 

[284] ‘Дав він Сергесту в дарунок рабиню Фолою із Кріту, 

[285] Вмілу в ремеслах Мінерви, що мала близняток при грудях. 

 

[286] Після змагання Еней благородний на поле подався, 

[287] Вкрите травою. Узгір’я, порослі лісами, довкола 

[288] Поле усе обступили, в долині ж майдан був для ігор. 
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[289] Саме туди і подався герой, і з ним тисячі люду, 

[290] й сів на трибуні у самій середині. Всіх він закликав, 

[291] Хто б захотів позмагатись у бігу прудкому; призначив 

[292] Він нагороди усім і серця їх запалював ними. 

[293] Тевкри й сіканці зійшлись звідусіль сюди, разом змішавшись, 

[294] Ніс з Евріалом з’явилися перші. 

[295] Свіжою юністю той Евріал визначався вродливий, 

[296] Ніс же — до хлопця палкою любов’ю; із ними син царський 

[297] Славного роду Пріама Діор; був Патрон тут і Салій, 

[298] -З них акарнанець один, аркадієць з Тегеї був другий. 

[299] Далі йшли два юнаки трінакрійські, Гелім із Панопом,  

[300] Звичні в лісах проживати; це друзі старого Ацеста. 

[301] Далі багато таких, що слава їх темна покрила. 

 

[302] Став тут Еней перед ними всередині й так до них мовить: 

[303] «Запам’ятайте собі, що скажу вам, і тіштеся з того: 

[304] З вас, усіх зібраних тут, без дарунку ніхто не відійде. 

[305] Списи два дам я із Кносу, з блискучої сталі твердої; 

[306] Дам, щоби мали, сокиру двосічну, оковану сріблом. 

[307] Будуть дари ці однакові всім, а три перші одержать 

[308] Ще нагороди, і жовто-зелена галузка маслинна 

[309] Чола вквітчає їм. Перший звитяжець коня із убранням 

[310] Хай собі візьме. А другому буде — весь повен фракійських 

[311] Стріл сагайдак амазонський, при ньому ж і золотом шитий 

[312] Пояс, застебнутий пряжкою із самоцвітом великим. 

[313] Третій із них теж нехай звідціля задоволений вийде, 
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[314] Цей арголійський шолом несучи із собою додому». 

[315] Так він промовив. Місця позаймавши і гасло почувши, 

[316] Раптом майнули у простір вони; вже лишають границю 

[317] Й вихором в полі летять, лише на мету споглядають. 

[318] Ніс уже вирвався перший і перед всіма, що змагались, 

[319] Рветься вперед він, од вітру й летючого грому бистріший. 

[320] Другий по ньому, далеко, проте, залишився той другий — 

[321] Салій був ним, а на віддалі, далі за ними, вже третій 

[322] Був Евріал. 

[323] За Евріалом Гелім; за Гелімом же зараз позаду 

[324] Вже наступає на п’яти Діор; він рукою на плечі 

[325] Вже опирається так, що коли б залишилося більше 

[326] Місця, то він обігнав би того, або, щонайменше б, 

[327] Сумнів тут був, хто з них перший. Вже майже весь простір пробігли 

[328] І до мети наближались, втомившись, аж тут нещасливо 

[329] Ніс посковзнувся на крові волів; їх зарізали в жертву, 

[330] Й кров мураву всю зелену скропила, розлившись на землю. 

[331] Тут молодець, що радів наперед з перемоги, не вдержав 

[332] Ніг, хоч оперся об землю, бо вже потомились, і носом 

[333] Просто у нечисть упав і в кров пожертовну священну. 

[334] Про Евріала, однак, не забув він, про свого любимця; 

[335] Бо, піднімаючись з бруду, під Салія кинувсь,— той зразу 

[336] Впав і простягся на жовтім піску. Евріал перескочив 

[337] І, перемігши так з поміччю друга, на першому місці 

[338] Ставши, під оплески й оклики дружні мети осягає. 

[339] Другий Гелім був, а третій Діор перейняв собі пальму. 
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[340] Голосно тут заперечує Салій і перед великим 

[341] Люду зібранням на схилі гори, й перед зборами радних 

[342] В перших рядах домагається честі, яку відібрали 

[343] Підступом в нього. Але Евріала рятує загальна 

[344] Ласка, і щирії сльози, і доблесть, що в гарному тілі 

[345] Дуже полонить серця. Ще й Діор йому тут помагає 

[346] Голосом дужим, що пальми дійшов він, але нагороду 

[347] Втратив би все ж, якби Салію перша пошана припала. 

[348] Батько Еней тоді каже їм: «Діти, оті подарунки 

[349] Лишаться вам, і ніхто тут не змінить вже місць переможців, 

[350] Та й змилосердитись треба в пригоді над другом невинним». 

[351] Мовив і шкуру лева гетульського, кантом обшиту, 

[352] З кігтями з золота, Салію він оддає в подарунок. 

[353] Ніс на це мовить: «Якщо переможених так шанувати 

[354] Й тих, що упали, жаліти, то Ніса ти як обдаруєш? 

[355] З честю б я першу здобув нагороду, якби нещаслива 

[356] Доля так само, як Салія, теж і мене не спіткала». 

[357] Так промовляє й лице він показує, й тіло, розмоклим 

[358] Гноєм залите. Тут батько шляхетний, на це усміхнувшись, 

[359] Щит велить винести — Дідімаона мистецтво було це,— 

[360] Знятий з одвірків священних данайцями в храмі Нептуна, 

[361] Цей подарунок величний він знатному дав юнакові. 

 

[362] Як перегони скінчили й Еней роздарив подарунки,— 

[363] «Ну, а тепер,— каже,— в серці у кого відвага, хай вийде, 
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[364] Руки нехай піднімає й долоні, у ремінь сповиті». 

[365] Мовивши так, нагороду подвійну за бій він складає; 

[366] Хто переможе — одержить вола у стрічках злотоглавих, 

[367] А переможений — меч і величний шолом для розради. 

[368] Довго не ждали, бо зараз з’явилось Дарета обличчя 

[369] В силі могутній, аж гомін довкола пішов між мужами. 

[370] Він одинокий, бувало, до бою ставав із Парісом; 

[371] Коло могили, де Гектор великий лежить, перекинув 

[372] Він величезного витязя Бута (цей же походив 

[373] Аж із Бебриції й тим величавсь, що був з роду Аміка) 

[374] І на піску золотім залишив його в корчах смертельних. 

[375] Саме /УїР_ет_и,ей до бою підняв свою голову перший, 

[376] Плечі широкі свої показав і вперед простягає 

[377] Руки, вимахує ними в повітрі й ударами сипле. 

[378] осі оглядаються, де ж супротивник, ніхто не посміє 

[379] Вийти з такої громади численної й ременем руки 

[380] вперезати. Тож радий він думці, що всі вже признали 

[381] Пальму звитяги за ним, стає перед самим Енеєм 

[382] Й без вагання, узявши за роги вола, промовляє: 

[383] Данину богині, як битись ніхто не виходить, то нащо 

[384] Тут стояти? І доки мене тут держати гадаєш? 

[385] Взяти дарунок дозволь». Закричали всі разом дарданці 

[386] Домагались, щоб мужу обіцяне сповна віддати. 

[387] Гнівний Ацест тут словами картає Ентелла, що поруч 

[388] З ним на зеленім сидів моріжку, і гукає до нього: 

[389] «Гей же, Ентелле, з сіканських героїв колись найзнатніший! 
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[390] Як ти дозволиш, щоб він та без бою забрав ці дарунки? 

[391] Де ж нині Ерікс, той бог, якого ти завжди даремно 

[392] Вчителем звав? Де поділася слава, яка рознеслася 

[393] Ген по Трінакрії всюди, й трофеї, що в тебе на стінах?» 

[394] Він же на це: «Ні любов до похвал, ані слави бажання 

[395] В мене не зникли від страху; та старість надходить, і в жилах 

[396] Кров застигає, і м’язи вже в’януть у немічнім тілі. 

[397] От коли б юність вернулась до мене колишня, якою 

[398] Хвастає так цей негідник, усе ж би мене притягнула 

[399] Не нагорода сюди, ні телець цей, на вигляд красивий,— 

[400] Тож до дарів тих байдуже мені». Це промовивши, зразу ж 

[401] Кидає ремені два тяжелезні усім перед очі. 

[402] З ними, бувало, бог Ерікс завзятий в бої звик ходити, 

[403] В шкуру звірину тверду свої обвивати рамена. 

[404] Всі остовпіли,— сім грубих шкур надималось волових, 

[405] Вшитим свинцем і залізом. Поглянув Дареті, і найдужче 

[406] Він із усіх здивувався, й рішуче відмовився брати. 

[407] Син же Анхіса відважний, проте, цей тягар обертає, 

[408] Важить в руках і лічить ті звої й вузли безконечні. 

[409] Врешті старий із дна серця такими озвався словами: 

[410] «Що ж, якби ці рукавиці, і зброю ясну Геркулеса 

[411] Бачив хто-небудь, і січу злощасну на цім узбережжі? 

[412] Зброю цю Ерікс носив колись, брат твій (ось бачиш — донині 

[413] Змочена кров’ю і мозком обризкана). Нею він бився 

[414] З внуком Алкея могутнім. Була вона звична й для мене, 

[415] Поки у жилах буяла ще кров і заздрісна старість 
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[416] Скроні мої не засіяла ще сивиною. Коли вже 

[417] Навіть троянський Дарет так нашої зброї злякався, 

[418] Та як Еней побожний дасть згоду й Ацест, що до бою 

[419] Сам спонукав мене,— добре, хай бій буде рівний, не бійся, 

[420] Кину я Ерікса зброю, ти ж ремені викинь троянські». 

[421] Так він промовивши, плащ із плечей свій подвійний скидає, 

[422] Й тіло своє величезне, і кості великі, і м’язи 

[423] Він відкриває й стає, наче велетень, серед арени. 

[424] Батько тоді Анхісід сам виносить їм ремені рівні, 

[425] Й руки обом він обкручує тут же в однакову зброю. 

 

[426] Стали обидва навшпиньки вони, і напружився кожен, 

[427] Руки безстрашно обидва угору зняли у повітря, 

[428] Голови клонять назад, щоб їх вберегти від ударів; 

[429] Руки хапають руками і так боротьбу починають. 

[430] Той з них звинніший в ногах і юності певен своєї, 

[431] Цей же вагою і тіла будовою дужий, та в нього 

[432] Ноги важкі і хиткі у колінах, тяжкеє сопіння 

[433] Тілом здригає могутнім. Даремно ті мужі навзаєм 

[434] Густо гатять стусанами важкими, найбільш попід ребра, 

[435] Що аж гуде, так б’ються, що кожному в грудях аж дзвонить. 

[436] І поза вуха й по скронях гуляє кулак, від ударів 

[437] Вилиці їх аж хрустять. Став Ентелл непохитно й на волос 

[438] Не поступається, тільки уважно слідкує очима 

[439] Й лиш цілим тілом набік відхиляється, щоб стерегтися 

[440] Дужих ударів. А той — наче місто обліг таранами 
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[441] Чи оточив своїм військом твердиню у горах високих. 

[442] Звідси і звідти заходять вони, де б хистом узяти, 

[443] Наскоки роблять даремно. Ентелл піднімає правицю 

[444] Вгору для нападу; той, попередивши зразу удар цей, 

[445] Швидко і звинно скрутившись всім тілом, відскакує набік. 

[446] Сила Ентелла на вітер пішла, і як був він важкенький, 

[447] Всім тягарем величезним на землю звалився. Так часом 

[448] Сосна, дуплава всередині, звалиться разом з корінням 

[449] Чи то на їді високій, чи на Еріманті. Зірвались 

[450] В запалі тевкри й Трінакрії молодь, і галас зчинився 

[451] Аж до небес. Підбігає Ацест і ровесника-друга 

[452] Перший з палким співчуттям піднімає з землі. Але в того 

[453] Не відібрала завзяття пригода ця, він не злякався: 

[454] Він ще завзятіш до бою стає, гнів збудив у нім силу. 

[455] Сором і згадка про доблесть колишню в нім лють запалили. 

[456] Кинувся він і завзято Дарета жене по рівнині, 

[457] То його правою вдарить рукою, то лівою вдарить, 

[458] Без перестанку, без перепочинку, немов градотуча 

[459] Сипле, так густо руками герой наш Дарета частує. 

[460] Тільки не може батько Еней уже стерпіти більше, 

[461] Щоб лютував так страшенно Ентелл і знущався жорстоко. 

[462] Стримав він бій той, безсилого вирвав Дарета й розважив, 

[463] Мовлячи так: «Нещасний, яке ж то велике безглуздя 

[464] Впало на розум тобі! Не бачиш, як хилиться сила 

[465] В сторону іншу і як обернулося щастя деінде? 

[466] Волі богів поступись». З цим словом він бій припиняє. 
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[467] Вірні ровесники зараз до суден провадять Дарета. 

[468] Ледве волочить він ноги, хитка голова опадає 

[469] То ув один бік, то в другий, випльовує з рота застиглу 

[470] Кров та із кров’ю помішані зуби. їх ще завернули, 

[471] Й меч із шоломом йому віддали, а пальму звитяги 

[472] Разом з волом для Ентелла лишили. А той, переможець, 

[473] Духом піднісшись і гордий з бика, такими словами,— 

[474] «Сину богині,— промовив,— і ви, всі троянці, дізнайтесь, 

[475] Що то за сила у мене була колись в юному тілі, 

[476] І від якої ви смерті Дарета оце врятували». 

[477] Так він промовив, і, перед биком — нагородою бою — 

[478] Лиш на хвилину спинившись і вгору правицю піднісши, 

[479] Вдарив тоді твердозшитим ремінням якраз поміж роги, 

[480] І, розтрощивши весь мозок, затовк його в зламані кості. 

[481] Бик похитнувсь, затремтів, похилився і гримнув на землю. 

[482] Той над ним став і слова ці від щирого серця промовив: 

[483] «Краще життя за Дарета даю тобі, Еріксе, в жертву 

[484] І відрікаюся вже і від ременів я, й від уміння». 

 

[485] Просить Еней, може, стрілами бистрими хто із них схоче 

[486] Ще позмагатись. Кладе нагороду, й рукою міцною 

[487] Щоглу випростує він у Сергеста в судні, і голубку 

[488] Шнуром до верху прив’язує вільно, щоб цілились в неї. 

[489] От позбирались мужі і всі жеребки поскидали 

[490] В мідний шолом; всім на радощі, перший з них сину Гіртака 

[491] Гіппокоонтові випав, а другий Мнестею, звитяжцю 
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[492] В гонах морських, і віттям оливним Мнестей увінчався. 

[493] Еврітіон, твій брат, наш Пандаре преславний, був третім. 

[494] Ти ж, повеління діставши про те, щоб зірвать перемир’я, 

[495] Кинув стрілу колись перший в середину поміж ахейців. 

[496] Врешті, останній, на самому споді шолома, Ацестів 

[497] Жереб знайшовся; він зваживсь юнацький своєю рукою 

[498] Труд подолать. Гнучкі свої луки взялись натягати 

[499] Зараз мужі, і кожен за себе, міцними руками 

[500] З сагайдаків своїх стріли виймать. Тятива забряжчала, 

[501] Й перша крилата стріла юнака Гіртакіда прошила 

[502] Під небесами повітря; дійшла і забилася прямо 

[503] В дерево щогли. Здригнулася щогла, і пташка злякалась, 

[504] Пір’ям стріли наполохана; й оплески сильні довкола 

[505] Враз залунали. А потім завзятий Мнестей підступає, 

[506] Лук натягнувши, скеровує високо й око, й стрілу він. 

[507] Та, бідолашний, проте, у голубку саму він не може 

[508] Влучити зразу, а влучив лише у шнурок, на якому 

[509] Пташка з високої щогли, за ніжку припнута, звисала. 

[510] Та ж, із вітрами, кружляючи високо, в хмари злетіла. 

[511] Довго натягнений лук і стрілу свою нетерпеливий 

[512] Еврітіон ще тримав і до батька в молитві звертався, 

[513] Цілився довго в голубку, що так безтурботно і вільно 

[514] В небі ширяла під чорними хмарами й крилами била; 

[515] Ледве він стрелив, і мертвою впала, життя залишивши 

[516] В хмарах між зорями, й разом стрілу принесла із собою, 

[517] Що упилася у неї. Між ними всіма одинокий 
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[518] Без нагороди тієї ще тільки Ацест залишився. 

[519] Отже, стрілу свою влучно пустив він в повітряний простір. 

[520] Хист свій мистецький і лука дзвінкого відлуння 

[521] Батько хотів показати. І от саме тут об’явилось 

[522] Чудо неждано очам всіх присутніх, що мало надалі 

[523] Стати важливим пророцтвом вікам. Пізніш оправдали 

[524] Все це події знаменні, про це й ворожбити зі страхом 

[525] У віщуваннях пізніш говорили. Бо в леті в пливучих 

[526] Хмарах стріла загорілась і полум’ям шлях позначила; 

[527] І розплилася, згорівши у плиннім повітрі. Так часом 

[528] Зорі, зірвавшись із неба, злітають і хвіст за собою 

[529] Тягнуть у леті. Всі в остовпінні завмерли, й молились 

[530] Всі до богів, трінакрійські мужі і тевкрійські. Знамення 

[531] Й можний Еней не відкинув; зраділого дуже Ацеста 

[532] Він обіймає, дарунки багаті дає й промовляє: 

[533] «Батьку, візьми оцей дар, бо Олімпу владика могутній 

[534] Нам показав свою волю цим чудом, щоб дар без вагання 

[535] Взяв ти почесний. Тож дар цей самого Анхіса старого 

[536] Зараз одержиш, кратеру оцю з візерунком. В величний 

[537] Дар Анхісові, батьку моєму, колись це на спомин 

[538] Дав фракійський Кіссей запорукою їхньої дружби». 

[539] Так він промовив і лавром зеленим вінчав його скроні, 

[540] І переможцем Ацеста найпершим з усіх він вітає. 

[541] Еврітіон добросердий в тій шані йому не позаздрив, 

[542] Хоч він один збив голубку з високого неба. А дальший 

[543] Вже нагороду отримує той, що мотузку прострелив; 
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[544] Той, що крилату стрілу у щоглу ввігнав, був останнім. 

 

[545] Поки наш батько Еней іще не скінчив ті змагання, 

[546] Кличе до себе учителя й друга малого Іула, 

[547] Сина Епіта, і шепче таке йому вірному в вухо: 

[548] «йди до Асканія, може, він має вже відділ хлоп’ячий 

[549] Напоготові й розподіл на вправи для вершників; зараз 

[550] Хай же виводить на конях загони, на дідову славу. 

[551] Це перекажеш»,— промовив. А людям, які вже навколо 

[552] -з юрмились, каже покинути зовсім арену й лишити 

[553] Поле відкритим. Хлоп’ята над’їхали й перед батьками 

[554] ‘ °РДо пишаються всі, сидячи на загнузданих конях. 

[555] Молодь троянська й сікульська вся з дива гукнула, уздрівши 

[556] їхній похід. Мав вінець на підстрижених кучерях кожен, 

[557] і ак-бо їм звичай велить; деренові мав кожен два списи, 

[558] ^таллю заковані: в декого ще й сагайдак був на плечах; 

[559] Вився на шиї ланцюг золотий і звисав аж на груди. 

[560] ершників троє загонів і троє вожатих на конях, 

[561] Л-лопців дві шістки за кожним вождем виступає, в окремих 

[562] ‘ДДілах, сяють вони всі так само, як сяють вожді їх. 

[563] іерщу колону юнацтва в захопленні щирім вів юний  

[564] Імені діда наслідник — Пріам, твоя парость, Політе; 

[565] Він італійців помножить; під ним — фракійський двомастий 

[566] Кінь, білі цятки на ньому та й бабки передні у нього 

[567] Білі, і високо горде несе він чоло своє біле. 

[568] Другий — це Атій, від нього рід Атіїв став у латинян; 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1398 

 

[569] Атій, хлопчина малий, був хлопчині Іулові любий. 

[570] Найкрасивіший на вигляд Іул із них їхав позаду. 

[571] їхав сідонським конем, що на спомин достойна Дідона 

[572] Подарувала йому і на доказ своєї любові. 

[573] Інше юнацтво на конях все їде, що дав у дарунок 

[574] Батько Ацест. 

[575] Оплесків громом вітають дарданці несмілих, і радо 

[576] їх оглядають, і в них пізнають вони образ їх предків. 

[577] А як, радіючи, стрілись очима вони із своїми 

[578] Й кіньми об’їхали їх, син Епіта їм голосом дужим 

[579] Гасло подав іздаля, ще й бичем на підтвердження ляснув. 

[580] От всі роз їхались рівно і ряд бойовий розв язали, 

[581] Всі три колони пішли своїм шляхом; та знову на гасло 

[582] Всі завернули з дороги і кинулись в наступ жорстокий. 

[583] Далі по-іншому вже розступились і знов завертають; 

[584] Стануть навпроти і колом оточують ряд супротивний, 

[585] То розгортають картину правдивого збройного бою, 

[586] То утікають і спини свої підставляють під стріли, 

[587] То повертають для бою списи, то в замиренні знову 

[588] їдуть рядами. Колись-то, як кажуть, на Кріті гористім 

[589] Був лабіринт, де між темними стінами стежка губилась. 

[590] Тисяча різних доріг там було, на яких невловимий 

[591] Бравсь незворотний обман і знаки провідні подорожнім 

[592] Нищив; і хлопці троянські в бігу тому так, не інакше, 

[593] Слід свій заплутують, в іграх наслідують битву й утечу, 

[594] Наче дельфіни, які на карпатських або на лівійських 
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[595] Водних просторах гуляють і з хвилями ігри заводять. 

 

[596] Звичай такого походу й такого змагання Асканій 

[597] Перший увів в Альба-Лонгу, коли її муром обводив, 

[598] І святкувати давніх латинців навчив, як і сам він 

[599] Відсвяткував колись хлопцем і з ним уся молодь троянська. 

[600] Передали своїм дітям той звичай альбанці, а звідси 

[601] Рим всемогутній узяв і зберіг оцей батьківський звичай. 

[602] Троя — він зветься, а хлопці, що грають,— троянське юнацтво. 

[603] Цим закінчилися ігри, відбуті в честь батька святого. 

 

[604] З цього моменту Фортуна мінять почала свою вірність. 

[605] В час, коли ігри свої при могилі вони святкували, 

[606] Донька Сатурна Юнона послала троянському флоту 

[607] З неба ІріДУ. і вітром у леті їй ще помагала,— 

[608] Не заспокоїлось серце, стара не загоїлась рана. 

[609] Діва та зараз в дорогу збирається й тисячобарвним 

[610] Луком і летом швидким, нікому не видна, злітає. 

[611] Бачить той збір величезний; оглянула берег старанно, 

[612] Бачить покинуті гавані й флот весь залишений зовсім. 

[613] А на самітному березі, здалека, плакало гірко 

[614] Трої жіноцтво по смерті Анхіса, і всі споглядали 

[615] В смутку тяжкому на море глибоке. Гей, скільки прийдеться 

[616] Втомленим хвиль подолати морських; лиш одне в них бажання — 

[617] Міста всі просять, набридло вже біди морські їм терпіти. 

[618] Отже, між них і вмішалась навмисне, щоб шкоду зробити. 
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[619] Скинула з себе вона і подобу, і одіж богині, 

[620] Стала старою Бероєю жінкою тмарця Дорікла 

[621] Що величалась і родом колись, і ім’ям, і синами. 

[622] Так-то вона увійшла між троянське жіноцтво та й каже: 

[623] «Ох, нещасливі, кого на війні не убили ахейські 

[624] Руки під мурами рідного міста! О плем’я нещасне, 

[625] Доля тебе зберегла невідомо для смерті якої. 

[626] Сьоме вже літо минає від часу, як знищено Трою, 

[627] А по морях, і по землях усяких, по скелях і нетрях 

[628] Ми під зірками блукаємо змучені, прагнучи вийти 

[629] В путь до Італії, що утікає; ми ж оремо хвилі. 

[630] Братній тут Ерікса край і Ацеста гостинна оселя. 

[631] Що нам боронить тут мури закласти й дать місто громаді? 

[632] О батьківщино і в ворога вирвані марно пенати, 

[633] Як не згадати нам мурів троянських? Невже не побачу 

[634] Більше ніколи я гекторських рік Сімоента і Ксанта? 

[635] Нумо ж зі мною ходімо і спалим ці прокляті судна. 

[636] Бо в сновидінні я бачила образ віщунки Кассандри, 

[637] Як смолоскипи палаючі нам подавала й казала: 

[638] «Трої лиш тут ви шукайте, тут ваша домівка». Пора вже 

[639] Взятись до діла, бо гаятись годі при чуді такому. 

[640] Четверо тут вівтарів є Нептуна, сам бог смолоскипи 

[641] о руки дає і відвагу». Лиш мовивши це, ухопила 

[642] Перша ворожий вогонь і, піднісши угору в правиці, 

[643] Здалека ним закрутила й метнула. Жінки Іліона 

[644] -з подиву й жаху аж остовпіли. Одна, найстаріша 
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[645] -а них багатьох, що стільки дітей у Пріама кормила, 

[646] Пірго, так мовить: «Це вам, матері, не Бероя ретейська,— 

[647] Це не дружина Доріклова! Зважте: у неї ознаки 

[648] Божої вроди, вогонь у очах, і що за обличчя, 

[649] Іолос який і хода. Я сама відійшла, залишивши 

[650] Авору Берою удома, яка ще на те нарікала, 

[651] Що, одинока, з усіх лиш вона не здолає віддати 

[652] Шану, нещасна, останню Анхісові, ані належно 

[653] Повеличати». Отак говорила. 

[654] Та матері зловорожо дивилися оком недобрим 

[655] На кораблі, й між любов’ю до цеї країни вагались 

[656] І пориванням до царства, яке обіцяє їм доля. 

[657] В той час на крилах широких по небу злетіла богиня, 

[658] Довгу дугу попід хмарами креслячи в леті своєму. 

[659] Всі тоді раптом, захоплені чудом, із криком шаленим, 

[660] З вогнища храму хапають вогонь, а інші,— і листя, 

[661] Й хмиз з вівтарів ухопивши, й палаючі факели мечуть. 

[662] Віжки Вулкан попустивши свої, почав тут шаліти 

[663] Всюди — по лавах, по веслах, по кілях, ялицею вкритих.’ 

 

[664] Вістку, що судна горять, до могили Анхіса доносить 

[665] І до сидінь театральних Евмел. І самі вони бачать: 

[666] Дим попід хмарами чорний клубочиться. Перший Асканій, 

[667] Що керував у змаганні веселих кіннотників бігом, 

[668] З запалом сам полетів аж до табору, що збунтувався; 

[669] Марно, задихавшись, гнались за ним, щоб спинити, старшини. 
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[670] «Що за нове божевілля,— гукнув він,— чого вам ще треба, 

[671] Це ж, громадянки нещасні, ви не ворогів, не аргівський 

[672] Табір ворожий, а власні надії свої запалили. 

[673] Я, ваш Асканій, ось тут перед вами». І кинув під ноги, 

[674] Знявши, шолом, що в ньому подобу війни удавав він. 

[675] Спішно прибув і Еней, і за ним уся тевкрів громада. 

[676] Ті ж, ізлякавшись, розбіглися всюди, по всіх узбережжях, 

[677] І повтікали в ліси, і, знайшовши печери, сховались 

[678] Нишком. Почин свій клянуть; за провину їм сором; пізнали 

[679] Знову своїх вони; з їхнього помислу зникла Юнона. 

 

[680] З цього, однак, ні вогонь, ні пожежа не втратили сили 

[681] Непоборимої, ще під дубиною вогкою клоччя 

[682] Тліє й димує повільно, і жар помаленьку з’їдає 

[683] Судна; мов пошесть якась розплилася по цілому тілу; 

[684] Не помагають зусилля мужів, ані вилиті води. 

[685] Благочестивий Еней тоді скинув з плечей свою одіж, 

[686] Руки до неба простяг і благає в богів порятунку: 

[687] «Можний Юпітере, якщо усіх до одного троянців 

[688] Ти не зненавидів і милосердя ще давнє лишилось 

[689] В тебе до наших страждань, то дай тепер, батьку, можливість 

[690] Вирватись з полум я флотові й тевкрів останні пожитки 

[691] Вирви од згуби. Або своїм громом, якщо заслужив я, 

[692] Все, що лишилось, пошли на загибель, твоя хай правиця 

[693] Все тут погубить». Він це лиш промовив, і враз розшалілась 

[694] Чорная буря й невидана злива, і вже затремтіли 
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[695] Гори і доли від грому: дощ ринув із хмарного неба, 

[696] І непроглядна від вітру зчинилася темінь навколо. 

[697] Палуби зверху повні води, і напівобгорілі 

[698] Балки мокріють, та, зрештою, пломінь потух уже зовсім; 

[699] Судна від лиха врятовано, тільки чотири пропало. 

 

[700] Батько Еней, проте, випадком прикрим цим вражений тяжко, 

[701] В серці всіляко журбу свою важив велику, чи має 

[702] Тут осідати, на нивах сікульських, і знехтувать зовсім 

[703] Присуди долі, чи до італійських країн добиватись. 

[704] Нант же стаоий, ш,о його лиш Паллада Трітонія пильно 

[705] "Вчила і в хитрих мистецтвах зробила його знаменитим, 

[706] Те поясняв, що кару богів провіщає велику, 

[707] Й те, чого вічний порядок призначення хоче,— отож він 

[708] Розвеселить намагався Енея такими словами: 

 

[709] «Сину богині, куди лише доля веде і заводить, 

[710] Всюди ходім, що б не сталось, і все переможем терпінням. 

[711] Тут біля тебе Ацест, із божистого роду дарданець. 

[712] Радься із ним, йому звірся, до тебе він завжди прихильний. 

[713] Ти передай йому тих, що не можеш узять, бо згоріли 

[714] Судна, і тих, що усі їм твої починання великі 

[715] Вже наобридли, і старших мужів, і жінок, що втомились, 

[716] Ідучи морем, віддай, що слабе й небезпеки боїться; 

[717] Дай їм, потомленим, дозвіл закласти на землях цих місто,— 

[718] Хай їм дозволено буде його називати Ацеста». 
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[719] Цими словами старенького друга загрітий, усе ж він 

[720] Перебирає в душі своїй всякі думки і турботи. 

[721] Чорна на небо вже в’їхала ніч на своїй колісниці. 

[722] Видалось, раптом із неба зійшов несподівано ^ібраз— 

[723] Батька Анхіса й такими озвався словами: «Мій сину, 

[724] Поки я був між живих, дорожчий життя мені був ти, 

[725] Сину мій, битий прокляттям ілійським. Приходжу сюди я 

[726] З волі Юпітера, що кораблі від вогню врятував нам,— 

[727] З неба високого, врешті, зіслав милосердя. Послухай 

[728] Ради найкращої, що подає тобі Навт, ваш порадник. 

[729] їй до Італії найхоробріші юнацькі серця лиш 

[730] оибери і заведи їх туди. Бо тверде і суворе^ 

[731] Плем я у Лації мусиш_скорити. Зїиди, проте, перше 

[732] о Діта домівку підземну і крізь авернійські глибини, 

[733] Сину, добийся до мене. Не в Тартарі я нечестивім 

[734] Перебуваю, між тіней сумних, а в Елісії, світлім 

[735] Богоугодних зібранні. Сюди, якщо жертву багату 

[736] З чорних тварин ти складеш, приведе тебе чиста Сівілла. 

[737] Там ти весь рід свій пізнаєш і місто, яке тобі дасться. 

[738] Отже, прощай! Ніч волога пройшла вже середину шляху, 

[739] Подихом коней повіяв на мене світанок суворий». 

[740] Так він промовив і ніжним серпанком розплився в повітрі. 

[741] «Гей, куди ти подався, куди поспішаєш,— до батька 

[742] Мовить Еней,— перед ким утікаєш? І хто ж заважає 

[743] Нам тут обнятись?» — сказав це і попіл роздув, і погаслий 
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[744] Вогник, і лара пергамського, й вогнище сивої Вести 

[745] Жертвою він вшанував із святого зерна і куріння. 

 

[746] Зараз скликає він друзів, по-перше, Ацеста, й говорить 

[747] їм про накази Юпітера, й милого батька поради, 

[748] Й задуми ті, що їх має в душі. Не тратять на раду 

[749] Ані хвилини, й Ацест його задумів не відкидає. 

[750] Місту жінок одписавши, лишають вони, і охочий 

[751] Люд, і ті душі, які до великої слави не прагнуть. 

[752] В суднах лавки поправляють самі вони, й замість згорілих, 

[753] Балки новими замінюють, весла і линви ладнають. 

[754] їх не багато, зате молодецька в них доблесть військова. 

[755] Ралом тим часом Еней і границі визначує місту, 

[756] Жеребом ділить місця під доми,— Іліону тут бути, 

[757] Тут же він місце відводить під Трою. Ацест же, троянець, 

[758] Тішиться царством, визначує форум, старшину скликає, 

[759] Установляє права; ще й на Ерікса славній вершині, 

[760] Зорям сусідній, Венері споруджує храм Ідалійській, 

[761] Гай пресвятий і жерця приділяє могилі Анхіса. 

 

[762] Бенкетував весь народ дев’ять днів, на жертовниках жертви 

[763] Всі поскладали. Вітри заспокоїлись, хвилі на морі 

[764] Тихо плескали, лиш Австер один не втихає і знову 

[765] Кличе на море. І вздовж узбережжя крутого страшенний 

[766] Плач залунав. В обіймах прощальних дні й ночі минають. 

[767] Вже матері, навіть ті, що колись їм страшним видавалось 
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[768] Моря лице і нестерпним ім’я його, їхать готові 

[769] Й зносити мандрів труди. А батько Еней добросердий 

[770] Словом ласкавим усіх утішає й з рясними сльозами 

[771] Передає під опіку Ацестові, родичу, всіх їх. 

[772] Еріксу потім велить три воли він у жертву зарізать, 

[773] Для буревіїв ягницю, й тоді вже відв’язувать линви. 

[774] Сам же вквітчав собі голову зрізаним листям оливним. 

[775] Ставши на носі судна, держить келих, і м’ясо жертовне 

[776] Кидає в хвилі солоні, й перлисте вино виливає. 

[777] Друзі в змаганні б’ють веслами воду й гребуть ними хвилі,— 

[778] Вітер, іззаду за ними зірвавшись, у путь проводжає.  

[779] В час той Венера, в журбі неспокійна, отак до Нептуна 

[780] Заговорила, всі жалі свого виливаючи серця: 

[781] «Гнів ненаситного серця Юнони мене приневолив, 

[782] Мій ти Нептуне, до тебе прийти з цим гарячим благанням. 

[783] Гніву ні час не спроможен тривалий зм’якшить, ні побожність, 

[784] Влада Юпітера й долі веління зломити не в силі. 

[785] їй ще не досить, що з Фрігії серця злочинна ненависть 

[786] Вирвала місто, на всяке знущання його передавши, 

[787] Трої останки, і попіл, і кості вона іще й досі 

[788] Все переслідує. Шалу такого причину хіба лиш 

[789] Знає сама вона. Сам ти недавно на водах лівійських 

[790] Свідком був, розрух який учинила на морі; з землею 

[791] Небо змішала, дарма довіряючи бурям еольським, 

[792] В царстві твоїм на такеє дерзнула. 

[793] Навіть тепер ось, злочинно намовивши наших троянок, 
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[794] Знищила судна ганебно й примусила, флот загубивши, 

[795] Друзів лишити своїх у незнаній країні. Благаю, 

[796] Тим, що зостались, дозволь, хай безпечно доїдуть по хвилях 

[797] До лавремтійського Тібру, доб’ються того, що прошу я, 

[798] Це ж бо можливе, бо парки для них те призначили місто». 

 

[799] Так цього моря звитяжець, Сатурнів нащадок, промовив: 

[800] «Слід, Кітереє, аби ти державі моїй, о богине, 

[801] Вірила, ти ж бо сама з неї вийшла. А стільки довір’я 

[802] Я заслужив, бо я заспокоював часто шалену 

[803] Лютість і моря, і неба. Не менш і на суші,— а свідки 

[804] Ксант з Сімоентом — журився твоїм я Енеєм, коли ще 

[805] Тиснув до мурів Ахілл знесилені Трої загони 

[806] й тисячі смерті віддав і шуміли загачені ріки, 

[807] Ксант не знаходив до моря шляхів докотить свої хвилі. 

[808] Я тоді вирвав Енея, у хмару сповивши, коли він 

[809] З сином Пелея хоробрим зустрівся в бою і нерівні 

[810] Сили й боги в них були. Хоч дуже хотів я дощенту 

[811] Знищити мури зрадливої Трої, споруджені мною, 

[812] Серце у мене і далі до нього те ж саме лишилось. 

[813] Страх віджени! Він безпечно доїде у пристань Аверну — 

[814] І ак, як ти хочеш цього. Одного лише втратить в пучині. 

[815] І ой лиш один наложить за всіх головою». 

 

[816] Цими словами тоді заспокоївши серце богині, 

[817] Ьатько у золото коні впрягає, й гнуздає старанно 
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[818] їх вудилами, і віжки цілком із рук випускає, 

[819] Іпроїздить, мов на крилах, по плесу блакитного моря. 

[820] Хвилі втихають, і збурене море під небом гримучим 

[821] Стелеться гладдю, з широкого обрію хмари зникають 

[822] І появляються постаті різні його товариства, 

[823] Різні потвори жахливі, хор Главка прадавній, Іноїн, 

[824] Син Палемон, і Трітони швидкі, і все Форкове військо. 

[825] Зліва Фетіда, й Меліта, і діва також панопейська; 

[826] Кімодокея, і Спіо, і Талія тут, і Нісея. 

 

[827] Тут до батька Енея у розум його неспокійний 

[828] Радість ласкава на зміну прийшла, й він наказує спішно 

[829] Щогли підняти усі й натягнути на реях вітрила. 

[830] Разом за линви хапаються всі і то зліва, то справа 

[831] Всі паруси розгортають, то реї повернуть високі, 

[832] То їх одвернуть; і флот весь попутні вітри підганяють. 

[833] Перед всіма Палінур веде свій загін густолюдний, 

[834] А за наказом услід свої судна керують вже інші. 

 

[835] А на небесній дорозі середини вже досягала 

[836] Ніч росяниста; й при веслах, на лавах твердих розіклавшись, 

[837] М’язи свої моряки розпрямляли у милім спочинку,— 

[838] Сон легковійний з-між зір у просторах ефіру ізлинув, 

[839] Темінь повітря розсунув, і тіні розвіяв, і прямо 

[840] Йде, Палінуре, до тебе, й дрімоту сумну навіває 

[841] На безневинного. Високо бог, на Форбанта подібний, 
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[842] Сів при кормі і таку починає з стерничим розмову: 

[843] «Гей, Палінуре," сину Іасів, несе саме море 

[844] Флот наш, і рівно вітрець повіває, пора відпочити. 

[845] Голову тут прихили, відірви на хвилину від праці 

[846] Втомлені очі; а я вже тебе заступлю в твоїм ділі». 

[847] А Палінур, ледве очі підвівши, таке йому мовить: 

[848] «Кажеш, забути мені, чого варті погідне обличчя 

[849] Моря і тихії хвилі? Чи можна цій вірить потворі? 

[850] Як же довірю Енея (що ж інше?) змінливій погоді 

[851] й небу, що стільки разів вже мене обмануло, погідне?» 

[852] Так промовляє, й на ручку стерна налягає, й на волос 

[853] Не попускає, припавши й очима у зорі уп’явшись. 

[854] Бог же ударив його по обличчю гіллям, що спливало 

[855] Свіжою Лети росою і чарами Стіксу просякло, 

[856] І проти волі йому обважнілі склепляє повіки. 

[857] Ледве дрімота неждана позбавила пружності тіло, 

[858] Сон вже на нього наліг і, частину корми відірвавши, 

[859] Разом з кермом у хвилі пливучі ним сторчголов кинув. 

[860] Кликав він друзів на поміч даремно. А Сон, відлетівши, 

[861] Наче маленька пташина, на небо полинув. Хоч все те 

[862] Сталось, та флот своїм шляхом безпечно прорізує море 

[863] І під опікою батька Нептуна без страху прямує. 

[864] Вже підпливав він, під скелі Сирен підходячи близько, 

[865] Грізні колись, бо білілись кістьми незліченними вбитих 

[866] (Здалека глухо шуміли вони, биті хвилями завжди). 

[867] Дивиться батько, що плине судно без керманича хистко, 
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[868] й сам серед пітьми нічної повів корабель він по хвилях. 

[869] Гіоко ридав він, у серці зворушений долею друга: 

[870] Ох як же міг ти повірити небу погідному и морю! 

[871] Будеш ти голий лежать, Палінуре, в пісках невідомих». 

Книга шоста 

[1] Так він крізь сльози промовив і, флоту пустивши повіддя, 

[2] До узбережжя евбейського, врешті, до Кум допливає. 

[3] Судна носами до моря звернулись, і міцно зубами 

[4] їх якорі прикріпляли, а до узбережжя пристали 

[5] Круглі корми. На берег Гесперії юні загони 

[6] Спритно зіскакують. Сім’я вогненне одні добувають, 

[7] Сховане в жилах камінних, ті — дерево тягнуть із лісу,— 

[8] Звірів криївки густі, а ті — воду знаходять джерельну. 

[9] А благочесний Еней до вершин, де владарить над нами 

[10] Бог Аполлон, іде далі в велику печеру, в таємне 

[11] Лігво страшної Сівілли, великого духа якої 

[12] Й серце делійський віщун наповняє натхненням, майбутнє 

[13] їй відкриває. В гай Трівії, в дім золотий вони входять. 

 

[14] Є така вість, що Дедал, утікаючи з царства Міноса, 

[15] Зваживсь плисти у повітрі на крилах прудких і в дорозі 

[16] Тій незвичайній заплив аж до Арктів холодних, і, врешті, 

[17] Легко осів на Халкідськім узгір’ї. І тут, де уперше 

[18] Твердо вчув землю, весла крилаті приніс він у жертву, 

[19] Фебе, тобі і храм спорудив величавий. В притворі — 

[20] Смерть Андрогея, а далі покара, яку Кекропіди 
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[21] Змушені мати — давати (о горе!) сім діток щороку. 

[22] Урна на жереби є там. Навпроти здіймається вгору 

[23] З моря кносійська земля. Любов до бика тут жахлива, 

[24] І Пасіфая, і ложе таємне, і змішані роди. 

[25] Далі двоббразний вид Мінотавра стояв тут — кохання 

[26] Грішного слід. Тут подвиг той славний — будова і ходи 

[27] Плутані і нерозв’язні блукання. Але ж і Дедал вже 

[28] Зглянувсь на щире кохання царевої доньки й зрадливі 

[29] Ходи таємні у. замку відкрив, показавши, де вихід 

[30] Ниткою. Частку велику, Ікаре, ти в творі такому 

[31] Мав би, якби лише смуток дозволив. Твої він пригоди 

[32] Ьирізьбить пробував двічі у золоті, й двічі у батька 

[33] Падали руки. І далі дивились би так, та вернувся 

[34] Посланий перше Ахат, а з ним Феба і Трівії жриця, 

[35] І лавка дочка Деїфоба, що так до царя промовляла: 

[36] «Ні, не таких тепер час вимагає оглядин, нам треба 

[37] Семеро з стада волів, які дотепер не впрягались, 

[38] Тут заколоти й овечок за звичаєм вибраних стільки ж». 

[39] Так наказала Енеєві. Не зволікавши й хвилини, 

[40] Жертву за словом її приносять мужі невідкладно, 

[41] Й тевкрів запрошує жриця ввійти до високого храму. 

 

[42] Витято в схилі високої скелі печеру велику; 

[43] То туди входів широких веде і воріт сто, а звідти 

[44] Стільки ж іде голосів у той час, як Сівілла пророчить. 

[45] От до порога прийшли, а діва: «Пора запитати 
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[46] Долю нам,— каже,— свою, то ж бог ось, сам бог тут». Це мовить 

[47] Перед дверима, і раптом обличчя й весь вигляд змінився, 

[48] Коси розвіялись в неї, а груди здіймаються, й серце 

[49] Диким набрякло шаленством, і більша здається, і голос 

[50] В неї нелюдський. Овіяна силою близького бога,— 

[51] «Щось забарився ти,— каже,— троянче Енею, з обітом 

[52] І молитвами? Все баришся ти? Раніш не відкриють 

[53] Уст своїх віщих двері великого храму». Сказала 

[54] Й змовкла, а тевкрів, немов у гарячці, усіх затрусило, 

[55] Й цар їх із дна свого серця таке посилає благання: 

[56] «Фебе, ти завжди в біді до троянців бував милосердний, 

[57] Ти і дарданську стрілу напутив, і Парісові руки 

[58] На Еакідове тіло; мене по морях розмаїтих 

[59] Вів ти, які величезні простори земель обмивають; 

[60] В дальнім Массільськім краю і в полях, що до Сірт простяглися, 

[61] До берегів італійських тікаючих все ж ми дістались. 

[62] Хай же недоля троянська не далі за нами йде слідом! 

[63] Ви ж, о богове й богині, всі разом, яким на заваді 

[64] Був Іліон, була слава дарданська немилою, згляньтесь 

[65] Ви над пергамським народом ласкаво. І ти, найсвятіша 

[66] Віщая діво, що знаєш майбутнє,— не царства прошу я, 

[67] Що не належить мені,— дай в Лації тевкрам притулок, 

[68] Трої богам і пенатам, що гнані блукають. Збудую 

[69] Фебові й Трівії з чистого мармуру храм і святкові 

[70] Дні встановлю та їх іменем Феба назву я. Й на тебе 

[71] Захисток жде величавий в державі моїй, де я віщі 
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[72] Книги твої загадкові пророцтва, моєму народу 

[73] Дані, складу і тобі, о мати, мужів присвячу я 

[74] Вибраних. Лиш не давай на листочках свої ворожби нам, 

[75] Щоб не летіли розкидані, буйним вітрам на забаву; 

[76] Дай нам пророцтво сама, я благаю». І мову урвав він. 

 

[77] Та у печері віщунка, іще не приборкана Фебом, 

[78] В шалі бушуючи, пробує, чи не удасться позбутись 

[79] Бога великого з серця. Та бог тим більше уста їй 

[80] Спінені тисне, і серця їй дикість приборкує дужче, 

[81] І втихомирює. Раптом самі вже собою відкрились 

[82] Сто величезних воріт храмових, і пророцтво віщунки 

[83] Там залунало в повітрі: «Нарешті, по довгих пригодах, 

[84] Що на морях їх зазнали,— й на суші чекають ще важчі,— 

[85] овшдуть дарданці у царство лавінське, ти цим не турбуйся. 

[86] Та вони скажуть: «Бодай би не входили». Бачу я війни, 

[87] Війни жахливі, і Тібр я он бачу, що сповниться кров’ю, 

[88] Буде ж бо там Сімоент, буде Ксант, буде табір дорійський, 

[89] І народився вже в Лації другий Ахілл від богині. 

[90] Та не відійде нікуди присутня при тевкрах Юнона, 

[91] В час, коли ти у великій потребі в яких лиш не будеш 

[92] Міст і племен італійських благати собі допомоги! 

[93] Лиха такого причиною знову ж до тевкрів прихильна 

[94] Буде чужинка, знов ложе чуже... 

[95] Ти лиш нещасть не лякайся, ставай проти них сміливіше, 

[96] Ніж дозволяє тобі твоя доля. Путь перша рятунку, 
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[97] Що й не гадав ти про неї, відкриється з грецького міста». 

 

[98] Цими словами Сівілла кумейська із місця святого 

[99] Страшно й неясно виспівує й виє з печери, правдиве 

[100] З темним мішаючи. Так Аполлон нею віжками править 

[101] І попід груди шалену острогами коле. Як тільки 

[102] Шал уступив і уста її спінені втихли, промовив 

[103] Цими словами герой наш Еней: «Вже ніякі, о діво, 

[104] Нові нещастя мене несподівані більше не стрінуть. 

[105] Все вже в своїй голові уявив я собі і продумав. 

[106] Лиш одного я прошу: якщо тут до підземного царства 

[107] Є якісь двері, є чорне болото, яке розлилося 

[108] З повені хвиль Ахеронту, то хай же дозволено буде 

[109] Стати мені перед очі батька мого дорогого. 

[110] Ти мені шлях покажи й відчини туди браму священну. 

[111] Я його з полум’я вирвав, як тисячі стріл по нас били; 

[112] Виніс його я з юрби ворогів на цих плечах. Пройшов він 

[113] Разом зі мною дорогу по всіх океанах, терпів він, 

[114] Немічний, моря і неба знегоди усі понад сили 

[115] І понад старості долю. Отож він наказував щиро, 

[116] Щоб уклонивсь я порогам твоїм, щоб благав тебе дуже. 

[117] Мати, благаю, зглянься, всесильна, на сина, на батька, 

[118] Бо ж і Геката гаї авернійські тобі доручила. 

[119] Міг же Орфей із темряви викликать мани дружини, 

[120] Хоч його сила в дзвінких лише струнах, в кіфарі фракійській. 

[121] Брата також міг Поллукс відкупити позмінною смертю, 
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[122] Сто раз пройшовши туди і сюди. Чи згадати Алкіда 

[123] Або Тесея? І мій від Юпітера рід розпочався». 

 

[124] Поки він цими словами благав і за вівтар держався, 

[125] Відповідала віщунка: «Божистої крові потомку, 

[126] Сину Анхіса, троянче, легкий перехід до Аверна, 

[127] Вдень і вночі там чорна Дітова брама відкрита, 

[128] Тільки вернутися звідти і вийти на світ цей небесний — 

[129] Це уже труд, це справа велика. І деякі тільки, 

[130] Що їх Юпітер у ласці своїй полюбив, чи їх доблесть, 

[131] Божих синів, аж на небо піднесла. Ліси ж поміж нами, 

[132] І наоколо Коціт розлив свої чорнії води. 

[133] Що ж, як бажання у тебе таке, така в серці жадоба 

[134] Два рази озеро Стікс пропливти і два рази Тартар 

[135] Чорний уздріть, як приємно на труд цей шалений пуститись,— 

[136] Знай, що слід перше зробити: десь криється між деревами 

[137] В тінях гілля із листям і пруттям гнучким золотеє — 

[138] Святощі це для Юнони підземної, їх укриває 

[139] Гай, і похмурою пітьмою їх сповивають долини. 

[140] Та не дозволено в схови підземні раніше вступити, 

[141] Доки не зірвано з дерева наріст отой злотолистий; 

[142] Це як ралець Прозерпіна-красуня собі встановила. 

[143] Зірвеш ту віть золоту — і друга уже виростає, 

[144] Й гілка ота вже таким же квітчається знову металом. 

[145] Отже, ти високо й пильно дивись і, як тільки побачиш, 

[146] В руку бери, так годиться. Бо легко сама тобі дасться, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1416 

 

[147] Як лиш покликаний долею ти; а як ні, то не знайдеш 

[148] Сили, щоб взяти її, не зітнеш її й сталлю твердою. 

[149] Є біля тебе, крім того, ще тіло померлого друга,— 

[150] Гей, ти не знаєш,— і цілий твій флот оскверняється трупом; 

[151] Ти по пораду тим часом прийшов і нам топчеш пороги. 

[152] Спершу його віднеси і належним вшануй похованням; 

[153] Чорні ягнята сюди приведи, як очищення жертву. 

[154] Так лише Стіксу побачиш гаї і живим недоступне 

[155] Царство». Мовила так і, зімкнувши уста свої, змовкла. 

 

[156] Смуток обличчя його огорнув, невідоме майбутнє 

[157] Важить в своїй голові він. За ним і Ахат поступає, 

[158] Вірний товариш його, у такій же журбі, крок за кроком; 

[159] Так між собою удвох розмовляли вони й міркували, 

[160] Друга якого померлого мала на думці віщунка, 

[161] Тіло чиє поховати належить. І от на сухому 

[162] Березі бачать Мізена вони, що загинув нужденно, 

[163] Сина Еола — Мізена. Умів від усіх він найкраще 

[164] Міддю скликати мужів і Марса в них співом будити. 

[165] Гектора був це товариш великого, з Гектором разом 

[166] Завжди у бій він ходив, і сурмою, і списом славетний, 

[167] А як Ахілл поконав того мужа й зігнав з цього світу, 

[168] Цей завзятий герой приєднався як друг до Енея, 

[169] До дарданійця, і вибрав не гірше. Та разу одного 

[170] Він, у безумстві своєму, заграв над просторами моря, 

[171] Дуючи в мушлю порожню, й богів з ним змагатися кликав. 
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[172] Виклик змагання прийняв сам Трітон, якщо вірити можна, 

[173] І межи скелями, в спінених хвилях, втопив того мужа. 

[174] Всі обступили кругом його, й тяжко усі голосили. 

[175] Перший найбільше Еней ридав поміж ними побожний. 

[176] Потім Сівілли наказ виконувать швидко беруться, 

[177] І починають в сльозах вони дерево зносить негайно, 

[178] І похоронне складати багаття, щоб неба сягало. 

[179] Йдуть до старезного лісу, високого звірів притулку; 

[180] Падають сосни, й видзвонює падуб під лезом сокири, 

[181] Балки розколюють клинням вони берестові й дубові, 

[182] Ще й ясени величезні з високих верхів’їв спускають. 

[183] І при роботі такій не бракує й самого Енея, 

[184] Товаришів підганяє він, сам за ту зброю береться. 

[185] А за роботою думку в умі він снує сумовиту, 

[186] На безконечні погляне бори й починає молитись: 

[187] «От коли б те золотеє гілля між дерев показалось 

[188] В цьому великому гаї мені? Ох, по правді-бо щирій 

[189] Все, наш Мізене, про тебе нам віщувала віщунка». 

[190] Ледь він це мовив, як голубів пара злетіла із неба 

[191] Й, перед самими очима героя майнувши, присіла 

[192] На моріжку на зеленім. Пізнав тоді витязь могутній 

[193] Матерніх птиць і, зрадівши, благав їх: «Будьте мені ви 

[194] Провідниками й вкажіть, якщо є десь, дорогу, і льотом, 

[195] Просто прямуйте в ліси, де галуззя багате родючу 

[196] Землю затінює. Мати-богине, в тяжку цю годину 

[197] Не покидай мене». Мовив і став; і уважно дивився, 
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[198] Що за знаки подають, і куди попрямують у льоті. 

[199] Ті ж для годівлі злетіли настільки, що оком доглянуть 

[200] Міг би, хто стежив за ними. Тоді, як над гирло Аверну 

[201] Тяжко пахучого вже прилетіли, то швидко знялися 

[202] І, через легке повітря майнувши, на бажанім місці, 

[203] На двоприродному дереві сіли. А там надзвичайне 

[204] Золота світло заграло в галуззі; як часом буває, 

[205] Зазеленіє посеред лісів молодими гілками 

[206] В найтріскучіші морози омела, яка на чужому 

[207] Виросла круглому пні і шафранною порослю в’ється. 

[208] Так золота виглядала галузка у тіні дубовій, 

[209] Так шелестіли листочки у подуві тихого вітру. 

[210] Жадібно враз ухопивши, Еней відчахнув її тут же, 

[211] Хоч не давалась, і прямо в домівку віщунки заносить. 

 

[212] На узбережжі тим часом Мізена оплакали тевкри, 

[213] Тлінному праху безмовному шану віддавши останню. 

[214] Сосон смолистих багато й дубини зрубавши, найперше 

[215] Склали велике багаття вони і темним довкола 

[216] Віттям жалоби все вмаїли, спереду ж ставляють рівно 

[217] В ряд кипариси смутні, їх зброєю вкривши ясною. 

[218] Ще інші воду гарячу готують, котли наставляють, 

[219] Щоб закипіли в вогні; скостеніле в ній тіло обмивши, 

[220] Мазями мажуть. Зчиняється плач. Тоді тлінні останки, 

[221] Вмиті сльозами, на мари кладуть, а на них закидають 

[222] Ще й паполому багряну, відоме усім покривало. 
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[223] Ті ж до багаття уже підійшли,— сумна це послуга,— 

[224] І за звичаєм батьків смолоскип, відвернувшись, підклали. 

[225] З ладану жертва і тризна палає, й з оливою жбани. 

[226] Тільки що полум я згасло і попіл осів, полили ще 

[227] Винами рештки нестлілі й впиваючий попіл. А кості, 

[228] Зібрані в мідяну урну, поклав Коріней; а потому, 

[229] Чистої взявши води, він три рази всіх друзів обходить, 

[230] Легко їх кропить росою з родючої гілки маслини; 

[231] Так товариство очистив і слово промовив прощальне. 

[232] Тут же побожний Еней височенну могилу насипав 

[233] І на вершечку підхмарнім поклав і кермо, і сурму він — 

[234] Мужа того все знаряддя. Мізеном від нього зоветься 

[235] Нині гора та й на вічні віки береже це імення. 

 

[236] Все це зробивши, виконує швидко накази Сівілли. 

[237] Там глибочезна печера була кам’яна, що широкі 

[238] Челюсті мала, закриті і озером чорним, і тьмяним 

[239] Лісом. А понад печерою тою ніколи й пташина 

[240] Не пролітала, такий-бо там подих із чорного гирла 

[241] Вгору злітав і ген під самі небеса піднімався. 

[242] (Тим-то і греки те місце Аорном безпташним назвали). 

[243] Жрець тут найперше поставив чотири воли чорноспинні 

[244] Й чола вином узливав їм, а потім із чіл, з-поміж рогів, 

[245] Вирвав шерстини найдовші й в священний вогонь їх укинув; 

[246] Це як завдаток на жертву. І голосно кличе Гекату, 

[247] Сильну і в небі, й в Еребі. А інші ножі підкладають, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1420 

 

[248] Кров іще теплу збирають у чаші. Еней підступає 

[249] Й сам чорнорунну ягницю мечем убиває для неньки 

[250] Мстивих богинь і сестри їх великої; ялівку ж ріже 

[251] В жертву тобі, Прозерпіно. Відтак починає у пітьмі 

[252] Вівтар ладнати для Стіксу владики; все м’ясо волове 

[253] В полум я кинув, з маслини олією тельбухи кропить, 

[254] В жарі палаючі. А як заблисла вже заграва перша 

[255] Й стало світати навкруг, під ногами земля застогнала, 

[256] Заколихались верхів’я лісів і, здавалося, чути, 

[257] Як десь собаки завили у пітьмі з приходом богині. 

[258] «Гетьте, незвані, геть звідси! Виходьте! — волає віщунка,— 

[259] З цілого гаю виходьте усі. А ти у дорогу 

[260] Ладься і з піхов свій вихопи меч, бо тут треба, Енею, 

[261] Духа бадьорості, треба у час цей залізного серця». 

[262] Тільки сказала і в шалі у гирло відкрите печери 

[263] Вскочила; за провідницею й він вирушає відважно. 

 

[264] Всі ви, богове, володарі душ, і ви, тіні безмовні, 

[265] Хаосе, й ти, Флегетоне, й простори нічного мовчання! 

[266] Мовить, що чув я, дозвольте і з вашої волі розкрити 

[267] Тайни підземних глибин, оповиті у пітьму глибоку. 

 

[268] йшли у самотній ночі крізь пітьму вони, і пустинні 

[269] Області Діта, і царства порожні його. Ось такою 

[270] Часом буває дорога у лісі при сяйві непевнім 

[271] Місяця, в світлі скупому, як небо Юпітер огорне 
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[272] Тьмою, як чорная ніч від речей всі їх барви одніме. 

[273] Перед передсінком самим, ізкраю, в Орковім гирлі 

[274] Смуток і мстива Гризота звили собі свої кубла. 

[275] Пошесті теж там бліді оселилися й Старість невтішна, 

[276] Страх там і Голод, дорадник до злого, і Злидні погані, 

[277] Постаті з виду страшні. Там Смерть, і скорботна Робота, 

[278] Й Сон, споріднений Смерті, і грішні Утіхи розпусні. 

[279] На протилежнім порозі Війна смертоносна й залізні 

[280] Фурій світлиці, а далі Незгода безглузда в гадючі 

[281] Коси свої скиндячки повплітала, у пасоці вмиті. 

[282] В самій середині віття, мов руки старі, простягає 

[283] Тінявий берест високий,— на ньому неначе гніздяться 

[284] Марева сонні, зрадливі, під кожним листочком осівши; 

[285] Безліч, крім цього, потвор там зібралося різноманітних: 

[286] В брамі Кентаври стоять на припоні, і Сцілли двовиді, 

[287] І Бріарей стораменний, і грізная гідра Лернейська, 

[288] І вогнезбройна Хімера, й Горгони, і Гарпії люті, 

[289] І тритілесної постаті тінь. Тут Еней наш, пройнятий 

[290] Страхом раптовим, меча добуває і вістрям у вічі 

[291] Стрічним усім наставляє; й якби лиш товаришка мудра 

[292] Не пояснила йому, що це все тільки легкі, безкровні 

[293] Тіні літають, що це із істот тільки з’яви пустії,— 

[294] Був би накинувсь на тіні і марно залізом рубав би. 

[295] 5 Звідси дорога до хвиль тартарійського йде Ахеронту. 

[296] Вир тут бездонний болотом клекоче й кипить каламуттю, 

[297] Грязь усю звідси, й пісок, і намул у Коцит викидає. 
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[298] Вод і річок цих незмінно Харон стереже, перевізник, 

[299] Страшно брудний, закуйовдженим заростом сивим у нього 

[300] Все підборіддя укрите, а очі аж іскрами сиплють, 

[301] Одіж кальна із плечей, зав язана в вузол, звисає. 

[302] Сам він суднину багром підпихає, вітрилами править, 

[303] Човном іржавої барви небіжчиків возить; вже досить 

[304] Підстаркуватий, та старість у бога ще кріпка і яра. 

 

[305] До берегів цих юрба розмаїта вся кинулась валом, 

[306] Чоловіки, і жінки, і тіні величних героїв, 

[307] Що розпрощались з життям. Тут хлопці були і дівчата, 

[308] Ще незаміжні, і ті юнаки, що їх перед очима 

[309] їхніх батьків на багаття поклали. Як листя багато 

[310] В перший осінній мороз облітає в лісах, скільки птахів 

[311] З-понад глибокого моря прилине, як холод зимовий 

[312] Ген аж за море жене їх, у теплі краї посилає,— 

[313] Всі там стояли й благали, щоб першими перевезтися, 

[314] Руки свої простягали, до другого берега рвались. 

[315] Та перевізник похмурий приймає лиш декого в човен, 

[316] Інших усіх відганяє, не хоче на берег пустити. 

[317] Це здивувало Енея, й він, тиском тим вражений дуже, 

[318] Мовив: «Скажи мені, діво, чого ця юрба над рікою 

[319] Хоче, чого домагаються душі, і в чому різниця,— 

[320] Ці покидають цей берег, ті ж хвилі гребуть каламутні?» 

[321] Так відказала на це довговічна Енеєві жриця: 

[322] «Сину Анхіса, без жодного сумніву божий потомку, 
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[323] Це, бач, глибокі болота Коциту й стігійське багнище, 

[324] Навіть богове, поклявшися ними, не зломлять присяги. 

[325] Вся ця юрба, яку бачиш,— смутні непохованих тіні; 

[326] Цей перевізник — Харон, а по хвилях поховані їдуть. 

[327] Перше не вільно на берег страшний по цих глухоревучих 

[328] Хвилях возити, ніж кості їх ляжуть в своїх домовинах. 

[329] Сто літ блукають вони і над берегом цим ось літають, 

[330] Щойно тоді допускають їх знов до дряговин жаданих». 

 

[331] Тут зупинився потомок Анхіса, затримавши кроки, 

[332] Думав він довго і долею душ нещасливих журився. 

[333] Тут і сумних, і позбавлених шани, належної вмерлим, 

[334] Бачить Левкаспа й Оронта, начальника флоту лікійців. 

[335] Іх-то, коли виїздили з-під Трої на хвилях бурхливих, 

[336] Австер втопив, на мужів та їх човен навіявши хвилі. 

 

[337] Тут і керманич стояв Палінур, що, зірки споглядавши 

[338] Серед дороги лівійської, в море скотився глибоке, 

[339] Впавши з корми. І заледве його тут сумного впізнавши, 

[340] В сутінку темнім, озвався Еней: «Хто ж з богів, Палінуре, 

[341] Вирвав тебе з-поміж нас і в морськую безодню укинув? 

[342] Ну-бо, скажи. Бо мене Аполлон, який досі ніколи 

[343] Слова нам даного ще не зламав, обманув лиш у цьому. 

[344] Він-бо мені передрік, що ти море здоровий проїдеш 

[345] І до авзонських причалиш земель. Де ж обіцяне слово?» 

[346] Той же на це: «Анхісіде, наш вождю, ні Феба пророцтво 
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[347] Не ошукало тебе, ані бог не втопив мене в морі. 

[348] Бо під навалою сили великої в мене зірвалось 

[349] Раптом кермо, яке дуже беріг і яким керував я. 

[350] І потягнув я його стрімголов за собою. Клянуся 

[351] Морем суворим, не так в ту хвилину боявся за себе, 

[352] Як я боявся, щоб твій корабель не піддався тим хвилям; 

[353] Бо ж і приладдя позбувся, й керманича збито із нього. 

[354] Довгі зимові три ночі метав мною Нот буревійний 

[355] По необмежених водних просторах; четвертої ж днини 

[356] З гребня високої хвилі Італію вздрів я й поволі 

[357] До суходолу, рятуючись, вже наближався, як збройні 

[358] Люди на мене напали лихі, сподіваючись, мабуть, 

[359] Здобич узяти. Від мокрого одягу геть обважнів я, 

[360] Й руки мої скостенілі за скелі шорсткі вже хапались. 

[361] Хвиля й тепер мене миє й хитає на березі вітер. 

[362] Щиро благаю, на світло тебе заклинаю небесне, 

[363] Миле тобі, і на батька, й Іула, твою всю надію, 

[364] Вирви із лиха мене, нездоланний! Чи кинь ти на мене 

[365] Жменю землі, ти це можеш, зайди до Бєлінського порту, 

[366] Чи, коли спосіб є інший який, що його показала 

[367] Мати-богиня тобі — бо не вірю, щоб сам ти без волі 

[368] Божої намір мав ріки страшнії оці і Стігійське 

[369] Озеро перепливати,— подай нещасливому руку 

[370] І через хвилі візьми із собою, щоб хоч після смерті 

[371] Міг я, нарешті, отут у спокійній оселі спочити». 
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[372] Так він сказав, а на це так озвалась до нього віщунка: 

[373] «Звідки тобі, Палінуре, прийшло це бажання жахливе? 

[374] Ти, непохований, мав би побачити води Стігійські 

[375] Й грізну ріку Евменід? Без дозволу ти на цей берег 

[376] Хочеш вступити? Ніяк не надійся, що зможеш мольбою 

[377] Божі закони змінить. Та слово утіхи в тяжкому 

[378] Горі затям: бо сусіди, зловісними знаками довго 

[379] Лякані скрізь по містах, твої з жертвами кості вшанують, 

[380] Пагорб могильний насиплють тобі, та влаштують і тризну, 

[381] Й край цей на вічні часи назоветься ім’ям Палінура». 

[382] Цими словами журбу відігнала і біль на хвилину 

[383] З серця сумного зняла,— він тішився назвою краю. 

 

[384] Отже, йдуть далі по тій же дорозі й доходять до річки; 

[385] Як перевізник помітив їх ще від стігійської хвилі, 

[386] Як тихим гаєм ішли, прямуючи просто до річки, 

[387] Перший до них обізвався й словами такими промовив: 

[388] «Хто б ти не був, що у зброї до нашої річки прямуєш, 

[389] Нам уже звідти скажи, чого хочеш, спини свої кроки. 

[390] Тут-бо лиш місце для тіней, для Сну й для снотворної Ночі. 

[391] Тіл же живих на стігійськім човні тут не вільно возити. 

[392] Радості досі не мав я за те, що прийняв я Алкіда 

[393] Тут ось на озері, ні за Тесея, ні за Пірітоя, 

[394] Хоч, від богів народившись, були непоборної сили. 

[395] Той тартарійську собаку з-під самого царського трону 

[396] В путах, тремтячу, голіруч волік, а ті два намагались 
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[397] Дітову жінку із спальні схопити». На це коротенько 

[398] Відповіла йому так амфрісійська віщунка: «Не бійся, 

[399] Підступу тут ніякого немає, насильства ця зброя 

[400] Не заподіє. Вічно нехай воротар велетенський 

[401] Бреше в печері і тіні безкровні лякає, нехай там 

[402] В дядька порогів безвинна пильнує собі Прозерпіна. 

[403] Це ось троянець, побожний Еней, хоробрістю славний; 

[404] В темінь Ереба найглибшу іде він до батька. Як навіть 

[405] Приклад такої любові тебе не розчулить, то на ось,— 

[406] І відкриває галузку, яку під полою ховала,— 

[407] Глянь, пізнавай». В того серце, запалене гнівом, остигло, 

[408] Й більш він ні слова. Дивується з дару почесного долі, 

[409] З віття, якого не бачив так довго, і темно-зелений 

[410] Човен назад повертає, і близько до берега їде. 

[411] Потім всі душі, які на лавках довжезних містились, 

[412] Гонить і місце готує. В середину потім Енея, 

[413] Велетня, в човен саджає. А той заскрипів весь, обшитий 

[414] Шкурою, під тягарем, і крізь шпари багато болота 

[415] Втиснулось. Ледве, з бідою, віщунку й героя за річку 

[416] Висадив цілих, в зелений комиш, у болото страшенне. 

 

[417] Цербер тримордий, великий, розтягтись на цілу печеру, 

[418] Саме при вході, всю повнив місцевість своїм валуванням. 

[419] Тільки уздріла віщунка, що в нього гадюками грива 

[420] їжиться, кидає коржик, заправлений зіллям чарівним 

[421] З медом солодким. А він три скажені пащеки голодні 
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[422] Миттю роззявив, і здобич хапає, й хребет величезний 

[423] Свій на землі простягає, розлігшись на цілу печеру. 

[424] Тільки цей сторож заснув, а Еней вже виходить і швидко 

[425] Берегом річки іде, з-за якої ніхто не вернувся. 

 

[426] Раптом почулися крики тоді і квиління жахливе, 

[427] Плакали душі дитячі на першім порозі; віднявши 

[428] їх від грудей і життя відібравши утіху солодку, 

[429] Чорна година взяла і в могилі сумній оселила. 

[430] Поруч були, що безвинними смертної кари зазнали. 

[431] Та не без суду й вони, жебраками місця здобувають. 

[432] Мінос-суддя потрясає тут урною й кличе на раду 

[433] Тіні безмовні, й життя, і провини усіх розглядає. 

[434] Дальші місця зайняли ті сумні, що самі наложили 

[435] Руку на себе, невинні, яким це життя так набридло, 

[436] Що й позбулися його. Як хотіли б тепер на ясному 

[437] Світі і злидні вони, і тяжкую роботу терпіти! 

[438] Не дозволяє їм доля, й ненависна хвиля сумного 

[439] Озера зв’язує, й Стіксові дев’ять рамен їх тримають, 

[440] Воду розливши. А близько звідсіль, розгорнувшись, широкі 

[441] «Смутку поля» показались,— таку вони назву там мають. 

[442] Тут були ті, кого жаром жорстоке зв’ялило кохання 

[443] Немилосердне. Стежками блукають у миртовім гаї 

[444] Й тихо ховаються, навіть по смерті журби не позбувшись. 

[445] Тут він побачив і Федру, і Прокру, й сумну Еріфілу, 

[446] Що від жорстокого сина показує рану жахливу. 
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[447] Далі Евадну, а там Пасіфаю і Лаодамію; 

[448] Слідом іде і Кеней, що раніш юнаком був, та знову 

[449] Жінкою став, що доля колишню їй стать повернула. 

 

[450] А поміж ними блукала в великому лісі Дідона— 

[451] Фінікіянка, а рана у неї ще свіжа. її ж то 

[452] Зразу троянський герой розпізнав тоді в сутінках "зблизька,— 

[453] Лиш невиразно, як часом, коли хтось у хмарах побачить 

[454] Місяць новий, чи той, може, привидівсь йому; він заплакав 

[455] Ревно й у щирім коханні отак промовляє до неї: 

[456] «Бідна Дідоно, я бачу, правдива була в мене вістка, 

[457] Що ти погасла, мечем гостролезим життя припинивши. 

[458] Я був причиною смерті твоєї? Зірками клянуся, 

[459] Небом і правдами всіми, якщо вони є під землею, 

[460] Що проти волі, царице, твої береги я покинув. 

[461] Але накази богів, що велять мені й нині у пітьмі, 

[462] В диких місцях непрохідних блукать серед темряви ночі, 

[463] Владно мене повели. Не міг я й повірити навіть, 

[464] Що, відпливаючи, стільки тобі спричиню я печалі. 

[465] Кроки затримай свої і від наших очей не ховайся. 

[466] Нащо тікаєш? Це доля дала розмовлять нам востаннє». 

 

[467] Цими словами палаючий гнів її й погляд похмурий 

[468] Прагнув зм’якшити Еней і з очей її викликать сльози. 

[469] Втупивши очі у землю, стояла вона, відвернувшись, 

[470] І не змінивсь її вигляд під впливом початої мови 
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[471] Більше, ніж був би це камінь твердий чи скала Марпесійська. 

[472] Врешті, зірвалася раптом і з гнівом у серці побігла 

[473] Знов до тінистих гаїв, де Сіхей, чоловік її давній, 

[474] Відповідає турботою їй і взаємним коханням. 

[475] Отже, й Еней, пригодою тою уражений тяжко, 

[476] Довго сльозами її проводжає й жаліє сердечно. 

 

[477] Звідси йдуть далі в призначену путь, аж спинились на нивах 

[478] Крайніх,— ті ниви окремо прославлені в війнах герої 

[479] Тут заселяють. Зустрівсь їм Тідей і узброєнням славний 

[480] Партенопей, а ще далі тінь бліда Адраста, й на світі 

[481] Цьому оплакані щиро дарданці, полеглі у битвах. 

[482] Тож їх побачивши всіх у шерегу довгому, тяжко 

[483] Він застогнав — і Главка, й Медонта, й за ним Терсілоха, 

[484] Антенорідів всіх трьох, і Церери жерця Полібота, 

[485] І з колісницею ще і при зброї ще досі Ідая. 

[486] З гомоном душі праворуч його обступили й ліворуч — 

[487] Бачити раз їм не досить, їм любо з ним довше побути, 

[488] Порозмовляти із ним, про причину приходу дізнатись. 

[489] Але данайців вожді найзначніші й за ними фаланги 

[490] Військ Агамемнона, лиш запримітили мужа в блискучій 

[491] Зброї у тіні, від страху великого всі затремтіли 

[492] Й стали тікать, як колись то бувало, до суден, а інші — 

[493] В крик, та не дуже, бо голос урвався, не вийшовши з горла. 

 

[494] Тут Пріаміда він Деїфоба, в якого все тіло 
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[495] Зовсім спотворене, бачить; жорстоко скалічений був він: 

[496] Руки обидві, обличчя і скроні у ранах, бо вуха 

[497] Вирвані й ніс мав обрізаний — рана була це погана. 

[498] Дикі знущання сліди, тремтячи, він старався закрити. 

[499] Ледве впізнавши, Еней йому голосом мовив знайомим: 

[500] «Сильний в боях Деїфобе, нащадку високого роду 

[501] Тевкра, гей, хто ж захотів на тобі так помститись жорстоко? 

[502] Злочину хто ж це такого посмів на тобі допуститись? 

[503] Чув я про тебе, що ти, утомившись, останньої ночі 

[504] В січі пеласгів спочив на безладному покладі трупів. 

[505] Я ж бо насипав могилу порожню тобі на ретейськім 

[506] Березі й тричі ще голосом сильним я тінь твою кликав; 

[507] Охороняє те місце і назва, і зброя. Тебе ж я, 

[508] Друже, не зміг, як тікав з батьківщини, знайти й поховати». 

[509] А Пріамід: «Нічогісінько не занехаяв ти, друже; 

[510] Для Деїфоба й для тіні посмертної все учинив ти, 

[511] Лиш моя доля і злочин лаконки проклятий в нещастя 

[512] Ввергли мене,— отакий по собі вона спомин лишила. 

[513] Знаєш ти добре і сам, як ніч ту останню в зрадливих 

[514] Радощах ми провели. І мусимо ми пам’ятати 

[515] Всі, коли кінь проклятущий в Пергам наш високий ускочив, 

[516] Як у важкім животі він озброєних воїнів вніс нам. 

[517] Ніби святий хоровод влаштувала вона і водила 

[518] Сповнених шалом вакханським фрігійських жінок і між ними 

[519] Факел тримала палаючий, ще й закликала данайців 

[520] З замку високого. Я тоді, зморений сном і журбою, 
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[521] У проклятущій подружній кімнаті лежав, і глибока 

[522] Втома солодка мене огорнула, до смерті подібна. 

[523] Жінка ж славетна тоді із кімнати всю винесла зброю. 

[524] З-під голови вона меч витягає мій вірний і кличе 

[525] В дім Менелая, ворота йому відчинивши; тож, видно, 

[526] Мала надію, що це запорукою буде любові 

[527] Й що таким способом пам’ять провин її давніх зітреться. 

[528] Що тут казати? Вдерлись в кімнату, й потомок Еола 

[529] З ними, до злого під’юджує всіх він. Богове, віддайте 

[530] Грекам те саме, якщо для них слушно я кари благаю. 

[531] Та розкажи ти й мені, яка-то пригода живого 

[532] Аж у це місце тебе привела? Чи блукаючи морем, 

[533] Чи за наказом богів ти тут? Доля яка тебе гнала, 

[534] ЦДо в цю безсонячну й тужну зайшов ти оселю немилу?» 

[535] Так розмовляли вони, а Аврора в квадризі рожевій 

[536] Вже до середини неба дійшла у мандрівці надхмарній. 

[537] й так ось були б і призначений час весь вони змарнували, 

[538] Але супутниця коротко їм нагадала, Сівілла: 

[539] «Ніч западає, Енею, ми ж час у журбі тут гайнуєм. 

[540] Ось оте місце, де шлях цей на дві поділився дороги: 

[541] Та, що праворуч, веде аж до мурів великого Діта, 

[542] Це до Елісія путь нам; а та, що ліворуч, карає 

[543] й до нечестивого Тартару грішників тіні провадить». 

[544] Ти же на це Деїфоб: «Не гнівайся, жрице велика, 

[545] Я вже іду, число я поповню і в темінь вернуся. 

[546] Йди ж, наша гордосте, доля нехай тобі кращою буде». 
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[547] Тільки сказав і на слові оцім повернув свої кроки. 

 

[548] Тут озирнувся Еней і неждано під скелею зліва 

[549] Бачить велику твердиню, аж тричі обведену муром. 

[550] Вколо її обпливає вогненна ріка бистрорвуча, 

[551] Полум’ям бухає й хвилями котить гримуче каміння,— 

[552] Це Флегетон тартарійський. Там спереду брама велика, 

[553] З чистої сталі стовпи,— ні людська їх не зрушить війною, 

[554] Ні небожителів сила,— й залізна здіймається вежа. 

[555] Там Тізіфона сидить, підійнявши кривавії шати, 

[556] Цілими днями й ночами без сну вхід до вежі сторожить. 

[557] Звідти весь час долітають і зойки, і немилосердний 

[558] Свист батогів, і залізних кайданів волочених брязкіт. 

[559] З страхом Еней зупинився і слухає шум той і скрегіт. 

[560] «Що за злочинці там, діво святая, скажи, які кари 

[561] Там завдають їм? Чому такі зойки сюди долітають?» 

[562] В відповідь мовить пророчиця: «Тевкрів вождю велеславний! 

[563] Стати не може з безвинних ніхто на тім клятім порозі. 

[564] Та як Аверну гаї Геката мені доручала, 

[565] То й розказала про кари божисті, провівши усюди. 

[566] Кноському тут Радамантові влада належить жорстока, 

[567] Чує він винних лукавство, й катує, і силує визнать, 

[568] Хто согрішив на цім світі у марній надії, що скриє 

[569] Все і покуту за гріх відкладав аж до пізньої смерті. 

[570] От з батогом у руках підступає до них Тізіфона, 

[571] Месниця, й б є, а в лівиці жахливі тримає гадюки, 
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[572] Й в очі стромляє, й скликає громади посестер жорстоких. 

[573] Щойно зловісні тоді заскрегочуть завіси й прокляті 

[574] Брами відчиняться,— бачиш, яка там у сінях сторожа, 

[575] Що за потвора дверей стереже. Усередині є там 

[576] Гідра велика, і тим ще страшніша, що чорних у неї 

[577] Аж п’ятдесят є пащек. А далі сам Тартар два рази 

[578] Вглиб простягається й стільки ж у пітьму сягає, наскільки 

[579] Видно у небі високий Олімп, у ефір оповитий. 

 

[580] Тут покоління землі стародавнє, плем я титанів, 

[581] Скинене громом, воно аж на самому дні пробуває. 

[582] Бачила там величезні тіла я близнят Алоедів, 

[583] Що забажали руками підважити небо велике 

[584] Й навіть Юпітера дерзко наважились з царства прогнати. 

[585] Бачила я й Сальмонея, що, відданий мукам жорстоким, 

[586] Взявсь удавать він Юпітера блискавки з громом Олімпу, 

[587] Й гнавсь четвернею по грецькій країні, й махав смолоскипом; 

[588] їхав з тріумфом в столицю Еліди, і божої честі 

[589] Він зажадав, божевільний. А пломінь небесний і хмари, 

[590] Що їх нічим не підміниш, він міддю хотів удавати 

[591] Й тупотом кінських копит. Але батько, могутній володар, 

[592] Громом ударив із хмари густої. Та не головня це 

[593] І не палаюча тріска соснова! І вниз головою 

[594] Кинув він ним в круговерті великій. А щоб ти не думав, 

[595] Ніби я Тітія там, землі всеродючої сина, 

[596] Пе зустрічала, то знай — він дев ять ланів там займає, 
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[597] А невмирущу печінку у нього закровленим дзьобом 

[598] Рве величезний коршак, жере м’ясо, яке відростає 

[599] Знов для нових катувань. Під грудьми він у нього гніздиться 

[600] І відростаючим жилам повік не дає супокою. 

[601] Слід і лапітів згадать — Іксіона або Пірітоя,— 

[602] Чорна над ними скала, що ось-ось упаде, й ще, здається, 

[603] Мить — і зірветься. А тут миготять золотії підніжки 

[604] Попід величними ложами й царські розкішні бенкети 

[605] Перед самими очима. Та з фурій найбільша тут сіла 

[606] Поруч і не дозволяє руками стола доторкнутись, 

[607] Скаче, і факелом тиче у вічі, й кричить на все горло. 

 

[608] Тут були ті, які, живши, братів ненавиділи, били 

[609] Рідних батьків а чи нищили свого клієнта обманом. 

[610] Ті, що знайшовши скарби, їх для себе тримали, а рідним 

[611] Не відступали нічого (таких тут громада найбільша); 

[612] І в перелюбстві убиті, й хто в військо пішов нечестиве, 

[613] Й хто не боявсь владарів своїх зрадить. Ті кари своєї 

[614] Ждуть під замком. І не дуже допитуй, якої чекають 

[615] Кари і долі якої зазнали. Одні величезні 

[616] Скелі там котять, а інші розтягнені висять на шпицях 

[617] Кола. Сидить і сидітиме вічно Тесей бідолашний, 

[618] І найнещасніший Флегій серед непроглядної пітьми 

[619] Всіх умовляє навколо і голосно всіх закликає: 

[620] «Вчіться на прикладах правди й не важтесь богам не вклонятись». 

[621] Той батьківщину запродав свою, їй поставив тирана, 
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[622] Куплений грішми, він ті встановляв, а ті зносив закони; 

[623] Інший — ложе дочки осквернив забороненим шлюбом. 

[624] Всі на жахливі зважались гріхи й успівали у звазі. 

[625] Навіть якби цілих сто язиків і сто уст було в мене, 

[626] Й голос залізний, то все ж не могла б я й тоді полічити, 

[627] Злочинів різноманітних і кар усі види назвати». 

 

[628] Тільки лиш Фебова жриця предвічна слова ці сказала, 

[629] Квапить в дорогу: «Ану ж бо кінчаймо початеє діло; 

[630] Ну ж поспішімо, я бачу вже мури, у кузнях циклопів 

[631] Ковані, й в арці, що прямо навпроти, уміщену браму, 

[632] Ту, що велять біля неї нам приписи скласти дарунки». 

[633] Мовила так, і поряд пішли вони шляхом тінистим, 

[634] І до середини шляху дійшли, і до брами підходять. 

[635] Входить у неї Еней і скроплює тіло водою 

[636] Свіжою й гілку свою на одвірку, навпроти, чіпляє. 

 

[637] Щойно це все довершивши і склавши дарунок богині, 

[638] Входять у радості край, на зелені, розкішні поляни 

[639] Благословенних гаїв, де оселі щасливих. Ясніше 

[640] Світло тут сяйвом багряним поля обливає, своє тут 

[641] Сонце і зорі свої. Тут одні на траві на зеленій 

[642] Сили вправляють свої і стають до змагань на пісочку 

[643] Жовтому й борються там, а інші на площі виводять 

[644] Танці й співають пісень, і жрець поміж ними фракійський 

[645] В довгій киреї на струнах дзвінкучих музичного такту 
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[646] Сім різних тонів виводить; то пальцями в них ударяє, 

[647] То знов із кості слонової плектром. Тут рід старовинний 

[648] Тевкра, нащадки його прехороші та дужі герої, 

[649] Ті, що за кращих часів на світ народились,— був Іл тут, 

[650] Був Ассарак, і Дардан був, славетної Трої засновник. 

[651] А віддаля з колісниць дивувався Еней та з озброєнь, 

[652] Що без героїв лишались. Стояли повтикані в землю 

[653] Ратища, паслися всюди по полю розпряжені коні. 

[654] Як за життя була пристрасть у них до возів і до зброї, 

[655] Й коні блискучі плекати любили, то й так після смерті 

[656] Пристрасть їх ця не покинула. Інших він бачить, як любо 

[657] В коло на квітах лягли, й бенкетують собі, і співають 

[658] Весело гімн перемоги в лавровому гаї пахучім, 

[659] Звідки пливе через хащі лісів Ерідан многоводий. 

[660] Тут були ті, які ранами вкрились за рідну країну, 

[661] Й ті, що жерцями життя своє все провели непорочно, 

[662] І віщуни благочесні, віщаннями Феба достойні, 

[663] Ті, що красою мистецтв прикрашали життя всього людства, 

[664] Ті, які слід за собою лишили, комусь прислужившись, 

[665] Голови кожному з них увінчали стрічки сніжно-білі. 

[666] Тих, що кругом обступили її, запитала Сівілла, 

[667] Передусім же Мусея (його там гуртом величезним 

[668] Всі оточили, плечима ж своїми він всіх перевищив): 

[669] «Душі щасливі і ти, найславніший віщуне! Скажіть нам, 

[670] Де, у якій стороні тут Анхіс пробуває, в якому 

[671] Місці? Бо ми задля нього прийшли, перепливши великі 
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[672] Ріки Еребу?» Герой їм на це відповів коротенько: 

[673] «В нас тут немає домівок, в борах живемо ми тінистих, 

[674] На моріжках прибережних, омиваних струменем чистим. 

[675] Ви ж, якщо серцеві вашому це припаде до вподоби, 

[676] Цей лиш горбок перейдіть,— сам стежину легку покажу я». 

[677] Мовив, і йде попереду, й показує з пагір розкішне 

[678] їм оболоння. Й самі вже спустились вони з верховини. 

 

[679] Батько Анхіс на зеленій долині далекій тим часом 

[680] Переглядав усі замкнені душі, що мали на цей світ 

[681] Зараз виходити, саме своїх перевірив він пильно; 

[682] І переглянув потомків усіх дорогі покоління, 

[683] Долю і щастя мужів, їх звичаї й рук їх діяння. 

[684] Тільки побачив Енея, що йшов по леваді назустріч, 

[685] Зразу ж до нього простяг свої руки обидві, і сльози 

[686] Раптом по лицях побігли, і з уст його вирвався голос: 

[687] «Врешті, прийшов ти, і шлях цей тяжкий подолала побожність, 

[688] Ьатьком сподівана, й бачити можу твоє я обличчя, 

[689] Сину, і голос знайомий почути, і відповідь дати. 

[690] Я сподівався цього і гадав, що так буде, й хвилини 

[691] Я вже лічив, і турбота моя мене не обманула. 

[692] Скільки земель і морів ти пройшов, і тебе я вітаю, 

[693] Сину мій, скільки зазнав ти тяжких небезпек! Як боявсь я, 

[694] Щоб не було від того тобі царства Лівійського шкоди». 

[695] Той же на це: «Дуже часто, мій батьку, твій образ журливий 

[696] Передо мною ставав і прийти спонукав в цю оселю; 
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[697] Судна на морі Тірренськім стоять. Дай же, батьку, правицю, 

[698] Дай, привітаймося щиро, моїх не цурайся обіймів». 

[699] Так голосив і обличчя слізьми умивав він рясними. 

[700] Тричі його намагавсь він руками за шию обняти, 

[701] Тричі із рук вислизала та тінь, що ловив її марно, 

[702] Наче легенький вітрець або сонні примари летючі. 

 

[703] Бачить тим часом Еней на самотній долині затишній 

[704] Гай, і гущавину лісу шумливого, й річку Летейську, 

[705] Що попри тихі оселі тече. А кругом понад нею 

[706] Тьми незліченні племен і народів літали. Неначе 

[707] Літом погідним на луках, як бджоли на квітах барвистих 

[708] Сядуть на мить і знову довкола лілей сніжно-білих 

[709] Роєм літають,— так навкруги гомоніло все поле. 

[710] Глянув Еней, і здригнувся, й причини цього він питає, 

[711] Не розуміючи, що за річки в далині протікають, 

[712] Що це за люди над тими річками юрбою зійшлися. 

[713] Батько Анхіс на це каже: «Це душі, яким присудила 

[714] Доля утілитись ще раз, вони із Летейської річки 

[715] Воду безжурності п’ють, і в ній забуття довговічне. 

[716] їх ось тобі показати і з ними тебе ознайомить 

[717] Я вже віддавна бажав, і вичислить рідних потомків, 

[718] Щоб ти зі мною ще дужче радів, що в Італію трапив». 

[719] «Батьку, чи ж можна подумать, щоб звідси виходили душі 

[720] Знову на цей світ і ще раз до тіл обважнілих вертались? 

[721] Звідки в сердешних взялася жахлива та світу жадоба?» 
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[722] «Певно, що все я скажу й не лишу в тебе сумнівів, сину». 

[723] Слово Анхіс переймає і все викладає по черзі: 

 

[724] «Перше, що небо, і землю, і водні простори, і світлу 

[725] Місячну кулю, й титанську зорю у нутрі оживляє — 

[726] Дух, а розум проймає всі того громаддя частини, 

[727] Рух і життя їм даєі сполучившись з тим тілом великим. 

[728] Звідси й рід людський пішов, і тваринний, і птахи небесні, 

[729] Й моря потвори, що їх виводить глибінь мармурова. 

[730] Сила життя в них огненна, і первопочин їх небесний, 

[731] Зародків тих, якщо тільки на них не тяжіє шкідливе 

[732] Тіло й частини землі не притуплять і смертні суглоби. 

[733] Тим-то і страх є у них, і терпіння, й бажання, і радість, 

[734] Не забувають і неба, зачинені в темній в’язниці. 

[735] Навіть, як гряне остання година й життя їх покине, 

[736] Ще і тоді їх, сердешних, не лишать всі хиби, не вийдуть 

[737] Зовсім всі слабості тіла; бо наскрізь просякнути мусить 

[738] Способом дивним все те, що так довго було у сполуці. 

[739] Отже, беруть їх на муки, і там вони давні провини 

[740] Відпокутовують. Ті на невгавному вітрі розп’яті, 

[741] Іншим же — злочинів плями під струменем бистрим змивають 

[742] Чи випікають вогнем. По смерті тут кару належну 

[743] Кожен відбуде. Тоді на простори Елісія шлють нас; 

[744] І не багато нас тут пробуває на радісних нивах; 

[745] Доки аж довгий наш день, коли круг свій віки вже обійдуть, 

[746] Плям не очистить, що в нас повростали, й не лишиться чистий 
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[747] Дух з нас, ефірний, вогонь із небесного первня. А душі 

[748] Тих, що над тисячу років так колесо долі котили, 

[749] Бог викликає над річку Летейську в великій громаді, 

[750] З тою, природно, метою, щоби, про минуле забувши, 

[751] Знов захотіли заглянуть у цей світ, у тіло вернутись». 

 

[752] Так промовляє Анхіс, і разом і сина, й Сівіллу 

[753] Тут же до гурту запрошує він, у юрму гомінливу, 

[754] І на узгір’я виходить, щоб звідти пильніше оглянуть 

[755] Всіх було можна у довгій черзі і з лиця їх пізнати. 

 

[756] «Ну, а тепер розповім я тобі про дардан покоління, 

[757] Що то за слава чекає його і які це потомки 

[758] Із італійського племені, з душ тих преславних, що з нашим 

[759] Іменем прийдуть на світ; я розкрию тобі твою долю. 

 

[760] Бач, он юнак той, що сперся на спис не окутий,— до світла 

[761] Ближче він став випадково,— із темряви перший на світ цей 

[762] Вийде він, із італійською кров’ю змішавшись,— це буде 

[763] Сільвій, альбанське ім’я, твій останній потомок, якого 

[764] В лісі тобі, вже старому, Лавінія-жінка породить. 

[765] Стане царем він колись і наступних царів буде предком, 

[766] Звідси і над Альба-Лонгою рід наш держатиме владу. 

[767] Гой за ним другий це — Прока, троянського племені слава, . 

[768] Й Капій, за ним Нумітор, і той, що ім’я тобі верне, 

[769] Сільвій Еней, як побожністю, так і воєнним завзяттям 
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[770] Славний, якщо керувать коли-небудь він Альбою стане. 

[771] Що це за молодь! Поглянь, скільки сили вона виявляє! 

[772] Кожному скроні вінчає дубовий вінок громадянський. 

[773] Ці, бач, Номент побудують, і Габії, й місто Фідену, 

[774] Ті Коллатінську твердиню й Помеції в горах поставлять; 

[775] Кріпость Інуя, і Болу, і Кору — колись оці назви 

[776] Славними будуть, а нині ці землі не мають імення. 

 

[777] Дідові до товариства ще Ромул, син Марса, увійде, 

[778] Мати Ілія його з ассаракської крові породить. 

[779] Бачиш ті китиці дві, що шолом прикрашають у нього? 

[780] Батько, як бога, його у свої вже відзнаки вбирає. 

[781] З благословення йо^о розростеться, мій сину, славетний 

[782] Рим, що зрівняє свої володіння і дух свій з Олімпом. 

[783] Муром сім замків він злучить в’єдино, потомством героїв 

[784] Благословенний, як Берекінтія-мати — богиня, 

[785] Що у короні із веж крізь фрігійські міста свої їде, 

[786] Рада нащадкам богів, сто-бо внуків у неї в обіймах, 

[787] Всі вони справжні боги і усі проживають на небі. 

 

[788] Але поглянь-но очима сюди обома і на плем’я 

[789] Римлян своїх подивися: Цезар і рід весь Юлійський, 

[790] З’явиться тут він колись попід віссю великого неба. 

[791] Це той герой, про. якого чував ти оракулів стільки, 

[792] Цезар то Август, син божества; золотую епоху 

[793] В Лації наново він установить, на землях, що перше 
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[794] Царством Сатурна були, і до гарамантів та індів 

[795] Владу поширить,— земля та за межами наших сузір’їв, 

[796] Поза шляхами щорічними сонця. Атлант небоносний 

[797] Зорями вквітчану вісь там на плечах своїх обертає. 

[798] Перед приходом його’і тепер уже й царства каспійські, 

[799] Пройняті жахом віщань божественних, тремтять безустанно, 

[800] І меотійська земля. Скаламутились в страхові й гирла 

[801] Семираменного Ніла. І навіть Алкеїв нащадок 

[802] Стільки країв не сходив, хоч прострелив він міднокопитну 

[803] Ланю і хоч втихомирив гаї Еріманту та луком 

[804] Лерну злякав, навіть Лібер, що тиграми їде з високих 

[805] Ніси верхів’їв в своїй перемозі, тримаючи віжки 

[806] Із винограду. Чи доблестю збільшувать сили не будем, 

[807] Чи, може, стримає страх нас у землю авзонську вступити? 

 

[808] Хто ж це там далі в оливнім вінку, що святу несе утвар? 

[809] Я пізнаю по волоссю і по бороді сивуватій 

[810] Рима владику, що місто новітнє законами скріпить, 

[811] Присланий буде він з Кур невеликих, з убогого краю, 

[812] Владу велику обнять. Володітиме Тулл після нього. 

[813] Він в батьківщині порушить дозвілля, покличе до зброї 

[814] Знову мужів, що засиділись дуже, й полки він розбудить, 

[815] Що від звитяг вже одвикли. За ним он іде надто гордий 

[816] Анк, що уже й відтепер він на ласку юрби дуже ласий. 

[817] Може, побачити хочеш тарквінських царів або душу 

[818] Гордого месника Брута й повернені влади знамена? 
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[819] Консула владу і грізні сокири він перший одержить, 

[820] Знищить синів в обороні свободи прекрасної батько, 

[821] Тільки-но схочуть війну поновить. О, нещасний, хоч вчинок 

[822] Той і звеличать потомки! Тож більша любов до вітчизни 

[823] Й слави бажання безмежне. Поглянь ще на Деціїв, Друсів, 

[824] Ще й на Торквата поглянь, що погрожує вістрям сокири, 

[825] І на Камілла, який відвоює утрачені стяги. 

 

[826] Далі, чи бачиш, он там дві душі, що в однаковій сяють 

[827] Зброї, у згоді тепер, поки ніч їх іще сповиває? 

[828] Гей, які війни вони заведуть між собою, як вийдуть 

[829] В світло життя, які полчища кинуть у битви криваві! 

[830] Зійде-бо тесть із альпійських валів, із укріплень Монека, 

[831] й зять його стане навпроти, оточений силами Сходу. 

[832] Діти, ох діти, своєї душі ви до воєн подібних 

[833] Не призвичаюйте, й серцю вітчизни таких ви ударів 

[834] Не завдавайте. Ти перший, що рід свій з Олімпу виводиш, 

[835] Зброю відкинь, ох крове моя! 

 

[836] На Капітолія верх поведе переможець Корінфа 

[837] Повіз в тріумфі, прославившись тим, що здолав він ахейців. 

[838] Той же Мікени твої, Агамемноне, й Аргос зруйнує 

[839] І Еакіда здолає з могутнього роду Ахілла 

[840] З помсти за предків троянських і храму Мінерви безчестя. 

[841] Хто б ото змовчав про тебе, великий Катоне, чи Коссе, 

[842] Хто про рід Гракха, або Сціпіонів, два громи воєнні, 
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[843] Лівії згубу, не скаже? Фабріція хто не згадає, 

[844] Що вдовольнявся малим? Чи про тебе, Серране, що ниву 

[845] Сам засівав ти? Гей, Фабії, я вже втомився, облиште! 

[846] Максіме, це ти один нас колись зволіканням врятуєш! 

 

[847] Інші зуміють ніжніші істоти із міді кувати; 

[848] Вірю, що з мармуру навіть добудуть живії обличчя; 

[849] Кращі промовці з них будуть в судах; вони неба кружіння 

[850] Циркулем визначать, скажуть, ясним коли сходити зорям. 

[851] Запам ятай, римлянине! Ти владно вестимеш народи. 

[852] Будуть мистецтва твої встановляти умови для миру, 

[853] Милувать, хто підкоривсь, і мечем підкорять гордовитих». 

[854] Мовив так батько Анхіс і здивованим це ще докинув: 

[855] «Глянь, як ступає Марцелл, він прославивсь, здобувши багату 

[856] Здобич, і як переможець мужів перевищує всіх він. 

[857] Цей колись римську могутність, ударами сильними биту, 

[858] Скріпить, як вершник розгромить пунійців і галлів бунтарських, 

[859] Третю вже зброю, Квірінові батьку здобуту, повісить». 

[860] Та перебив тут Еней, бо побачив, як разом із ними 

[861] Йшов молодець величавий на вигляд, у зброї блискучій, 

[862] Та з невеселим обличчям, і очі додолу поникли. 

[863] «Хто ж це, мій батьку, он той, що іде в товаристві героя? 

[864] Син це чи, може, один із великої внуків громади? 

[865] Що то за натовп мужів коло нього, який в нього вигляд? 

[866] Чорна-бо ніч оточує голову тінню сумною». 

[867] Батько Анхіс на це каже, сльозами залившись рясними: 
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[868] «Сину, про смуток тяжкий своїх рідних мене не запитуй. 

[869] Світові виявить доля його, але довго пробути 

[870] Все ж не дозволить. Занадто-бо сильним, богове, здалось би 

[871] Плем’я вам римське, якби йому справді цей дар залишився. 

[872] Скільки ще стогону наших мужів до великого міста 

[873] Марсове поле пошле! Тіберіне, який ти побачиш 

[874] Похорон, як повз насипану свіжу могилу пливтимеш. 

[875] Ані один молодець із ілійського роду не збудить 

[876] Стільки надії у предків, ні Ромула землі ніколи 

[877] Повеличатись не зможуть таким своїм плодом великим. 

[878] Гей, що за доблесть, і вірність прадавня, й правиця у битвах 

[879] Непереможна! Ніхто з ним безкарно не стрінувся в січі, 

[880] Чи коли пішим на ворога йшов він, чи як вороному 

[881] Спінені боки острогами різав. Юначе сердешний, 

[882] Ох, коли б якось ти міг жорстоку судьбу подолати! 

[883] Ти колись будеш Марцелл. Повні пригорщі лілій подайте, 

[884] Квіти багряні розсиплю й принаймні такими дарами 

[885] Внукову душу вшаную й здійсню незначну цю повинність». 

[886] Так вони там по цілому краю, широких роздолах, 

[887] Ходять у чистім повітрі усюди і все оглядають. 

 

[888] А як Анхіс по усіх вже усюдах обвів свого сина 

[889] І розпалив йому в серці бажання майбутньої слави, 

[890] Знов тоді згадує мужеві війни, що має^вести їх; 

[891] Про лаврентійські племена й про місто Латина повчає, 

[892] Вчить, як уникнуть пригод, та указує, як з них виходить. 
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[893] Двоє воріт мають марева сонні: одні роговії — 

[894] Тіні, як кажуть, крізь них легенько проходять правдиві; 

[895] Другі виблискують білою кістю слоновою, ними 

[896] Мани на світ посилають обманні лиш сонні видіння. 

[897] Так там повчає Анхіс свого сина, а з ним і Сівіллу 

[898] І через браму з слонової кості на світ випускає. 

[899] Той повертає до суден і друзів своїх там знаходить. 

 

[900] І понад берегом просто у пристань Каєту прямує. 

[901] Мечуть з носів якорі вони, ставши під берег кормами. 

Книга сьома 

[1] Й ти теж, Каєто, пестунко Енея, вмираючи, вічну 

[2] Для узбереж наших славу про себе лишила, і нині 

[3] Ще твоя пам’ять це місце хоронить, ім’я знаменує, 

[4] Де на просторах Гесперії кості спочили, якщо це 

[5] Славу приносить. Побожний Еней, як слід влаштувавши 

[6] Похорон, насип над нею могильний воздвигнув, і щойно 

[7] Утихомирилось море глибоке, наставив вітрила 

[8] Й пристань покинув. Попутні вітри серед ночі їм віють, 

[9] Місяць освічує шлях їм, і ясно виблискує море 

[10] В сяйві тремтливім. Минають вже берег Цірцеї найближчий, 

[11] Де ця багата дочка бога Сонця ясного, осівши, 

[12] Безпереривну виспівує пісню в лісах недоступних 

[13] І величаву оселю пахучим обкурює кедром, 

[14] Темну освітлює ніч, пробігаючи гребнем тріскучим 
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[15] Пряжу тонкую. А з берега рик розлягається левів, 

[16] Що розривають запори й ревуть серед пізньої ночі. 

[17] Там кабани щетинясті, ведмеді у стійлах шаліють, 

[18] Виють великії зграї вовків, що їх з роду людського 

[19] Зіллям всесильним Цірцея, жорстока і люта богиня, 

[20] Перетворити устигла в тіла і подоби звірячі. 

[21] Щоб богобійні троянці, до пристані тої допливши, 

[22] Не змінились в потвори такі і щоби не ступили 

[23] На проклятущий той берег, Нептун дме в вітрила погожим 

[24] Вітром, в мілинах кипучих проносить, полегшує втечу. 

 

[25] Забагрянилося море від світла, й на небі високім 

[26] В сяйві шафрану цвіла в колісниці рожевій Аврора. 

[27] Як повтихали вітри і подуви зграйні ущухли, 

[28] З плесом, як мармур гладеньким, щосили змагалися весла. 

[29] З моря побачив Еней віддаля величезну діброву; 

[30] Посеред неї пливе Тіберін, ріка наша мила, 

[31] В звивах гнучких і, вся від пісків незліченних жовтава, 

[32] В море впадає. Довкола ріки і над нею пернате 

[33] Птаство, привикле над лоном її та на березі жити, 

[34] Співом своїм ворушило повітря, по лісу літало. 

[35] Він товариству наказує напрям змінити й до суші 

[36] Судна звернути, і всі запливають в затінену річку. 

 

[37] Гей же, Ерато, якії царі були за часів тих 

[38] В Лації давнім, і лад був який там тоді, як прибулець 
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[39] З військом в Авзонську країну уперше приплив кораблями, 

[40] Я розповім і початок найпершої битви згадаю. 

[41] Дай же, богине, натхнення співцеві, бо я оспівати 

[42] Маю і війни страшні, і героїв, що в запалі серця 

[43] Згуби зазнали, про військо тірренське й Гесперію цілу 

[44] В зброї військовій. Передо мною-бо більші події, 

[45] Більші почав я діла. Латин, володар староденний, 

[46] В довгому мирі містами й спокійними нивами правив. 

[47] Кажуть, що був він Фавновим сином від німфи Маріки, 

[48] З краю Лавренту. А Фавновим батьком був Пік; називав він 

[49] Батьком, Сатурне, тебе: найстаріший ти родоначальник. 

[50] З волі богів не мав він ні сина у роді своєму, 

[51] Ні з чоловіків нікого, бо кожен ще в юності гинув. 

[52] Охороняла весь дім і хазяйство велике єдина 

[53] Донька, що вже на виданні була, до подружжя дозріла. 

[54] З нею побратись бажало багато, весь Лацій великий, 

[55] Ціла Авзонія; перед всіма, однак, Турн прехороший, 

[56] З діда і прадіда можний, якого й дружина царева 

[57] З запалом дивним бажала за зятя собі поєднати; 

[58] В дивах страшних цьому божа, проте, супротивилась воля. 

[59] Ріс у середині дому, в високих будівлях найдальших, 

[60] Лавр із листям святим, його в страху віки зберігали. 

[61] Кажуть, що батько Латин, коли перший споруджував замок, 

[62] Трапив на нього і Фебові сам посвятив, а від нього 

[63] й мешканців міста лаврентами звав він. На самім вершечку 

[64] Роєм густим — це дивно й промовити! — бджоли осіли, 
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[65] З шумом великим крізь чисте повітря злетівши, і разом 

[66] Ніжками поміж собою зчепились; і так от неждано 

[67] З віття зеленого звис цілий рій. Ворожбит же відразу 

[68] Став говорити: «Я бачу, що з краю чужого надходить 

[69] Муж, а з ним цілий загін, вони всі у такому ж простують 

[70] Напрямі й з того ж бо самого боку приходять, щоб взяти 

[71] Владу над замком. Коли ж на самім вівтарі запалала 

[72] Чиста соснина пахуча й Лавінія-діва стояла 

[73] Поруч із батьком, здавалось (ой леле!), що довге волосся 

[74] Стало палати і одіж усю обхопило тріскуче 

[75] Полум’я, вмить зайнялися і коси, й пов’язка перлинна; 

[76] В димі й жовтавому світлі повита, вона розсівала 

[77] Бризки Вулкана по цілому дому. Усе це здавалось 

[78] Дивним із вигляду й надто жахливим. Усі гомоніли, 

[79] Що надзвичайна й преславная доля на неї чекає, 

[80] Га для народу велику війну ці ознаки ворожать. 

 

[81] Занепокоєний чудом цим, цар до оракула Фавна, 

[82] Віщого батька, по раду до гаю іде в Альбунею, 

[83] До джерела лісового, що з нього вода йде священна 

[84] о гулом, і з чорного гирла отруйливо сіркою пахне. 

[85] Люди з племен італійських і вся Енотрійська країна 

[86] Ради в потребі шукають. Коли принесе свою жертву 

[87] Жрець і на руна вовнисті овечок порізаних ляже 

[88] В ніч мовчазну і сон його зломить, він бачить багато 

[89] Дивно літаючих марев та їх голоси розмаїті 
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[90] Чує й розмову з богами веде, й в глибині Авернійській 

[91] Навіть з самим Ахеронтом говорить. Сам батько Латин тут 

[92] Віщих проречень просив і дрібних овець повношерстих 

[93] В жертву аж сотню приніс по обряду і, зверху прилігши, 

[94] Відпочивав на розстелених рунах. З високого гаю 

[95] Враз пролунав несподіваний голос: «Гей ти, мій нащадку, 

[96] Доньку подружжям злучити з латинцями ти не старайся, 

[97] Не довіряй і весіллю, що вже тут готують, бо прийдуть 

[98] З краю чужого зяті, які, з нами з’єднавшись, підіймуть 

[99] Наше ім’я до небес, і з їхнього племені внуки 

[100] Землі усі, що сонце в мандрівці між двох океанів 

[101] їх оглядає щодня, під ногами своїми побачать, 

[102] їхнім законам слухняні». Цих батькових Фавна проречень, 

[103] Цього наказу в безмовній тьмі ночі Латин не задержав 

[104] Як таємницю, вже широко вістка несла їх на крилах 

[105] Скрізь по авзонських містах, коли флот до зеленої греблі 

[106] Лаомедонтове військо біля узбережжя в’язало. 

 

[107] Тут-то Еней і військові вожді із Іулом прекрасним 

[108] В тінь під гіллям високого дерева всі полягали 

[109] Й учту готують. Пшеничні коржі підкладають під страви 

[110] На моріжку на зеленім (так сам напутив їх Юпітер), 

[111] Нив золотаві плоди покладають на хлібне підложжя. 

[112] А як поїли все інше, то скудність їди їх склонила 

[113] І до Церериних скудних дарів теж зубами узятись. 

[114] Отже, ламали руками й завзятими щоками віщі 
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[115] Печива круглі і не пощадили хлібин квадратових. 

[116] «Гей, ми столи вже з’їдаємо»,-— крикнув Іул і відтоді 

[117] Не жартував. Ці слова уперше кінець сповістили 

[118] їхніх трудів, підхопив їх відразу ж із уст його батько, 

[119] І, божественними всіми знаменнями вражений, мовив: 

[120] «Здрастуй, о земле, мені подарована присудом долі! 

[121] Вірні троянцям пенати, привіт вам! Тут дім мій, отут же 

[122] Буде й моя батьківщина. Бо батько Анхіс так, це добре 

[123] Я пам’ятаю, тлумачив мені судьби таємниці: 

[124] «Сину, заїдеш ти на узбережжя, тобі незнайомі, 

[125] Й голод тебе приневолить столи навіть з’їсти, як їжі 

[126] Обмаль там буде, тоді аж ти, втомлений, врешті, надійся 

[127] Власної хати; затям збудувати там дім власноручно 

[128] Й валом скріпити». І це був той голод і це те останнє, 

[129] Що нашим злигодням край покладе. 

[130] Отже, до діла, і весело ранком, як сонечко зійде, 

[131] Звідаймо, що то за землі, які тут є люди, де місто 

[132] Має народ цей, від пристані в напрямах різних ходімо. 

[133] Гей же, зливайте Юпітеру жертву тепер, помоліться 

[134] Духові батька Анхіса і винами стіл заставляйте». 

 

[135] Так промовляє, й галуззям зеленим обличчя вінчає, 

[136] Й молить місцевого бога, і Землю, що поміж богами 

[137] Перша, і німф, і ріки, яких дотепер ще не знає, 

[138] Й Ніч, і світила, що сходять вночі, і Юпітера з Іди, 

[139] Й матір фрігійську, по черзі, і рідних обох призиває, 
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[140] Що під землею і в небі. Тут батько всесильний аж тричі 

[141] З неба ясного гримить, і своєю рукою стрясає, 

[142] Й хмару показує, золотом променів сонця облиту. 

[143] Тут несподівано шириться вістка в троянському війську, 

[144] Що уже день надійшов, коли місто їм слід будувати. 

[145] Отже, один перед одним наввипередь всі вони учту 

[146] Знову продовжують. Віщим ознакам великим зрадівши, 

[147] Ставляють жбани мішальні, гірляндами чаші вінчають. 

 

[148] Тільки-но першим промінням поглянув на землю світанок, 

[149] Всі розійшлися вони, щоб розвідать про місто, і людність, 

[150] І береги та кордони. Тут багна потоку Нуміка, 

[151] Там — ріка Тібр, а там он — хоробрих латинців оселі. 

[152] Син Анхісів тоді щонайкращих із кожного стану 

[153] Сто посланців вибирає і шле їх у царське достойне 

[154] Місто; у кожного віття Паллади в руках, щоб цареві 

[155] Щедрі дари принесли і щоб миру для тевкрів просили. 

[156] Не зволікають вони, й за наказом спішать, і в дорогу 

[157] Швидко рушають. А сам він ровом значить неглибоким, 

[158] Де буде мур, укріпляє те місце і першу оселю 

[159] На узбережжі, мов табір воєнний, оточує валом 

[160] І частоколом. Вже шлях юнаки проверстали, вже бачать 

[161] Вежі латинські й високі покрівлі й під мури підходять. 

[162] Тут перед городом хлопці і підлітки юні виводять 

[163] Герці на конях, здіймаючи куряву, мчать в колісницях, 

[164] Ратища кидають спритно рукою, й стріляють, нап’явши 
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[165] Луки тугі,— так змагались у бігу вони і в борінні. 

[166] Вершник в той час на коні прискакав і старому цареві 

[167] Вістку до вух його власних доносить, що йдуть якісь люди, 

[168] Велетні ростом, в невиданім вбранні. А той до господи 

[169] Каже їх кликать і сам на прадіднім троні сідає 

[170] В самій середині замку. Велична то й славна будова — 

[171] Вгору П сто колон піднімало у верхньому місті,— 

[172] Піка Лаврентського дім той острах навколо наводив 

[173] Лісом, в якому стояв, і суворістю давніх обрядів. 

[174] Звичай царям тут наказував берло й різки переймати, 

[175] Тут був і храм для нарад і також для бенкетів святкових. 

[176] Над баранами жертовними тут при столах засідали 

[177] Радні. І предків прадавніх чергою тут різьби стояли 

[178] З кедру старого: Італ і Сабін, виноградарів батько, 

[179] Серп він кривий зберігає; старенький Сатурн і дволика 

[180] Януса статуя; всі у підсінні стояли; були тут 

[181] Предки й інші із царського роду, що Марсові рани 

[182] За батьківщину колись прийняли у воєнних походах. 

[183] І на одвірках святих тут багато навішано зброї — 

[184] Тут і здобуті вози, і сокири висять лукуваті, 

[185] Там і шоломів чуби, і воріт величезні запори, 

[186] Висять там стріли й щити, і ростри там, вирвані з суден. 

[187] Пік, отой витязь комонний із загнутим берлом Квіріна, 

[188] Теж там сидів, коротеньку трабею свою підв’язавши, 

[189] Щит він держав у лівиці; його ж то коханка Цірцея, 

[190] З пристрасті шалом охоплена, з золота різкою ткнула 
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[191] Й, чарами в птаха змінивши, посипала барвами крила. 

[192] Ось у такому-то храмі богів цар Латин, на престолі 

[193] Батьківськім сівши, тевкрів до себе у храм закликає; 

[194] Як увійшли, то він перший спокійно почав говорити: 

 

[195] «Гей, дарданці, скажіть (ми ж бо знаємо рід ваш і місто 

[196] Й чули про вас, що ви шлях свій сюди спрямували), чого ви 

[197] Хочете? Що за потреба у вас і що вам хибує, 

[198] Що до Авзонського берега перепливли ви на суднах 

[199] Стільки шляхів темно-синіх? Чи, може, зблудили, чи гнали 

[200] Вас буревії, що їх мореплавцям доводиться часто 

[201] В морі терпіти, й на берег цієї ріки ви тут вийшли 

[202] Й сіли у пристані? Не уникайте гостини у мене, 

[203] Не забувайте, що ми, латиняни із роду Сатурна, 

[204] Держимось правди не з примусу тільки оков і законів, 

[205] А добровільно додержуєм звичаїв древнього бога. 

[206] Я пам ятаю (з літами забулось!), старі ще аврунки 

[207] Так говорили, що, в цій ось країні Дардані народившись, 

[208] Аж до фрігійської Іди і в Самос фракійський потрапив, 

[209] Що Самофракія зветься. Й його, що з тірренського міста 

[210] Вийшов, з Коріта, на трон свій взяла золотиста оселя 

[211] В зорянім небі й олтар його збільшує божу громаду». 

 

[212] Так він промовив, а Іліоней йому в відповідь каже: 

[213] «Царю, уславлений Фавнів потомку, ні чорнії бурі 

[214] пас не пригнали на хвилях, не змусили в вашу країну 
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[215] Вийти; ні зорі, ані узбережжя ці не обманули: 

[216] власним бажанням, з охотою в серці прийшли ми в це місто, 

[217] Вигнані із найславнішого царства, яке коли-небудь 

[218] Бачило сонце, йдучи із найдальшого краю Олімпу. 

[219] Родові тому почин дав Юпітер, і молодь дарданська 

[220] Зве його дідом своїм; із того найвищого роду 

[221] Й цар наш троянський Еней, що прислав до твоїх нас порогів. 

[222] Буря, яка із суворих зірвавшись Мікен, прошуміла 

[223] Понад полями ідайськими, й як два світи — європейський 

[224] І азіатський, приведені долею, в спорі зустрілись,— 

[225] Чули про те навіть ті, що, далекії землі обнявши, 

[226] Тх океан відділяє, і навіть всі ті, що широкий 

[227] Пояс палючого сонця від інших країв чотирьох їх 

[228] Відгородив посередині. Стільки того вже потопу 

[229] Ми у безмежному морі проїхали! Просим малого 

[230] Рідним пенатам притулку і тихого берега моря, 

[231] Просим води і повітря, що всім це дається. Державі 

[232] Не принесем ми ганьби, й не мала буде вам з того слава, 

[233] Не пропаде за добро вам подяка; в авзонців не буде 

[234] Жалю від того, що Трою до лона свого пригорнули. 

[235] Клятву на долю Енея даю й на правицю могутню, 

[236] Чи хто у вірності знає її, чи у збройнім змаганні; 

[237] Нас вже просило багато племен і народів з’єднатись 

[238] З ними. Тож нас, що приходимо з віттями миру й з благанням, 

[239] Не легковаж, бо воля богів нам казала шукати 

[240] Вашого краю і вас, адже звідси Дардан наш походить. 
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[241] Він-бо нас кличе сюди, й Аполлон премогутнім наказом 

[242] Нас завертає до Тібру тірренського й течій священних 

[243] Річки Нуміка. Еней, окрім цього, дає в подарунок 

[244] Давнього рештки багатства, з пожежі врятовані в Трої. 

[245] Злотом цим батько Анхіс жертовні творив узливання; 

[246] Це ось був одяг Пріама тоді, як збирав він народ свій 

[247] І по закону судив; і жезл, і свята ця тіара, 

[248] й шати — це праця жінок іліонських». 

 

[249] Вражений Іліонея словами, Латин задивився 

[250] В землю і, голову низько схиливши, сидів непорушний, 

[251] Тільки очима поводив. Не так гаптування багряні 

[252] Серце ворушать чи берло Пріама, як думкою важить 

[253] Він на одруження доньки й весілля, бо душу тривожить 

[254] Фавна старого віщання: чи це саме зять той, якого 

[255] Доля судила, з чужої країни? його вона кличе, 

[256] Щоб царювати тут спільно, від нього в майбутньому піде 

[257] Славне хоробрістю в війнах потомство, яке завоює 

[258] Силою світ весь. Нарешті, він радісно мовив: «Богове 

[259] Хай пособляють цим нашим починам та провістям їхнім. 

[260] Дасться, троянче, тобі, чого хочеш, дари я приймаю. 

[261] Ані в Латиновім царстві врожаю багатого поля 

[262] Вам не забракне, ні статків троянських. А щодо Енея, 

[263] То як до нас його тягне так дуже, як хоче дружити 

[264] І називатись союзником нашим, то сам нехай прийде, 

[265] Перед лицем свого друга тут стати нехай не боїться. 
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[266] Буде це в мене порукою дружби — стиснути правицю 

[267] Царську; а ви, з свого боку, мої передайте умови: 

[268] Є в мене донька, що вийти їй заміж у нашім народі 

[269] Не дозволяють оракули віщі та чуда небесні, 

[270] Бачені часто, але провіщають, що з краю чужого 

[271] Зять завітає,— таке от судилося краю латинців,— 

[272] Кровним спорідненням наше ім’я до зірок піднесе він. 

[273] Доля на зятя мого його кличе, мені так здається, 

[274] І, якщо правду нам розум говорить, цього я бажаю». 

 

[275] Каже так батько і коні найкращі з усіх вибирає 

[276] (Разом три сотні блискучих стояло при яслах високих). 

[277] Зараз велів привести бистроногих і тевкрам роздати, 

[278] Вкритих попонами, шитими пурпуром; з грудей звисали 

[279] Тороки з золота; в зслото вбрані, зубами червоне 

[280] Золото гризли. А повіз, в два коні запряжений, дав він 

[281] В дар для Енея, що сам не з’явився; небесного роду 

[282] Коні були ті, із ніздрів їх полум’я било, від тих ще 

[283] Пражеребців, що їх помісь лукава Кіркея плекала, 

[284] Нишком підвівши кобилу, як батько не бачив. З дарами 

[285] Цими і з добрим завітом Латина вернулись енейці 

[286] Гордо на конях баских і мир привезли із собою. 

 

[287] Саме із Аргоса, з міста Інаха, верталась сувора 

[288] Жінка Юпітера й, легким повітрям тоді проїздивши, 

[289] Бачить Енея веселого, з ним же і флот весь дарданський 
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[290] З-понад Пахіну сікульського; там і доми вже будують, 

[291] На суходолі уже осідають, покинувши судна. 

[292] Вражена болем колючим, спинилась вона, головою 

[293] Журно хитаючи, й мова така потекла з її серця: 

[294] «Гей, це ненависне кодло, ця доля фрігійська, що нашій 

[295] Долі стає на путі! Не могли на рівнині Сігейській 

[296] І рупом лягти? Чи оточених їх не могли полонити? 

[297] І роя й в пожарі мужів не спалила? Крізь січу й вогненне 

[298] Море знайшли вони шлях. І чи маю я вірить, що, врешті, 

[299] Втомлена воля моя вже зломилась, насичена злістю? 

[300] л вже спочила? О ні, навпаки, втікачів я гонила 

[301] -З рідного краю по хвилях ворожих, чинила у морі 

[302] ^пір вигнанцям. Всі сили і неба, і моря на тевкрах 

[303] оже знемоглися. Чим Сірти, і Сцілла, й глибини Харібди 

[304] Допомогли? Вже в бажанім ховаються Тібровім лоні, 

[305] Море і я не страшні їм? Спромігся ж бо Марс таки знизить 

[306] Плем’я могутнє лапітів; сам батько богів на поталу 

[307] Гніву Діани старий Калідон передав; а який же 

[308] Злочин зробили лапіти або Калідон? Я ж, могутня 

[309] Жінка Юпітера, не обминула нічого, нещасна 

[310] Зважилась я на все те, що могла, та Еней — переможець. 

[311] Якщо не досить у мене є сил, то де б не знайшла їх — 

[312] Не завагаюсь. Якщо прихилити не можу небесних, 

[313] То Ахеронт попрошу. Хай його від Латинського царства 

[314] Втримать не можна, й судилась Енею Лавінія жінка,— 

[315] Можна ж задержати й хоч відтягнуть ці важливі події. 
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[316] Зовсім-бо знищити можна в обох цих царів їх народи. 

[317] Зять тоді з тестем нехай вже цією ціною зійдуться. 

[318] Приданим буде, дівчино, твоїм кров троянська й рутульська; 

[319] Свахою буде Беллона. Бо то ж не лише Кіссеїда, 

[320] Факелом бувши вагітна, шлюбну пожежу вродила. 

[321] Ні, і Венерин такий самий плід; ще Паріс буде другий, 

[322] Знов смолоскипи весільні жалобою будуть Пергаму». 

 

[323] Так вона мовила й зараз, жахлива, на землю злетіла: 

[324] Кличе з підземної пітьми, з домівки еріній Аллекто, 

[325] Смутку причину, у серці якої лиш війни прокляті, 

[326] Підступи, й гнів, і дії злочинні. Сам батько Плутон вже 

[327] Доньку зненавидів; навіть ненавидять з Тартару сестри 

[328] Погань таку. Вона в постатей стільки змінитись уміє; 

[329] Вигляд жахливий такий, і стількох вона, чорна, пускає 

[330] Зміїв. Такими словами її підбиває Юнона: 

[331] «Діво, темряви донько, вділи-бо уваги своєї, 

[332] Ласку мені лиіщєдину вчини, щоб і честь моя, й слава 

[333] Встояли, не надщербившись, енейці б Латину подружжям 

[334] Не докучали, й на землях Італії щоб не селились. 

[335] Рідних братів, що у згоді жили, ти до бою доводиш, 

[336] Можеш ненавистю спокій сім’ї зруйнувати; ти в силі 

[337] Бич до оселі внести і свічки похоронні; ти безліч 

[338] Маєш імен, безліч способів шкоди. Схвилюй свої груди, 

[339] Помислів повні, їх згоду скасуй і війни дай причину; 

[340] Хай їх юнацтво бажає, хай прагне, хай рветься до зброї». 
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[341] Зразу ж Аллекто, тяжкою заражена трутою, шлях свій 

[342] Прямо у Лацій верстає, і тут до високого входить 

[343] Царського замку, й сідає на тихім порозі Амати. 

[344] Цій через тевкрів немилий прихід і Турна весілля 

[345] Серце жіноче гнівом кипіло й журбою згорало. 

[346] Синю гадюку їй мече богиня, з коси відірвавши, 

[347] Глибоко в пазуху їй під самісіньким серцем ховає, 

[348] Щоб, роз’яріла від шалу й потвори, весь дім зруйнувала. 

[349] Легка гадюка повзе поміж шатами й груддю і всюди, 

[350] Де доторкається, підступом злобу гадючину вводить 

[351] їй, шаленіючій, в серце. В велику змію золотую 

[352] Раптом змінилось намисто на шиї, то знов показалось 

[353] Довгою стрічкою, що заплела її коси, то знову 

[354] Лізе по тілі. Та поки ще погань, що трутою злою 

[355] В змисли влилася, лише їй вогонь уводить у кості, 

[356] Цілого серця ще полум’я пристрасті не огорнуло, 

[357] Ніжно й сердечно вона, як бува матері промовляють, 

[358] Плаче над долею доні й фрігійським весіллям: «Гей, батьку, 

[359] Тевкрам вигнанцям Лавінію ми даємо,— чи не жаль нам 

[360] Доні й себе, ані матері, що Аквілон як повіє, 

[361] Дівчину взявши з собою, кине зрадливий злодюга 

[362] Й морем поїде. Фрігійський пастух так прибув в Лакедемон 

[363] Й Ледину доньку Єлену забрав із собою до Трої. 

[364] Де ж твоє слово святе? І де за своїх піклування? 

[365] Де ж обіцянки, що Турнові, родичу, стільки їх дав ти? 
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[366] Якщо бажаєш ти зятя латинам із роду чужого 

[367] Й це вже незмінне, як батьківський Фавнів наказ тебе в’яже,— 

[368] Всю я чужою вважаю ту землю, що владі ще нашій 

[369] Не підлягає,— це саме і вічні говорять богове. 

[370] В Турна також, якщо роду його пошукати початків, 

[371] Предки — Інах і Акріс, Мікени — його батьківщина». 

 

[372] Бачить вона, що його їй несила такими словами 

[373] Переконати й Латин їй противиться,— й лютий гадючий 

[374] Шал в її серце вливається й наскрізь проймає,— нещасна 

[375] Кинулась бігти, жахливими марами гнана, й нестримно, 

[376] В шалі страшному по місту просторому дико літала. 

[377] Так це, як часом закрутять шнурком і довкола літає 

[378] Дзиґа, що діти в гарячій забаві пускають, зібравшись 

[379] В коло в просторім подвір’ї, і крутиться бичиком гнана 

[380] Забавка та, а навкруг простодушна дитяча громадка 

[381] З подивом дивиться, як-то стрибає та букова цурка. 

[382] Сильні удари снаги додають їй. Отак, як та дзига, 

[383] Скрізь по містах уганяє вона між безстрашним народом. 

[384] Навіть у ліс вилітає, так ніби в нестямі вакханській, 

[385] Більшу затіявши капость і шал роз’ятривши ще більший,— 

[386] Доню ховає у горах лісистих, щоб тевкрам не дати, 

[387] Вирвать невістку у них і обряди весільні затримать. 

[388] «Евое, Вакху,— гукає,— один лиш ти дівчини гідний! 

[389] Хай на твою лише честь вона візьме твій жезл ніжнолистий, 

[390] В хорі вславляє тебе і коси для тебе плекає». 
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[391] Скрізь ця полинула вістка; й жінок, що їм фурії в грудях 

[392] Жар розпалили, єдиний порив підганяє шалений 

[393] В лісі шукати осель. Доми покидають, на вітер 

[394] Коси пустивши й оголені шиї підставивши; інші 

[395] Сповнюють трепетним зойком повітря. Одягнені в шкіри, 

[396] Посох свій кожна несе, виноградним умаяний віттям. 

[397] А поміж ними у шалі вона, смолоскип запаливши, 

[398] Пісні весільної Турнові й доні виводить, і зором 

[399] Водить кривавим, і дико вигукує раптом: «Вчувайте, 

[400] Всі матері латинянки! Як має сердешна Амата 

[401] В ваших поштивих серцях якусь іще ласку, коли ще 

[402] В вас озоветься сумління за матірне стоптане право, 

[403] То розпустіть свої коси, і оргії разом святкуймо». 

[404] Так-то в лісах недоступних, в цих сховищах звірів, царицю 

[405] Гонить Аллекто й підстьобує всюди в нестямі вакханській. 

 

[406] Бачивши, що роз’ятрила вона для початку вже досить 

[407] Шал і весь задум в Латина, весь дім докорінно змінила, 

[408] Зразу ж похмура богиня відціль полетіла на чорних 

[409] Крилах до мурів рутула відважного. Місто це, кажуть, 

[410] Там заснувала Даная колись для потомків Акріса, 

[411] Загнана Нотом бурхливим туди. Цю місцевість Ардея 

[412] Предки назвали колись (та й понині преславна ця назва 

[413] Ще залишилась — Ардея, але прогула її слава). 

[414] Тут у високих покоях спокійно спав Турн серед ночі 

[415] Темної; в час той Аллекто жахливий відкинула вигляд 
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[416] Й фурії постать, а образ бабусі прибрала: зорала 

[417] Зморшками шкіру чола препоганого, сивим волоссям 

[418] Голову вкрила й святними стрічками та віттям оливним,— 

[419] Зовсім Каліба стара, ота жриця у храмі Юнони. 

[420] Так юнакові з явилась вона і мовить до нього: 

[421] «Турне, чи стерпиш, що стільки старання твого йде надармо, 

[422] Що поселенцям дарданським державу твою відступають? 

[423] Подруги цар відмовляє і віна того, що ти кров’ю 

[424] Сам заслужив, на чужині шукають наслідника трону. 

 

[425] Ну ж бо, осміяний, нині іди в небезпеку невдячну; 

[426] Військо тірренське розбий і мир захисти для латинян. 

[427] Мовити все це тобі, коли ти серед ночі спокійно 

[428] Спатимеш, доня Сатурна всесильна мені наказала. 

[429] Отже, іди і наказуй озброїтись всьому юнацтву, 

[430] З брам вирушать. Бий фрігійських вождів, що на нашій прегарній 

[431] Річці осіли, й мальовані судна їх викури димом. 

[432] Сили небесні могутні велять так, і хай це відчує 

[433] Сам цар Латин, якщо шлюбу не дасть, не дотримає слова,— 

[434] Хай тоді, врешті, він Турна пізнає у сутичці збройній». 

 

[435] Але сміється з віщунки юнак і так починає 

[436] В відповідь мовити їй: «Що флот там у Тіброві хвилі 

[437] В’їхав, не думай, що це не дійшло ще до мене; страхіття 

[438] Ти не вигадуй, за нас-бо цариця Юнона, спасибі, 

[439] Ще не забула. 
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[440] Матінко мила, тебе надаремно журбою проймає 

[441] Старість твоя, що вже цвіль на ній сіла; в ній звітрилась прав^ 

[442] І неправдиві страхіття боїв між царями виводить 

[443] Перед віщункою. Храму пильнуй і божественних статуй, 

[444] Мир же й війну хай провадять мужі, бо війна — то їх справа!» 

 

[445] Гнівом скипіла Аллекто від мови такої, й так само 

[446] І юнака, що сказав це, тремтіння якесь охопило, 

[447] Й лудою очі зайшли, бо вужами стома засичала 

[448] Грізно Ерінія й стало жахливим у неї обличчя. 

[449] Дико поводить очима огнистими, не допускає 

[450] Й слова, а він — і хоче, й не зважиться щось їй сказати,— 

[451] Двох вона змій із своєї коси навертає на нього, 

[452] Ляска бичем і ротом розлюченим так промовляє: 

[453] «Так, поросла вже я мохом, мене, вже безплідну для правди, 

[454] Старість лякає страхіттям пустим боротьби між царями. 

[455] Зваж-бо на’те: із оселі жахливих сестер я приходжу, 

[456] Війни й загибель несу я в руці». 

[457] Мовила так і кинула враз в юнака смолоскипом, 

[458] Й чорна, в диму, головешка на грудях його опинилась. 

[459] Острах великий зірвав йому сон, і все тіло, і кості 

[460] Дрож охопив, і піт з нього всього потоком полився. 

[461] «Зброї!» — кричить він безтямно і зброї шукає у домі 

[462] І біля ложа; обняв його шал до заліза і з гнівом 

[463] Лють войовнича. Отак, мов багаття тріскуче із хмизу 

[464] Хтось під кип’ячий казан підмостив, і окріп закипає, 
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[465] Весь аж клекоче від жару, здіймається паром бурхливим, 

[466] Піною плине й струмками випорскує високо вгору, 

[467] Впину воді вже нема, і дим виривається чорний. 

[468] От він вождям юнаків на Латина-царя йти походом 

[469] Заповідає, бо зірвано мир. Каже зброю ладнати 

[470] В захист Італії, з меж її ворога вигнать і разом 

[471] Тевкрів здолати й латинів. Сказав це й богам помолився, 

[472] І один одного стали рутули до зброї гукати. 

[473] Постать велична та юність палка одного з них чарує, 

[474] Іншого — предки царя, тих — у подвигах славних правиця. 

[475] Поки ще Турн рутулів запалює духом хоробрим, 

[476] Вже поміж тевкрів майнула Аллекто на крилах стігійських. 

[477] Іншого хисту вжила вона й місця. Простежила пильно, 

[478] Де уродливий Іул понад берегом сіті на звірів 

[479] Ставив і гнався за ними. І тут Коцітова діва 

[480] Наглу скаженість собакам прищеплює й запахом знаним 

[481] Дражнить їм нюх, щоб за оленем гнались завзято. Була це 

[482] Перша причина всіх бід, що серця того люду сільського 

[483] Жаром війни запалила. Був олень величного зросту, 

[484] й роги він мав величезні. Від вимені в матері взявши, 

[485] Тіррові хлопці плекали його, та й Тірр сам, їх батько,— 

[486] Мав-бо в опіці він череди царські і ниви розлогі. 

[487] А як освоївся олень, сестра тоді Сільвія щиро 

[488] Дбала, щоб ніжні квітки у віночок сплести й заквітчати 

[489] Роги його, розчесать і в воді його викупать чистій. 

[490] Він не боявся руки, й до стола у господаря звикши, 
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[491] Лісом довкола бродив, але знов до знайомих порогів 

[492] Сам повертався додому, хоч часом і пізньої ночі. 

[493] В час той, як далі від дому блукав він, Іула собаки 

[494] Хижі, як той був на ловах, допали його, коли долі 

[495] Плив він рікою й шукав у тіні охорони від спеки 

[496] Під берегами зеленими. В час той Асканій, що прагнув 

[497] Людських похвал надзвичайно, стрілу з рогового пускає 

[498] Лука; правиця не схибила, бог допоміг, отже, вбилась 

[499] З свистом великим тростина в живіт, прямо в здухвини звіра. 

 

[500] Чотириногий поранений втік під знайому покрівлю 

[501] І_зі скиглінням, залившися кров’ю, заходить до .стайні 

[502] Й стогоном, наче благанням, усю виповняє оселю. 

[503] Сільвія перша, сестра, заломлює руки, й волає, 

[504] Й кличе на поміч селян звідусіль, що серця у них грубі. 

[505] Раптом з’явились вони (бо в лісах мовчазливих таїться 

[506] Погань страшна), головню той осмалену в руки хапає, 

[507] Той сукувату ломаку тяжку,— що попало у руки, 

[508] В гніві тут зброєю стало для них. Тірр збирає ватагу, 

[509] В люті безмежній сокиру вхопивши, на четверо дуба 

[510] Саме колов він і клин заганяв. А жорстока богиня, 

[511] Слушну хвилину, щоб шкодить, знайшовши, з засади влетіла 

[512] Прямо на стайню високу й з покрівлі найвищої грає 

[513] Гасло пастуше на розі крутому, пекельної сили 

[514] Звуку надавши, аж ліс затремтів і по зворах глибоких 

[515] Гомін пішов, що аж Трівії озеро вчуло далеке, 
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[516] Нар, білохвилий од сірки, й джерела Веліну почули,— 

[517] І матері, умліваючи з жаху, до серць пригортали 

[518] Діток малих. Тоді, на той голос пастушого рогу, 

[519] Хто лиш почув його клич, звідусюди, хапаючи зброю, 

[520] Юрмами спішно збігатись розлючені стали селяни. 

[521] Хвилею молодь троянська Асканію в поміч приходить, 

[522] Входи укріплень усі відчинивши. Стрункими рядами 

[523] Всі поставали. Та це не була уже бійка пастуша 

[524] Кіллям твердим або дрюччям осмаленим, тільки залізом 

[525] Бились вони двоєсічним. Довкола чорніє жахливе 

[526] Жниво мечів гостролезих; від сонця полискує криця, 

[527] Кидає блиски під хмари. Так хвиля від вітру спочатку 

[528] Пінитись білим лише починає, та здійметься потім 

[529] Високо море, й поволі все вище підносяться хвилі, 

[530] Врешті, із самого дна аж до неба ті хвилі сягають. 

[531] Тут перед військом у першім ряду десь стріла засвистіла, 

[532] І повалився юнак — це Альмон, з синів Тірра найстарший,— 

[533] Бо уп’ялась йому в горло вона і, голосу вогкий 

[534] Шлях заливаючи кров’ю, ніжне життя зупинила. 

[535] Безліч там впало мужів, і між ними Галес постарілий, 

[536] В час той, як їх помирити збирався; найбільш справедливий 

[537] Був він колись, гіа ще й найбагатший на землях авзонських — 

[538] В нього було п’ять овечих отар, і п’ять черед худоби 

[539] З паші вертало, й стома він плугами орав свої ниви. 

 

[540] Бій цей у полі ішов із однаковим щастям,— богиня 
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[541] Сповнила, що обіцяла, бо кров’ю війну покропила 

[542] Й в першім бою вже попадали трупи,— з Гесперії вийшла, 

[543] І полетіла в небесні простори, і так до Юнони 

[544] Голосом гордим, звитяжним озвалась: «Ось маєш і розбрат, 

[545] Смута воєнна його спричинила: нехай же їх дружба 

[546] Лучить тепер, і союзи нехай тепер творять, коли я 

[547] Тевкрів авзонською кров’ю скропила; коли ж твоя воля 

[548] Схоче, незламна, того, то ось що додам я до цього: 

[549] В війни втягну я чутками сусідні міста і держави, 

[550] Запал шалений в серцях розпалю їм любов’ю до Марса, 

[551] Щоб звідусіль ішли в поміч, всю зброєю вкрию країну». 

[552] Відповіла їй Юнона на це: «Досить зради й страхіття, 

[553] Є вже причина війни, бо б’ються рукопаш, і зброя, 

[554] Що її випадок в руки уклав їм, вже свіжою кров’ю 

[555] Скроплена. Хай відсвяткує преславний потомок Венери 

[556] й сам цар Латин разом з ним і подружжя таке, і весілля. 

[557] Та щоб ти вільно блукала по цьому небесному світу, 

[558] Батько, володар найвищого неба, на це не дозволить. 

[559] Йди собі звідси; як доля іще щось дозволить зробити, 

[560] Я вже сама те зроблю». Так Сатурнова донька сказала. 

[561] Та ж свої крила, вужами кипучі, здіймає і лине 

[562] Прямо в оселю Коціту й висоти небесні лишає. 

[563] Є у середній Італії місце при горах високих, 

[564] Славне, в численних країнах про нього спогадують люди,— 

[565] Є це долина Ампсанкта. Ліс темний у неї обабіч 

[566] Густо стіною її закриває, потік круторвучий 
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[567] В самій середині з гуком об скелі б« в вирі шумливім. 

[568] Тут-то жахливу печеру показують — відхлань пекельну 

[569] Діта жорстокого. Щелепу там смертоносну відкрила 

[570] Прірва страшна й Ахеронтом прорвалась. Туди осоружна 

[571] Скрилась богиня Ерінія й землю звільнила, і небо. 

 

[572] Донька Сатурна, однак, довести в тому-часі до ладу 

[573] Діло воєнне старається конче. Вже ринуть у місто 

[574] Юрмами всі пастухи прямо з бою й несуть тих, що впали, 

[575] Вбитого хлопця Альмона й знеславлене тіло Галеса. 

[576] Кличуть із неба богів, Латина за свідка взивають. 

[577] Тут же і Турн, серед злочинів лютих він збільшує вдвоє 

[578] Жах тих убивств і вогню:,то троянців до влади вже кличуть? 

[579] З родом фрігійським уже поріднились, для нього ж пороги 

[580] Ці недоступні? А далі надходять і ті, що в натхненні 

[581] Вакховім їх матері у лісах непрохідних танцюють — 

[582] Бо нездоланне ж імення Амати! — і разом зібравшись 

[583] І звідусіль, домагаються бою. І так усі разом 

[584] Проти судьби й віщувань цих, зле зрозумівши ознаки 

[585] Волі богів, в один голос війни лише прагнуть страшної. 

[586] І обступають в завзятті Латинову царську оселю. 

[587] Він, наче скеля морська непохитна, їм всім опирався; 

[588] Наче та скеля морська, коли гуркіт зростає навколо 

[589] Й множиться хвилі прибій, а вона все така ж нерухома, 

[590] Й марно на камені спінені хвилі шумлять і налиплу 

[591] Водорість в море змивають. Отож, коли жодної змоги 
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[592] Задум безглуздий змінить не було і діла йшли по волі 

[593] Злої Юнони, то батько, небом безкраїм заклявшись, 

[594] їм ям богів, промовив: «Ой горенько, доля нас трощить, 

[595] Буря змітає. Самі ви, сердешні, обмиєте кров’ю 

[596] Гріх цей присяги кривої. Тяжка тебе, Турне, покута 

[597] Жде за оце беззаконня: запізно обіти складати 

[598] Будеш богам. Мені ж уготовано спокій,— запливши 

[599] В пристань життя, я позбавлений буду щасливої смерті». 

[600] й більше ні слова. В мурах замкнувся й весь провід оддав їм. 

 

[601] Був у Гесперії, в Лації звичай, який споконвіку 

[602] Завжди святим уважали альбанські міста, іще нині 

[603] Рим, найсильніша держава на світі, шанує, як тільки 

[604] Мають почати бої, на злощасну війну проти гетів 

[605] Рушить готові, чи проти гірканів, арабів, добратись 

 

[606] Хочуть до індів з Авророю й стяги від парфів вернути. 

[607] Брама війни є подвійна — усі її так називають,— 

[608] З самої віри священна і з остраху перед суворим 

[609] Марсом. Сто мідних замків і залізні запори одвічні 

[610] Міцно її замикають. Сам Янус стоїть на порозі 

[611] Й пильно вартує. Якщо вже ухвалять старійшини люду 

[612] Йти на війну, тоді відчиняє цю браму скрипучу 

[613] Консул в плащі квірінальськім, вдягнувши його по-габінськи, 

[614] І до війни закликає; за ним поспішає вся молодь, 

[615] Звуком зловісним йому приграють іще й міднії сурми, 
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[616] Так і тоді умовляли Латина, щоб він енеадам 

[617] Оголосив би війну, відчинивши цю браму скорботну. 

[618] Батько відмовив торкнутись її, одвернувшись, відкинув 

[619] Ті осоружні обряди і в затінок темний сховався. 

[620] Божа цариця, Сатурнова доня, зійшла тоді з неба, 

[621] Замкнену браму штовхнула своєю рукою, скрутила 

[622] Гак від дверей і залізні запори війни розламала. 

[623] І спалахнула Авзонія, доти спокійна і мирна. 

[624] Всі на війну вирушають — ті пішою лавою, інші ж, 

[625] Мов навіжені, на конях високих тумани збивають; 

[626] Всі домагаються зброї. Ті легкі щити і блискучі 

[627] Ратища чистять і жиром мастять їх, а ті на точилі 

[628] Гострять сокири. їм любо нести прапори свої й слухать 

[629] Музику сурм. Вже п’ять міст многолюдних рихтують ковадла 

[630] Й зброю відновлюють: сильна Атіна, й Тібур гордовитий, 

[631] І Крустумери, й Ардея, й Антемни, що баштами славні. 

[632] Ці вигинають безпечні шоломи на голови, другі 

[633] З пруття лозини опуклі щити заплітають, а інші 

[634] Панцирі з криці кують або з срібла гнучкого легенькі 

[635] Гнуть наголінники. Серп і леміш не в пошані, пропала 

[636] Давня до рала любов. Гартують мечі прадідівські 

[637] В горнах гарячих. Вже сурми заграли і роздано гасла. 

[638] В поспіху цей от вихапує з дому шолом, той хропучі 

[639] Коні у запряг веде, бере щит і кольчугу потрійну, 

[640] Злотом оздоблену, й вірний до пояса меч припинає. 
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[641] Гей, Гелікон відчиняйте, богині, і пісню співайте, 

[642] Що за царі на війну оце йдуть, які сили за ними 

[643] Стали на полі, якими мужами уся запишалась 

[644] Рідна земля італійська, якою ж то зброєю сяє. 

[645] Бо й пам ятаєте все ви, богині, й нагадувать владні,— 

[646] З слави тієї до нас лише промінь малий докотився. 

 

[647] Перший війну починає Мезенцій з тірренського краю, 

[648] Воїн суворий, огудник богів, який полчища зброїть. 

[649] Поруч син Лавс, від якого нема красивішого мужа, 

[650] Крім лаврентійського Турна. Лавс той,— приборкувач коней, 

[651] Диких поборювач звірів. Він марно веде за собою 

[652] Тисячу воїнів з міста Агілли, що йдуть з ним у битву. 

[653] Гідний він більшої втіхи з отцевої влади зазнати, 

[654] Або й того, мабуть, щоб не Мезенцій був батьком у нього. 

 

[655] Зараз за ними на луках сам гожого син Геркулеса, 

[656] Гожий юнак Авентін, свою показав колісницю, 

[657] Пальмами вквітчану, й коні звитяжні, а щит його має 

[658] Батькові знаки — гадюк ціла сотня і кільцями зміїв 

[659] Гідра оплетена. Рея-бо, жриця, в гаях Авентіну 

[660] Потай під світло небесне його привела, поєднавшись 

[661] Жінка з безсмертним, коли тірінтієць убив Геріона, 

[662] Й через лани лаврентійські йдучи, іберійські корови 

[663] В річці тірренській купав. Є ратища в них, та дубини 

[664] Грізні в руках, і грубі кинджали, і списи сабельські. 
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[665] Пішки іде він, в велику обвинутий шкуру левину; 

[666] В пащу, наїжену гривою, з білими ікол рядами, 

[667] Голову він покриває свою і так під оселю 

[668] Царську підходить, на вигляд страшний, Геркулеса одінням 

[669] Плечі прикривши міцні. А далі близнят за ним двоє 

[670] Мури тібурські лишають, а разом і плем’я, що назву 

[671] Має від брата Тібурта,— Катілл це і Корас завзяті, 

[672] З Аргосу воїни; їдуть вони поміж стріли густії, 

[673] Перед рядами передніми. Мовби народжені з хмари, 

[674] Наче із верху гори височенної двоє кентаврів 

[675] Сміливі сходять, лишаючи в бігу швидкому Гомолу 

[676] Й Отру засніжену; й ліс величезний дає їм дорогу 

[677] В їхній ході, і кущі розступаються з тріскотом сильним. 

 

[678] Не відставав і Цекул від них, міста Пренести засновник. 

[679] Цар, що — вважали усі — народивсь од самого Вулкана 

[680] Серед черід польових і знайдений був на домашнім 

[681] Вогнищі. Йде вслід за ним величезна ватага селянська — 

[682] З гір пренестійських мужі, і ті, що весь час обробляють 

[683] Ниви габінські Юнони, й живуть над Аньєном холодним, 

[684] Й що оселилися в скелях герніцьких, на воду багатих, 

[685] Й ті, що Анагнія кормить родюча, й ти, батьку Амасен. 

[686] В них не у кожного зброя, і щит не у кожного дзвонить 

[687] Чи колісниця, здебільшого кидають жолудь свинцеву, 

[688] А деякі мають в руках по два ратища; з сірого вовка 

[689] На голові покриття у них грубе; лівиця в них босі 
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[690] Робить сліди, й сирою обвинена шкурою права. 

[691] Там же й Мессап іде, коней приборкувач, парость Нептуна, 

[692] Той, що його не поборе ніхто ні вогнем, ні залізом, 

[693] Кличе увесь він до зброї народ, що спрадавна був мирний 

[694] І відзвичаївсь від воєн, та знову мечі добуває. 

[695] Йшли тут ряди фесценінів, а далі там екви-фаліски, 

[696] Тут із верхів’їв Соракти, а там з нив Флавіни, а далі — 

[697] З озера й пагір Ціміну і ті, що з Капенського бору. 

[698] Йшли вони, рівні числом, і співали пеани цареві. 

[699] Так, наче лебеді ті сніжно-білі в прозорому небі 

[700] Із пасовищ повертаючись, довгими шиями звуки 

[701] Шлють з високості, аж річка дзвенить і лунають азійські 

[702] Багна широкі. 

[703] Хай не подумає хто, що із натовпу цього не мідні 

[704] Вийшли до бою полки, а скоріше — повітряні ринуть 

[705] Хмари співучого птаства з-над глибу морського на берег. 

 

[706] Глянь, із сабінської крові старої ряди величезні 

[707] Клаус веде, сам до раті великої схожий. В нас нині 

[708] В Лації Клавдіїв рід і громада від нього походять, 

[709] Ще з того часу, як в Римі сабінам належала влада. 

[710] Цілий іде тут великий загін з Амітерни і древні 

[711] Ідуть квіріти, з Ерета чота, із Мутуски, що родить 

[712] Щедро маслини, з Номента, з трояндових селищ Веліну, 

[713] З Тетріки скель недоступних, із Северських пагір високих, 

[714] йдуть із Касперії, з Форул, з-над річки Гімелли; і ті йдуть, 
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[715] Що з Фабарісу п’ють воду чи з Тібру, і ті, що холодна 

[716] Нурсія шле їх; гортинські загони й народи латинські. 

[717] Ті, що крізь край їх пливе річка Аллія — назва зловісна. 

[718] Скільки-то хвиль мармурових на морі Лівійському грає, 

[719] Як Оріон лише грізний у хвилі зимові порине, 

[720] Чи то як сонце відновлене сходить і густо колосся 

[721] Спіє на Гермовім полі й на нивах лікійських жовтавих. 

[722] Дзвонять щити, і земля аж дрижить від тупоту ніг їх. 

 

[723] Там Агамемнонів друг, а троянського імені ворог, 

[724] Коні до воза Галес запрягає й до Турна приводить 

[725] Тисячні юрми хоробрих; між ними і тих, що копають 

[726] Сапками пліднії, Вакхом улюблені Массіка ниви; 

[727] Й ті, що батьки їх послали з високих верхів’їв Аврунка 

[728] І з сідіцінських роздолів, і ті, що покинули Калес 

[729] І мілководий Вольтурн, і грубі мужі сатікульські, 

[730] Й осків загони. За зброю у них рогатини точені, 

[731] Тх до тугого реміння прив’язувать звикли; їх зліва 

[732] Щит шкіряний прикриває, а б’ються кривими шаблями. 

[733] Та не оспіваний піснею нашою й ти не відійдеш, 

[734] Славний Ебале! Телон породив тебе від Себетіди, 

[735] Німфи, старий вже, як він у Капреї царем був телебів. 

[736] Та його син, вже тоді невдоволений батьківським царством, 

[737] На саррастійські народи високу простяг свою владу 

[738] І на рівнину, що зрошує Сарн, і на тих, що осіли 

[739] В Руфрах, в Батулі, і що обробляють поля келемнійські, 
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[740] Й що доглядають їх мури рясної від яблук Абелли; 

[741] Кидати звикли списами вони за звичаєм тевтонським, 

[742] На головах своїх носять із корка пошиті шоломи, 

[743] Міддю їх сяють щити, і мечі їх виблискують мідні. 

 

[744] Нерси гірськії до бою й тебе посилають, Уфенте, 

[745] Знаного славою й щастям, яке ти в боях здобуваєш. 

[746] А особливо суворий народ, призвичаєний в частих 

[747] Ловах лісних, там екви на землях твердих проживають; 

[748] В зброї вони обробляють ріллю й нову здобичу завжди 

[749] Люблять шукати собі і жити лише із грабунку. 

[750] /гірець маррувіиського люду прийшов, свій шолом уквітчавши 

[751] Віттям маслини плідної,— Архіппа-царя повелінням. 

[752] Був це Умброн наймужніший, на гідр із диханням їх згубним 

[753] Та на все гаддя сон він наводив, співаючи пісню, 

[754] Й дотиком рук заспокоював лють їх; своїм він умінням 

[755] Рани укусів їх гоїв. Та рани від списів дарданських 

[756] Гоїти він не умів; отож не могли врятувати 

[757] Рани його ані спів той, що сон навіває, ні зела, 

[758] Зірвані в горах Марсійських. Тому за тобою із жалю 

[759] Й гай ангіційський ридав, і криштальні ридали Фуціну 

[760] Хвилі, і чисті ридали озера. 

 

[761] Вийшов до бою і син Іпполіта, у битвах прегарний, 

[762] Вірбій,— його-бо ставного Аріція мати послала, 

[763] На узбережжі вологім в Егерії гаю зростивши, 
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[764] Там, де стоїть багатий Діани олтар миротворний. 

[765] Ходить-бо чутка така, що коли Іпполіт той загинув, 

[766] Підступом мачухи, й батькове кров’ю омивши прокляття,— 

[767] Бо розірвали його розполохані коні,— то знову 

[768] Він повернувся під зорі високі, в небесне повітря,— 

[769] -зела Пеона з любов’ю Діани його воскресили. 

[770] Ьатько розгнівавсь тоді всемогутній, що хтось з-поміж смертних 

[771] Вийти посмів із підземної пітьми до світла живого, 

[772] І ромом скидає його він у Стіксові хвилі, хто сином 

[773] Фебовим був і винайшов ліків вигойну властивість. 

[774] А Іпполіта сховала в криївці таємній ласкава 

[775] Трівія й потім послала його до гаїв Егерії,— 

[776] Нишком, під зміненим іменем Вірбія він проживав там. 

[777] Ось від священних гаїв і від Трівії храму вигонять 

[778] Коней роговокопитих, бо ті юнака й колісницю 

[779] На узбережжі розбили, морської злякавшись потвори. 

[780] Кіньми баскими не гірше і син його їздить по полю. 

[781] Тим-то на повозі він і тепер на війну поспішає. 

 

[782] Поміж найпершими видно і зростом величного Турна, 

[783] Як він красується зброєю й всіх переріс головою. 

[784] В нього високий шолом із гребнем потрійним і чубом, 

[785] Зверху ж Хімера, що зяє із пащі вогнем, наче Етна. 

[786] Тим вона більш гримотить і полум’ям грізним жахає, 

[787] Чим од пролитої крові палає завзятіше битва. 

[788] Щит же гладенький Іо золота прикрасила, піднявши 
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[789] Високо роги, вже шерстю покрита, вже зовсім телиця,— 

[790] Образ величний, і Аргус там, дівчини страж, і старенький 

[791] Батько Інах, що ріку проливає з різьбленої урни. 

[792] Ратників хмара за ним виступає, по цілому полю 

[793] Тиснеться військо, укрите щитами; й аргійське юнацтво, 

[794] Є і аврунків громада, й рутули, й старії сікани, 

[795] Тут і сакранські ряди, і з Лабіка мальована зброя; 

[796] Й ті, що посіли твої, Тіберіне, луги і Нуміка 

[797] Берег святий, ті, що крають рутульські верхи лемешами 

[798] й пагір Кіркейських простори, й мужі з тих/лугів, що над ни 

[799] Анксур Юпітер владар, і Феронія в гаї зеленім 

[800] Радо живе, й відтіля, де чорні свої розливає 

[801] Багна Сатура, і звідти, де Уфенса хвилі холодні 

[802] Шляху шукають в найглибших долинах і в море впадають. 

 

[803] Крім цих усіх прибула ще із племені вольсків Камілла, 

[804] Вершників рать привела вона й міддю блискучі загони. 

[805] От войовниця! Ані до ткання-бо у неї не звикли 

[806] Руки жіночі, ані до куделі Мінерви, натомість 

[807] Дівчина добре уміла терпіти тяжкі невигоди 

[808] В битвах жорстоких і навіть з вітрами іти в перегони. 

[809] Легко по нивах, над засівом повним, верхом понад зелень 

[810] Бігла, і ніжного колосу в бігу вона не ламала. 

[811] Чи у відкритому морі, ступивши на хвилі високі, 

[812] Вільно по них пролітала і стіп собі в них не мочила. 

[813] В подиві молодь і юрби жіноцтва навкруг надбігають 
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[814] З хат і полів і дивляться, як вона йде, аж роти всі 

[815] Пороззявляли, як пурпур цариці вкриває їй плечі, 

[816] Фібула з золота коси скріпляє, як носить лікійський 

[817] Свій сагайдак вона й мирт із загостреним вістрям пастуший. 

Книга восьма 

[1] Щойно на замку Лаврента Турн вивісив прапор воєнний, 

[2] Глухо роги засурмили і рушили борзії коні, 

[3] Щойно він зброєю брязнув, і серце усім стрепенулось; 

[4] У хвилюванні весь Лацій поспішно складає присягу 

[5] Дружби воєнної, в шалі нестримному молодь лютує. 

[6] Перші начальники тут і вожді — Мессап із Уфентом, 

[7] З ними й Мезенцій, огудник богів, звідусіль на підмогу 

[8] Військо приводять, селян забирають з ланів їх розлогих. 

[9] Зразу ж і Венула шлють в Діомеда великого місто, 

[10] Щоб допомоги просив і сказав, що вже вторгнулись тевкри 

[11] В Лацій, що вже кораблями приїхав Еней і, пенатів 

[12] Внісши подоланих, мовить, що доля йому присудила 

[13] Бути царем, що багато племен із дарданським героєм 

[14] Вже сполучилось і в Лації всюди ім’я його знають. 

[15] Що за мету він поставив собі і чого він бажав би, 

[16] В разі йому пощастить, Діомедові все це видніше, 

[17] Аніж то видно і Турну-царю, і цареві Латину. 

 

[18] Так було в Лації. Лаомедонтський герой все це бачить, 

[19] Серце журбою великою б’ється у грудях, і бистро 

[20] Думка його то в один бік літає, то в другий, у різні 
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[21] Сторони рветься, усе розважає. Так мовби тремтливе 

[22] Сонячне світло в воді відбивається в мідному чані, 

[23] Чи світлосяйного місяця в повні проміння яскраве 

[24] Скрізь проникає далеко, у кожен куточок, під и?бо 

[25] Блисне і високо вдарить по рублених сволоках стелі. 

 

[26] Ніч залягла, і тварини утомлені сон нездоланний 

[27] Скрізь, по всіх землях, окутав, всі роди звірині й пташині,— 

[28] Батько ж Еней, тяжкою війною зажурений дуже, 

[29] Під небокраєм холодним схилився на березі річки, 

[30] Тілові дав запізнілий спочинок. Тут бог того місця, 

[31] Сам Тіберін із чудової річки йому об’явився, 

[32] Вийшовши дідом старим з-між густого галуззя тополі. 

[33] Шати тонкого на нім полотна зеленої барви, 

[34] Падає тінь на волосся з вінця тростяного, і так він 

[35] Мовить до нього, такими словами журбу розганяє: 

 

[36] «Божого роду нащадку, що місто троянське привозиш, 

[37] Та від руки ворогів нам Пергам зберігаєш навіки,— 

[38] Землі Лавренту і ниви Латина тебе виглядали. 

[39] Тут твоя певна оселя, тут певні пенати; не гайся 

[40] І не лякайся страхіття війни, бо весь гнів і досада 

[41] Вже проминули в богів. 

[42] Але щоб ти не подумав, що все це лиш марева сонні,— 

[43] Знайдеш ти льоху велику під дубом, на березі річки, 

[44] Буде лежати вона, поросят породивши аж тридцять, 
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[45] Біла сама, й поросята у неї при вимені білі. 

 

[46] Тут буде місце для города, всі тут труди закінчаться, 

[47] Бо як віднині в черзі своїй тридцять обернеться років, 

[48] Місто Асканій залежить тут, назви преславної Альба. 

[49] Я непомильно пророчу. Тепер уважай, я скажу ще, 

[50] Як переможцем ти вийдеш з біди, що загрожує нині. 

[51] Тут аркадійці, що рід свій усі від Палланта виводять, 

[52] На берегах цих осіли; вони за царем, за Евандром, 

[53] За прапорами його ідучи сюди, місто на горах 

[54] Тут заснували й від предка його Паллантей називають. 

[55] З плем’ям латинським вони безупинно воюють; візьми їх 

[56] До товариства в свій табір, союзом із ними з’єднайся. 

[57] Я тебе прямо до них заведу берегами й рікою, 

[58] Щоб, пливучи проти течії, міг ти на веслах піднятись. 

[59] Сину богині, вставай же, як перші зірки лише зайдуть, 

[60] І^по обряду Юноні молись із благанням, погрози 

[61] Й гнів її втишуй. А як переможеш, даси мені шану. 

[62] Той я, як бачиш, що рве береги свої в повідь і крає 

[63] Поле врожайне; я синій той Тібр, я ріка та славетна, 

[64] Що її небо найбільш між всіма полюбило. Тут стане 

[65] Дім мій великий, що градам могутнім столицею буде». 

 

[66] Тільки бог річки промовив і в озері скрився глибокім, 

[67] Самого дна Досягнувши,— Еней пробудився, і темна 

[68] Ніч проминула. Він встав і на небо поглянув, на раннє 
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[69] Сонце, і в пригорщі з річки води, по закону, набравши, 

[70] Так промовляє до неба: «Німфи, о німфи лаврентські, 

[71] Що всім потокам початок даєте, й ти, батьку наш Тібре, 

[72] Разом з твоєю святою водою, прийміть ви Енея 

[73] В вашу опіку й, нарешті, від всіх небезпек урятуйте. 

[74] Де тільки води твої (а ти глянув на нашу недолю) 

[75] Мають джерела, у будь-яких землях, найкращим для мене 

[76] Ти випливаєш, від мене навік тобі, боже рогатий, 

[77] Будуть хвала і дарунки, царю усіх рік гесперійських, 

[78] Ти лиш прийди й утверди вселаскаво обітницю дану». 

[79] Гак промовляє, із флоту два судна дворядні відводить, 

[80] І до плавби їх лаштує, і зброєю всіх наділяє. 

 

[81] і ут же очам показалось видовище дивне й раптове: 

[82] Льоху побачили білу і білі при ній поросята, 

[83] о-поза дерев, як лежала вона на траві прибережній. 

[84] -зараз побожний Еней тобі її, славна Юноно, 

[85] В жертву приніс і поклав на вівтар з поросятами разом. 

[86] Тібр цілу ніч тоді стримував хвиль повноводдя бурхливе 

[87] І, повернувшись назад, у тихії води, змінився 

[88] Так, що з’явилося плесо гладеньке на річці, неначе 

[89] Десь на ставку чи на тихому озері, що й непотрібна 

[90] Весел робота. Тож швидко в дорогу пустились, лиш плюскіт 

[91] Чувся веселий. Смолисті бруси ялинові по водах 

[92] Мчать, що аж хвилі й бори здивувались, до того незвичні, 

[93] Що над рікою щити бойові сяють здалека блиском 
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[94] І надпливають мальовані судна. Вони ж день і ніч всю 

[95] Дружно гребуть і закрути довгі минають, укриті 

[96] Віттям дерев, і зелень їх крають у тихому плесі. 

[97] Сонце вогненне стояло уже посередині неба, 

[98] Як вони здалека мури побачили, й замок, і зрідка 

[99] Крівлі домів, що нині могутність їх римська зрівняла 

[100] З небом, тоді ж Евандр царював ще в убогій державі. 

[101] Судна туди завертають і просто до міста прямують. 

 

[102] Цар аркадійський в той день на пошану могутнього сина 

[103] Амфітріона влаштовував свято і в лісі під містом 

[104] Жертву приносив богам. Паллант, його син, був з ним разом 

[105] І з-між юнацтва найперші, й убогий сенат; і жертовний 

[106] Ладан курився, й при вівтарі тепла ще кров парувала. 

[107] А як побачили судна високі й мужів, що у темний 

[108] Гай надпливали, в мовчанні налігши на весла, то зразу, 

[109] Вигляду цього злякавшись, зірвалися всі и залишили 

[110] Жертву й столи. Та відважний Паллант не дозволив їм жертву 

[111] Переривати, спис в руки хапає, біжить сам навпроти, 

[112] Й здалека з пагорба кличе: «Яка то потреба, юнацтво, 

[113] Змушує вас у незнану пускатися путь, і куди ви 

[114] їдете? Рід ваш який? Де ваш дім? Чи ви мир несете нам, 

[115] Чи ворожнечу?» А батько Еней тоді так відгукнувся 

[116] Зверху з корми, мироносну оливну тримаючи гілку: 

[117] «Бачиш ти Трої синів і зброю ворожу латинцям, 

[118] Що гордовито, ізгоїв блуденних, в бою нас прогнали. 
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[119] Ми до Евандра прийшли,— скажіть же йому, що дарданські 

[120] Вибрані хочуть вожді про воєнну просить допомогу». 

[121] Вражений іменем батьковим, дуже Паллант здивувався. 

[122] «Вийди,— озвавсь він до нього,— і хто б то не був ти, із батьком 

[123] Сам починай розмовляти, будь гостем у наших пенатів». 

[124] Потім рукою піддержав його і, обнявши, правицю 

[125] Щиро потиснув. У ліс вони входять і річку лишають. 

 

[126] Дружньо такими словами Еней до царя тоді мовить: 

[127] «Найблагородніший з греків, якого мені присудила 

[128] Доля благати і віття в стрічках простягати до нього,-— 

[129] Не побоявсь я цього, хоч данайців ти вождь і аркадець, 

[130] Хоч з обома синами Атрея ти зв’язаний родом. 

[131] Доблесть моя, і богів віщування священні веліли, 

[132] Й наша спорідненість, і голосна твоя слава по світу, 

[133] Й доля судила, щоб я добровільно з тобою з’єднався. 

[134] Дардан, розказують греки, ілійського города батько 

[135] Й перший основник, син доньки Атланта Електри, до тевкрів 

[136] Примандрував, а Електру Атлант породив переможний, 

[137] Що небозвід весь на плечах тримає. Вам батько Меркурій, 

[138] Що на холодних зачавши його верховинах Кіллени, 

[139] Майя на світ цей ясний привела сніжно-біла; а Майю 

[140] Велетень той же Атлант, якщо вірить переказам давнім, 

[141] Той же Атлант породив, що зоряне небо тримає. 

[142] Так в нас у кожного рід із тієї ж виводиться крові. 

[143] От я на це й сподівався і, замість послів сюди слати 
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[144] І^хитрувати спочатку, себе я, себе підставляю 

[145] Й голову сам до порогів твоїх із благанням приношу. 

[146] Це ж бо те плем’я давнійське, що так же й на тебе війною 

[147] Йде безпощадно; якщо вони виженуть нас, то не буде 

[148] Сумніву, що під ярмо й всю Гесперію зможуть скорити 

[149] Й завоювати її від краю морського до краю. 

[150] Дай же й прийми запоруку взаємну; бо є в нас до бою 

[151] Сили готові, є мужність, досвідчене в війнах юнацтво». 

 

[152] Так тоді мовив Еней, а він на уста його, й очі, 

[153] І^на все тіло промовця уважно і довго дивився 

[154] Й так відповів: «Як я радий тебе, наймужніший із тевкрів, 

[155] Тут і прийнять, і пізнати. Виразно пригадую голос 

[156] Батька твого, Анхіса великого, вигляд і мову! 

[157] Я не забув, як прямуючи до Саламіна, нащадок 

[158] Лаомедонта Пріам одвідав сестри Гесіони 

[159] Царство та ще й завітав у холодну країну аркадську. 

[160] Юність найпершими квітами лиця мені засівала, 

[161] Я дивувався з тевкрійських вождів, дивувався і з сина 

[162] Лаомедонта. Найвищий же був із усіх тих героїв 

[163] Саме Анхіс. Молоде моє серце аж рвалось до нього 

[164] Заговорить і правицею щиро потиснуть правицю. 

[165] І, захопившись, повів я його аж до мурів фенейських. 

[166] Він же, відходячи, в дар залишив сагайдак мені дивний 

[167] З стрілами в ньому лікійськими, й золотом ткану хламиду, 

[168] І золоті дві узди, що Паллант зберігає їх, син мій. 
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[169] Отже, правицю мою подаю вам, якої хотіли, 

[170] й з вами союзом лучуся. А завтра, лиш ранішнє світло 

[171] Зійде на небо, в добрі відпущу вас, дам військо й підмогу. 

[172] Свято ж тим часом щорічне оце, якщо в дружбі прийшли ви,— 

[173] З нами святкуйте врочисто — адже відкладать не годиться — 

[174] І відтепер до учт товариських уже привикайте». 

 

[175] Так промовляє й наказує знову бенкет готувати, 

[176] На мураві розставляє відсунені кухлі й садовить 

[177] Сам він гостей; а Енея окремо шанує і садить 

[178] В крісло кленове, шкурою лева гривастого вкрите. 

[179] А юнаки, що для цього призначено їх, із жерцями 

[180] Навперебій накладають посмажене м’ясо волове, 

[181] Сиплють в ковші подарунки Церери і Вакхом частують. 

[182] Тут і Еней, і троянське юнацтво смаженю ту їли, 

[183] З довгої спини вола, і жирну утробу жертовну. 

 

[184] А вдовольнили свій голод і прагнення їжі минуло, 

[185] Мовив тоді цар Евандр: «Цей празник, бенкет по обряду, 

[186] Й цей ось вівтар для могутнього бога ми тут встановили 

[187] Не з забобону пустого, богів не шануючи давніх,— 

[188] Але тому, ти мій гостю троянський, що з скрути страшної 

[189] Ми врятувались, то й честь відновляємо здавна належну. 

[190] Передусім на цю скелю поглянь, що у зломах звисає, 

[191] Як там розкидано купи каміння, яка он самотня 

[192] Хижа гірська, як на порох розсипались скелі величні. 
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[193] Тут-то простора печера була, що далеко тягнулась; 

[194] Жив у печері тій Как, ця страшна півлюдина потворна. 

[195] Не заглядав туди сонячний промінь, земля була тепла 

[196] Свіжою кров’ю і завжди висіли на грізних одвірках 

[197] Людські обличчя страшні, поблідлі в жахливому тлінні. 

[198] Батьком тієї потвори Вулкан був; вогнем його чорним 

[199] Зяяв він з пащі своєї й тягар свого тіла ледь двигав. 

[200] Зрештою, сповнились наші бажання, настала хвилина, 

[201] Що принесла нам із божим приходом рятунок. Бо гордий 

[202] Тим, що триликого вбив Геріона і здер з нього зброю 

[203] Месник найбільший, Алкеїв онук, надійшов, переможець, 

[204] І величезні пригнав він воли; тут кругом по долині, 

[205] Понад рікою вони розійшлися. А Кака манила 

[206] Вдача злодійська і дика, щоб не залишати незнаним 

[207] Жодного злочину й підступу; отже, чотири найкращі 

[208] Ростом воли відганяє від стада, займаючи стільки ж 

[209] І ялівок найгарніших. Щоб ноги слідів не лишили, 

[210] Якби їх прямо загнав,— за хвости повтягав до печери. 

[211] Так обернувши слідів спрямування, сховав їх у темнім 

[212] Схові каміннім, і жодні ознаки, якби хто шукав їх, 

[213] Не завели б до печери. Як ситу із стійла худобу 

[214] Амфітріона нащадок вигонив і ладивсь в дорогу, 

[215] То на відході воли заревли, і всі гори й діброви 

[216] Жалібним ревом заповнили й стогоном, їх покидавши. 

[217] В відповідь їм і телиця одна у великій печері 

[218] Теж заревла з запертя і позбавила Кака надії. 
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[219] Тут спалахнуло від болю Алкідове серце і жовчі 

[220] Чорної сповнилось в шалі; вхопив він у руки тяжезну 

[221] І сукувату дубину й на гору побіг піднебесну. 

[222] Вперше ми Кака тоді на власні побачили очі, 

[223] Як метушивсь він од страху, як швидше від самого Евра 

[224] Втік у печеру, бо той переляк окрилив йому ноги. 

[225] Там зачинився, й ланцюг розірвавши, звалив величезний 

[226] Камінь, який на ретязь залізний майстерно завісив 

[227] Батько, і засув засунув в одвірки і так укріпився. 

[228] От тірінтієць у шалі з’явився, і доступу вгору 

[229] Пильно шукає, і водить усюди очима, й зубами 

[230] Люто скрегоче. Й так тричі, палаючи гнівом, обходить 

[231] Верх Авентіну, і тричі даремно старається зрушить 

[232] Скельні пороги, і тричі з утоми в долині сідає. 

[233] Ззаду печери здіймалася там звідусюди урвиста 

[234] Скеля шпиляста із гострого каменю, дуже висока — 

[235] Звідки не глянеш, на гнізда для хижого птаства придатна. 

[236] Скелю цю — верх її— вліво, у напрямі річки, схилив він, 

[237] З правого боку підперши,— стрясає в найглибших основах, 

[238] Зрушує з місця її і помахом дужим штовхає, 

[239] Так, наче громом ударило, аж береги розступились 

[240] І перелякані хвилі потоку назад подалися. 

[241] І відчинилась печера,— Какові ті величезні 

[242] Царські чертоги,— і темні відкрилися там погребища. 

[243] Наче під натиском сили якої земля б розступилась 

[244] І відчинила підземні оселі й богам ненависне 
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[245] Царство бліде, і глибоко зверху жахливу безодню 

[246] Видно було б, і духи під впущеним світлом тремтіли б. 

[247] Так несподівано світлом раптовим його захопивши 

[248] В скелі порожній, де наглухо замкнений дико ревів він, 

[249] Стрілами ззовні Алкід нападає і зброю всіляку 

[250] Мече — й дерева, й каміння, неначе ті кола млинові. 

[251] Той же тим часом,— бо з скрути тієї вже втечі немає,— 

[252] Хмарами дим видихає із пащі (аж дивно сказати), 

[253] Тьмою густою сповняє домівку, засліплює очі, 

[254] Темну, з вогнем перемішану, створює ніч у печері. 

[255] Врешті, не стерпів Алкеїв онук,— крізь вогонь перескочив 

[256] Він стрімголов, де дим найгустіше у хвилях здіймався, 

[257] Де в величезній чорній печері найбільш вирувало. 

[258] В темряві Кака вхопив він в обійми, хоч той іще дихав 

[259] Полум’ям марним, на нього наліг і так його стиснув, 

[260] Що аж полізли на лоб йому очі і в горлі засохло. 

[261] Двері виважує він, відкривається чорна домівка,— 

[262] І ялівки, сюди загнані, вийшли на світло, й відкрився 

[263] Небу грабіж безперечний. А він, ухопивши за ноги, 

[264] Трупа поганого витяг. І всі надивитись не можуть 

[265] І на обличчя, й на очі жахливі, й щетинням оброслі 

[266] Груди цього напівзвіра, й вогонь, що погас в його горлі. 

[267] Тож Геркулесу тоді з пошаною всі поклонились 

[268] І зберігають, на радощах, день той нащадки, і перший 

[269] Речник того був Потіцій, по нім дім Пінаріїв вийшов 

[270] Сторожем жертв Геркулесу. Вівтар цей він в лісі поставив, 
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[271] Ми його будемо звати Найбільший, і завжди найбільшим 

[272] Він для нас буде. Тому, юнаки, ви таку величезну 

[273] Славу шануйте і віттям вінчайте волосся; й правиці 

[274] З чашами вгору здійміть, і взивайте нам спільного бога, 

[275] й щедро вино йому лийте». Промовив він це, і двобарвним 

[276] Віттям тополя йому Геркулесова чуб отінила; 

[277] Вплетене листя з волосся звисало, а чаша святая, 

[278] Повна вина, красувалась в правиці. На стіл узливання 

[279] В радості всі учиняють жертовне й богів закликають. 

 

[280] Веспер тим часом наблизивсь, на захід Олімп похилився. 

[281] От і жерці починають обхід, а найперший Потіцій; 

[282] Всі, по закону, одягнені в шкури, і з свічкою кожен. 

[283] Знов відновляють бенкет і другим заходом солодкі 

[284] Страви приносять і повні миски на вівтар уставляють. 

[285] Браття ж салійські, обличчя вмаївши галуззям тополі, 

[286] Спів починають довкола престолу, де жертви палають. 

[287] Тут хор молодших, там старших, і всі величають у співах 

[288] Подвиги, що довершив Геркулес: як дві перші потвори 

[289] Мачухи він ухопив і в руках задушив, дві гадюки; 

[290] Як він славетні міста зруйнував — і Ойхалію, й Трою. 

[291] Тисячі праць довершив він тяжких в Еврістея на службі, 

[292] З допусту злої Юнони: «Ти непереможний, дволиких 

[293] Хмарами зроджених Фола й Гілая своєю рукою 

[294] Вбив, і крітську потвору, і в скелях могутнього лева 

[295] Біля Немеї. Злякалось тебе навіть озеро Стікса, 
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[296] Орків злякавсь воротар, що лежав у кривавій печері 

[297] На недогризеній кості. Тебе не злякають ніякі 

[298] Постаті, навіть Тіфей в своїй зброї, мов скеля стрімчаста. 

[299] Ти не утратив притомності духа, як гідра лернейська 

[300] Тьмою голів обкрутила тебе,— отже, радуйся, справжній 

[301] Сину Юпітера, цвіте богів, ізійди вселаскаво 

[302] Й благослови нас і свято твоє». У піснях так співали, 

[303] Та не забули й про Канову разом згадати печеру, 

[304] Ані про нього самого, як дихав огнями. Лунає 

[305] Гомін по цілому гаю, аж гори його відбивають. 

 

[306] От покінчили божисті обряди, й усі переходять 

[307] В місто. Цар перший ступає, поважний роками,— з собою 

[308] У товаристві Енея веде й свого сина; про різні 

[309] Справи вони розмовляють. З усього Еней дивувався, 

[310] Й живо по всьому очима водив, бо йому був цікавий 

[311] Кожний куточок, усе його тішить, царя він питає 

[312] Й слухає, що цей говорить про пам’ятки предків прадавніх. 

[313] Мовить тоді цар Евандр, який римську поставив твердиню: 

[314] «Бачиш, тут фавни тубільні і німфи гаї ці займали, 

[315] Плем’я мужів, що зродились із пнів і з твердої дубини. 

[316] Устрою в них не було, ні звичаїв, волів запрягати 

[317] Ще не навчились, запасів робити й здобуте щадити 

[318] Не розуміли: із віття жили та із ловів не легких. 

[319] Перший Сатурн тут явивсь із небесних висот олімпійських, 

[320] Зброї Юпітера втікши, як той його вигнав із царства. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1492 

 

[321] Він тоді рід той безумний, розлізлий по горах високих, 

[322] Разом стягнув і надав їм закони, а край цей схотів він 

[323] Лацієм звать, бо безпечно в землі цій сховався. Доба та 

[324] В час його царства, як кажуть, була золота. Так він правив 

[325] В тихому мирі народами, поки поволі настала 

[326] Гірша, поблякла доба, а за нею до воєн шалена 

[327] Пристрасть і власності сильна жадоба. Тоді-то авзонське 

[328] Плем я й сіканські народи прийшли сюди, й часто зміняла 

[329] Назву Сатурна земля. І настали царі, між якими 

[330] Тібріс жорстокий, безмірного росту, що річку від нього 

[331] Іменем Тібр ми пізніше, усі італійці, назвали. 

[332] Справжню, стару свою назву утратила Альбула-річка. 

[333] В час той, як прогнаний із батьківщини, по морю я їхав, 

[334] Доля всесильна й судьба неминуча мене посадили 

[335] В цих ось краях, та бог Аполлон і накази жахливі 

[336] Матері — німфи Карменти — мене завели у ці землі». 

 

[337] Ледве сказав це, йде далі й показує вівтар і браму, 

[338] Що Карментальською, кажуть, назвали вже римляни здавна, 

[339] -З шани до німфи Карменти, що долю віщує і перша 

[340] Те провістила нам, що енеади"великим народом 

[341] Ьудуть і що Паллантей також містом уславленим стане. 

[342] Далі великий показує гай, що притулок із нього 

[343] Ромул завзятий зробив, і ще далі Луперкал у тіні 

[344] Cкелі холодної, що парасійським звичаєм назвали 

[345] Йменням Лікейського Пана. І гай Аргілету святого 
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[346] Теж показав, і місце, де гостя із Аргоса вбито. 

[347] Звідти веде під Тарпею і під Капітолій, що нині 

[348] Золотом сяє, колись же був дикими вкритий корчами. 

[349] Вже і тоді забобонні жахи цих от місць полохливу 

[350] Людність лякали, й тоді уже лісу і скелі боялись. 

[351] «Глянь,— каже,— гай цей і пагорб цей, лісом укритий, займає 

[352] Бог невідомо який, хоч вірять і в те аркадійці, 

[353] Що і самого Юпітера бачили часто, як чорну 

[354] Тряс він егіду своєю правицею й хмари громадив. 

[355] Бачиш, крім того, ці городи два, ці розвалені мури, 

[356] Рештки, що тут залишились, як спомин по давніх героях. 

[357] Замок цей — батько наш Янус, а той — Сатурн заснував тут, 

[358] Янусів замок — Янікул, Сатурнія — звався Сатурнів. 

 

[359] Так, розмовляючи, скоро й до вбогого житла Евандра 

[360] Вже підійшли і ревучі побачили череди всюди, 

[361] Бачили їх і на Римському ринку, й величних Карінах. 

[362] Як до домівки прийшли, він промовив: «На ці ось пороги 

[363] Сам Алкід переможний вступав, і його тут гостила 

[364] Царська оселя оця. Тож гідний будь бога і важся, 

[365] Гостю, багатств не цінити і не осуди нашу вбогість». 

[366] Так він сказав і під покрив маленького дому Енея 

[367] Вводить великого й просить сідать на розстеленім ложі 

[368] З листя, яке ведмедиці лівійської шкурою вкрито. 

 

[369] Ніч наступає і землю у чорні окутує крила. 
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[370] Мати Венера, проте, не даремно погроз лаврентійських 

[371] І завірюхи тяжкої у серці своєму злякавшись, 

[372] Йде до Вулкана на слово, і так в золотій їх подружній 

[373] Спальні говорить, і будить у ньому любов божественну: 

[374] «Поки царі арголійські Пергам плюндрували війною, 

[375] Замки, які від ворожого пломеню мали упасти, 

[376] Тим нещасливцям ніякої помочі й жодної зброї 

[377] Я не благала; хисту твого і тебе, чоловіче 

[378] Мій найдорожчий, ніяк не хотіла даремно трудити, 

[379] Хоч добродійств і багато я винна Пріамовим дітям, 

[380] Хоч уже часто над лихом Енея тяжким я ридала. 

[381] Нині з Юпітера волі ступив він на берег рутульський, 

[382] Отже, в покорі приходжу сюди і в твоєї святині 

[383] Зброї благаю, мати — для сина. Тож донька Нерея 

[384] Й жінка Тітона могли твоє серце сльозами склонити. 

[385] Глянь, які ринуть народи, які-то твердині замкнули 

[386] Брами, як гострять залізо на мене й моє покоління». 

[387] Мовила так і білішими снігу руками богиня 

[388] Солодко й ніжно голубить його, що й досі ще длявся. 

[389] Звиклий жар охопив його раптом, і пломінь знайомий 

[390] Мозок йому розпалив у костях, їх ослабивши млостю. 

[391] Так от, як часом із грому ясного зірвавшись, вогниста 

[392] Блискавка смугою світлого сяйва у хмарах заграє. 

[393] Жінка, свідома краси, була рада із підступу свого. 

[394] Вічним коханням покорений, батько їй так повідає: 

[395] «Чом так далеко причин ти шукаєш? Де ж ділось, богине, 
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[396] В тебе довір’я до мене? Якщо б піклувалась так само 

[397] Ти вже раніш, то озброїть троянців було б ще можливо; 

[398] Не боронили б, напевно, ні батько всесильний, ні доля 

[399] Трої стояти й Пріамові років ще десять прожити. 

[400] Як воювати тепер ти готуєшся й задум цей маєш,— 

[401] Все, що я захистом здолаю своїм, обіцяю, що зможу 

[402] Викувать я із заліза чи вилить його із електру, 

[403] Що лише зможе вогонь із повітрям,— облиш ці благання 

[404] І перестань в свої сили не вірить». Із цими словами, 

[405] Впав із жагою в обійми жадані, і, любій дружині 

[406] Ніжно до лона схилившись, поринув у сон безтурботний. 

 

[407] По відпочинкові першім, як ніч, півшляху перейшовши, 

[408] Сон віджене, як жінка, що їй із куделі нужденно 

[409] Жити судилося й хистом Мінерви, вогонь роздуває 

[410] Й вистиглий попіл, щоб ночі додать до роботи, й рабиням 

[411] Довгої праці при світлі усім завдає, щоби чистим 

[412] Ложе подружнє самій зберегти і мати можливість 

[413] Виховать діток маленьких,— точнісінько так і могутній 

[414] Владар вогню не пізніше тієї хвилини з м’якого 

[415] Ложа встає й поспішає на кузню до праці своєї. 

 

[416] Біля Сіканії, там, де Еолова близько Ліпара, 

[417] Скелями острів підноситься вгору, що завжди димляться, 

[418] А під тим островом б’ють із печери в розколинах Етни 

[419] Дужі громи у розжарених горнах циклопів, і сильно 
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[420] В вухах гримить від ударів тяжких у ковадла, сталева 

[421] Маса халібська аж прискає в гарті, коли у горнилах 

[422] Жар роздувають. Вулканів тут дім і весь обшир Вулканів. 

[423] Владар вогню сюди саме й зійшов із високого неба. 

 

[424] У величезній печері залізо кували Циклопи: 

[425] Бронт, і Стероп, і голий Піракмон. Громи в їх долонях — 

[426] Ті, що батько скидає їх стільки із неба на землю, 

[427] Вже відшліфовані трохи, частково іще не готові,— 

[428] Ще добавляли до них по три промені граду й три зливи, 

[429] Три із червоного жару і три із крилатого вихру. 

[430] Ще домішали і ясність жахливу до творива того, 

[431] Гуркоту й жаху дали ще і гніву, що блискавки мече. 

[432] Далі іще й колісницю для Марса ладнали крилату,— 

[433] Він-бо до бою на ній і мужів, і міста спонукає. 

[434] В іншому місці егіду кували, Паллади гнівної 

[435] Зброю страшну; і зверху старанно її прикрашали 

[436] Зміїв лускою та золота блиском. На грудях богині 

[437] Скрутні різьбили зміїні й подобу самої Горгони, 

[438] Що повертає очима, хоч шия відрізана в неї. 

[439] «Все відкладіть,— до них каже,— лишіть розпочату роботу, 

[440] Роде етнейський, циклопи, й на це ви бачно вважайте: 

[441] Зброю зробити для мужа завзятого треба; тут сили, 

[442] Треба тут рук доложити берких і всілякого вміння 

[443] Й хисту. Тож не зволікайте». І більше ні слова. А ті вже 

[444] Зразу на труд налягли, розділивши його між собою 
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[445] Нарівно. Струмені міді пливуть там, і золото плине, 

[446] Криця, що ран завдає, у просторому плавиться горні. 

[447] Щит велетенський готують, один проти стріл всіх латинців, 

[448] Сім накладають шарів, що один поза один заходить, 

[449] І надимають повітря, й женуть продувними міхами. 

[450] Інші — крицю шипучу в кориті з водою гартують. 

[451] Аж гуготить вся печера від грому лункого ковадел,— 

[452] В чергу так вони із зусиллям руки здіймають. 

[453] Лиш повертаючи в кліщах могутніх метал розжарілий. 

 

[454] Поки так батько лемнійський спішить у еольському краї, 

[455] Світла живлюще проміння і щебет під дахом пташиний 

[456] Рано-раненько збудили Евандра в хатині убогій. 

[457] Старець встає й одягає на тіло сорочку, й тірренські 

[458] В’яже під стопи сандалії; потім і меч він тегейський 

[459] Через плече перевішує збоку й назад відкидає 

[460] Шкуру пантери, що з лівого боку звисала у нього. 

[461] Йдуть ще попереду два сторожі тих високих порогів 

[462] І супроводять хазяїна — пси його вірні. Іде він 

[463] Прямо до гостя Енея, в оселю його, що стояла 

[464] Осторонь; бо не забув наш герой про вчорашню розмову 

[465] І про свою обіцянку. Еней не пізніш пробудився. 

[466] Йшов цей із сином Паллантом, а той в товаристві Ахата. 

[467] Руки, зійшовшись, взаємно вони подали і в світлиці 

[468] Сіли, де в затишку вільно могли розмовляти. Цар перший 

[469] Мову почав: 
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[470] «Наймогутніший владико тевкрійський, ще доки живеш ти, 

[471] Твердити я не посмів би ніколи, що справа троянська 

[472] Вже занепала, що гине держава. Від нас, відповідно 

[473] До твого імені, всюди відомого, стануть до бою 

[474] Сили малі вам на поміч; бо звідси замкнула етруська 

[475] Річка, а звідти нас тиснуть рутули, під мурами міста 

[476] Зброєю дзвонять. Та я сподіваюсь, що зможу з’єднати 

[477] Сильні народи для тебе і царства багатого табір. 

[478] Для порятунку показує стежку нам випадок слушний. 

[479] Доля тебе тут бажає — й прийшов ти. Не дуже далеко 

[480] Звідси є місто Агілла, на вічній збудоване скелі, 

[481] Де на етруських верхів’ях селилося плем’я лідійське, 

[482] Славне в боях. Довгий час процвітало воно, та Мезенцій, 

[483] Цар, покорив його владою гордою й силою зброї. 

[484] Що ж тут про злочини дикі тирана та вбивства огидні 

[485] Згадувать? Хай це на голову скинуть йому і потомкам 

[486] Вічні богове. Бо ж навіть померлих в’язав він з живими, 

[487] Руки до рук, а лице до лиця прикладав (які муки!). 

[488] В пасоки гнійних потоках, в обіймах мерзенних, у довгих 

[489] Муках вбивав їх. За зброю вхопилися мучені, врешті, 

[490] І облягли ошалілого ката в його ж таки домі; 

[491] Помічників повбивали, закидали жаром покрівлю. 

[492] Він серед січі тікає в країну рутулів, до Турна, 

[493] Що обороною став побратимові. Праведним гнівом 

[494] Вся етрурійська земля розгорілась, жадають, щоб видать 

[495] їм на скарання царя, бо війною ідуть. Полководцем 
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[496] Настановлю я тебе тисячам тим, Енею, бо густо 

[497] Товпляться вздовж узбережжя на суднах, до бою взивають. 

[498] Жрець лиш старий їх тримає, судьбу їм пророчить: «Добірна 

[499] Молодь меонська, ви, древніх героїв квітучая сило, 

[500] Біль справедливий на ворога рве вас; гнів слушний Мезенцій 

[501] Так розпалив. Та ніхто з італійців не може обняти 

[502] Провід в такому народі, шукайте чужих полководців». 

[503] Сили етруські тоді розмістились на цьому роздоллі, 

[504] Божих пророцтв налякавшись. Сам Тархон послів посилає, 

[505] Щоб передати мені ту корону і берло та інші 

[506] Влади ознаки і просить у табір прийти та обняти 

[507] Владу в тірренців. Та виснагла старість моя із роками 

[508] І скостеніла мені заважає сягати по владу; 

[509] Вже-бо і сила, до подвигів здібна, минулась. А сина 

[510] Я прихиляв би до цього, якщо б через матір сабельську 

[511] Кров не змішалась і звідси він частки не мав батьківщини. 

[512] Ти ж, що й вік твій, і рід із судьбою у згоді, відважся, 

[513] Вируш, керманичу тевкрів, вождю італійців хоробрий, 

[514] Крім того, я ще Палланта додам тобі, втіху й надію 

[515] В мене єдину; нехай під твоїм він началом звикає 

[516] Марсову службу нести і воєнної справи учитись. 

[517] Бачачи подвиги мужні твої, в молодому ще віці 

[518] Хай тебе цінить. Аркадських я дам йому вершників двісті, 

[519] Вибрану силу юнацтва, і стільки ж він дасть і від себе». 

 

[520] Ледве промовив він це, як сумно спустили додолу 
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[521] Очі Еней, син Анхіса, й Ахат, його вірний товариш,— 

[522] Горя багато в зажуренім серці вони б розважали, 

[523] Та Кітерея з високого неба знаки подала їм, 

[524] Бо із ефіру раптова їм блискавка ясно мигнула. 

[525] І загриміло, здавалось, що світ увесь валиться раптом; 

[526] Всім причувалось, що сурми тірренські заграли в повітрі. 

[527] Всі озирнулись на небо, а звідти невпинно доходив 

[528] Грім лункодзвонний; на світлих прогалинах неба, крізь хмари 

[529] Видно, як зброя червоно горить, як дзвенить від ударів. 

[530] Всім це затьмарило ум, та один лиш з героїв троянських 

[531] Голос пізнав, зрозумів заповіт материнський і каже: 

[532] «Ти не допитуйся навіть, мій друже, які-то події 

[533] Чуда оці нам пророчать: Олімп мене кличе, богиня, 

[534] Мати моя, обіцяла послати мені цю ознаку, 

[535] Як розгориться війна, і на поміч із неба подати 

[536] Зброю Вулкана. 

[537] Скільки смертей лаврентійців нещасних чекає! Як тяжко, 

[538] Турне, заплатиш мені! Як у хвилях своїх ти багато 

[539] Будеш котити щитів, і шоломів, і трупів героїв, 

[540] Батьку наш Тібре. Хай топчуть союзи, війни хай бажають». 

 

[541] Тільки слова ці промовив, встає із високого крісла, 

[542] Й на Геркулесовім вівтарі згаслий вогонь розбудивши, 

[543] До невеличких пенатів підходить і ларів, знайомих 

[544] Щойно від вчора. Евандр і вся молодь троянська по черзі 

[545] Вибрані вівці у жертву з належним обрядом приносять. 
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[546] Потім до суден своїх він відходить одвідати друзів. 

[547] З них вибирає собі він хоробрістю знаних, щоб разом 

[548] З ним на війну вирушали, його проводжали, а інші 

[549] Долі рікою пливуть, без напруги, щоб там передати 

[550] ) Вістку від батька Асканію, що тут нове приключилось. 

[551] Коней тевкрійцям дали в ту дорогу на ниви тірренські; 

[552] А для Енея підводять найкращого: лев’яча шкура 

[553] Зверху коня покриває, блищать золоті на ній кігті. 

 

[554] Вістка містину малу облітає, що вершники скачуть 

[555] По узбережжю владики тірренців. В журливій тривозі 

[556] Жертви богам матері обіцяють подвійні; чим ближче 

[557] Вже небезпека, тим більша тривога, стає все страшнішим 

[558] Марса лице. Тоді батько Евандр, на прощання стиснувши 

[559] Сина правицю й нестримно над ним заридавши, говорить: 

[560] «От щоб Юпітер вернув мені давні роки проминулі, 

[561] Вигляд тодішній, коли під Пренестом я знищив ворожі 

[562] Лави передні і купи щитів попалив переможно 

[563] Й цею правицею скинув у Тартар Ерула-владику! 

[564] Він як родивсь, три душі йому (страшно сказать!) дарувала 

[565] Мати Феронія, й тричі його довелось побороти, 

[566] Смерті прийшлось доконать його тричі. Проте ця правиця 

[567] Душі всі три узяла в нього й стільки ж і зброї забрала. 

[568] Не одривався б тут, сину, з твоїх я обіймів солодких, 

[569] Над головою б сусіда не зміг глузувати Мезенцій, 

[570] Стільки жорстоких убивств не вчинив би залізом ніколи 
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[571] І не здолав би стількох громадян відібрати у міста. 

[572] Згляньтесь, богове, й Юпітере, царю богів премогутній, 

[573] Над аркадійським царем, уклінно-бо вас я благаю: 

[574] Батьківські просьби прийміть. Якщо ваша ласка, як доля 

[575] Цілим Палланта мені збереже, якщо маю дожити 

[576] Дня, щоб побачить його і зустрітися з ним,— то, благаю, 

[577] Дайте дожить, а труди перетерпіти всі я готовий. 

[578] Та якщо, доле, готуєш таке, що й сказати лякаюсь, 

[579] Зволь же негайно, негайно жорстоке життя скоротити, 

[580] Поки ще горе непевне й не знаю, чого сподіватись. 

[581] Поки в обіймах держу тебе, сину, мій скарбе, єдина 

[582] В старості втіхо, щоб вісник жахливий не зранив у мене 

[583] Слуху мого». Жаль такий виливав при останнім прощанні 

[584] Батько. Зомлілого з болю додому несли його слуги. 

 

[585] Вже крізь відкриті ворота виходили вершники в поле; 

[586] Вирушив перший Еней і Ахат його вірний, за ними 

[587] Інші троянські вельможі; Паллант у середині їхав; 

[588] Здалеку видно хламиду його й розмальовану зброю,— 

[589] Наче Люціфер ясний, в Океанових хвилях омитий, 

[590] Поміж ясними зірками Венері з усіх найлюбіший, 

[591] В час, коли людям своє він священне покаже обличчя 

[592] Й темінь розгонить. На мурах стоять матері там у страху, 

[593] Стежать за хмарами пилу й військами, що крицею сяють. 

[594] Збройно вони через хащі, де шлях їм найближчий, проходять, 

[595] Гомін лунає, по четверо в ряд вони їдуть, на порох 
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[596] Поле копитами збили. Є гай там великий близ річки 

[597] Цери холодної, здавна святий він для цілого краю. 

[598] Вколо віночком його оточили горби, а ялиці 

[599] Поясом чорним його вперезали. Як кажуть, пеласги 

[600] Давні, що перші колись оселились в латинській країні, 

[601] Гай посвятили Сільванові, богу ланів і худоби, 

[602] Й день встановили святковий. Відтіль недалеко в безпеці 

[603] І абором Тархон стояв і тірренці, що їх ціле військо 

[604] Можна побачить було із вершини горба, що на полі, 

[605] Й табору всю широчінь. Сюди ж то, потомлене дуже, 

[606] Батько Еней завертає й до бою готове юнацтво, 

[607] Щоб підкріпитись самим та дати і коням спочити. 

 

[608] З хмар прибула піднебесних у сяйві божистім Венера, 

[609] Світла, дари несучи. І як тільки побачила сина 

[610] В закутку самім долини, за зимними водами річки, 

[611] Радо йому об’явившись, отак промовляє: «Дари ось, 

[612] Мною обіцяні, маєш, що їх спорудив своїм хистом 

[613] Мій чоловік, щоб ти не вагався, мій сину, до бою 

[614] Викликать гордих лаврентів чи Турна палкого». Сказала 

[615] Так Кітерея і сина голубить, обнявши, й блискучу 

[616] Зброю під дубом навпроти складає. Він з божого дару 

[617] Радий, із честі такої й натішитись ним він не може, 

[618] Сам по порядку те все оглядає й дивує з усього, 

[619] Ще й обертає в руках, до плечей приміряє: шолом тут, 

[620] Що так страшить своїм гребнем і полум’ям грізно палає, 
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[621] Й меч смертоносний, і панцир великий із міді твердої, 

[622] Що червоніє криваво, такий, як та темная хмара, 

[623] Що, загорівшись від променів сонця, палає в просторах, 

[624] І наколінники легкі, із золота литі й електру, 

[625] Й спис, і поверхня щита, що не легко її описати. 

 

[626] Саме на ньому володар вогню, у пророцтвах умілий, 

[627] Знаючи будучність, вирізьбив славні діла італійців, 

[628] Римські тріумфи і ціле потомство прийдешнє, що вийде 

[629] З роду Асканія, й війни, що будуть, одна за одною. 

[630] Й матір-вовчицю він там зобразив, що у Марса в печері, 

[631] Зелом порослій, лежить,— до сосків припадаючи разом, 

[632] Граються двоє хлоп’ят і ссуть свою матір безстрашно. 

[633] Шию свою ізігнувши дугою, вона тих хлоп’яток 

[634] Лиже по черзі і так їх тільця язиком виправляє. 

[635] Біля цієї картини він Рим зобразив і додав ще, 

[636] Як сабінянок умкнули із місць глядачів на великих 

[637] Іграх у цирку, з законом незгідно, й війна розгорілась 

[638] Наново між Ромулідами й Тацієм, вже постарілим, 

[639] Що на чолі був у курів суворих. Царі після бою 

[640] При олтареві Юпітера збройні стоять і тримають 

[641] Чаші в руках та єднаються в спілку, свиню заколовши. 

[642] Біля цієї картини квадриги швидкі у розгоні 

[643] Метта надвоє роздерли (ой, треба було, мій альбанцю, 

[644] Слова додержать), там Тулл, шматуючи зрадника тіло, 

[645] В лісі розкидав його, аж кров’ю шипшини стікали. 
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[646] Далі було, як звелів він Порсену Тарквінія знову 

[647] Після вигнання прийняти і як він військом великим 

[648] Місто обліг, а потомки Енея на меч поривались, 

[649] Щоб боронити свободу. А він, невдоволений з того, 

[650] Ніби грозить, що Коклес та наважився міст зруйнувати, 

[651] Й Клелія, пута порвавши, посміла ріку переплинуть. 

[652] Зверху Манлій стояв, оборонець тарпейського замку, 

[653] й храм заслоняв, і нерушно тримав Капітолій високий; 

[654] Свіжою стріхою їжилась Ромула царська домівка. 

[655] Срібний гусак літав там у сінях золотосяйних 

[656] І сповіщав, що галли надходять, що вже на порозі. 

[657] Через гущавину, в темінь сповиті, з’явилися галли 

[658] І оточили твердиню — їм темрява ночі сприяла. 

[659] Кучері в них золоті, і одіж їх золотом сяє, 

[660] Світло-смугасті військові плащі, а шиї в них білі, 

[661] Мов молоко, в золотому окіллі; вимахує кожен 

[662] Парою списів альпійських, а в довгих щитах вони захист 

[663] Мають собі. Він вирізьбив там і громаду салійську 

[664] В танці святому, і голих луперків; у них гостроверхі 

[665] З вовни шапки, і щити зобразив, що із неба упали. 

[666] Чисті матрони везуть через місто у повозах зручних 

[667] Святощі їхні. А далі іще показав він виразно 

[668] Тартара царство, також глибоченний передсінок Діта 

[669] Й кари за злочини; теж, Катіліно, й тебе, як на грізній 

[670] Скелі висиш і тремтиш ти від фурій. Окремо — побожні, 

[671] З ними й Катон, що закони складає. Між всім цим широке 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1506 

 

[672] Граюче море із золота, й пінились сивії хвилі, 

[673] Й сріблом довкола дельфіни блищали, міцними хвостами 

[674] Глибоко хвилю горнули і піну шумну розсікали. 

[675] Мідний флот було видно всередині,— битва актійська: 

[676] Берег Левкади, усіяний весь вояками, а хвилі 

[677] Золотом сяють. Сам Август Цезар веде італійців, 

[678] З ним і сенат, і народ, і пенати, й великі богове. 

[679] Він на кормі височенній стоїть, а обабіч з обличчя 

[680] Радісна ясність палає і батьківська зірка над тім’ям. 

[681] Далі за ним — Агріппа величний веде своє військо, 

[682] Вітром попутним боги йому з неба сприяють. На ньому 

[683] Славна відзнака воєнна— з носів корабельних корона 

[684] Скроні йому осявала. А далі — озброєні різно 

[685] Варварські сили Антоній веде. Народів Аврори 

[686] Й берега він переможець червоного. Тягне з собою 

[687] Сходу він сили, й Єгипет, і Бактру далеку; при ньому 

[688] Жінка з Єгипту, кечестя для нього. Всі разом рушають 

[689] В бій, аж запінилось море, вдаряють-бо підняті весла, 

[690] Ростри тризубі прорізують плесо,— ідуть у відкрите 

[691] Море. Гадав би хто, може, що тут надпливають Кіклади, 

[692] Зрушені морем, чи з горами гори зіткнулись високі; 

[693] З суден, важких наче вежі, воїни так натискають 

[694] Збройними масами, з рук запалене кидають клоччя, 

[695] Мечуть летюче залізо списів,— і багриться від крові 

[696] Поле нептунське. Всередині військо цариця скликає 

[697] Батьківським систром; не бачить гадюк вона двох за собою. 
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[698] Всякі потвори богів різнорідних, між ними Анубіс 

[699] Песиголовий, рушають у бій на Нептуна й Венеру, 

[700] Проти Мінерви. В середині битви цієї сам Маворс, 

[701] В зброї залізній, лютує. А Діри зловісні з ефіру 

[702] Линуть, і втішна Незгода надходить у шаті роздертій, 

[703] Зараз за нею з кривавим бичем виступає Беллона. 

[704] Зверху, з актійської скелі, на це Аполлон споглядає 

[705] І натягає свій лук. Злякались тієї погрози 

[706] Індія й цілий Єгипет, Аравія вся і Сабеї 

[707] І починають тікати. Видно було, як цариця 

[708] Кличе вітри, паруси наставляє під подув і линви 

[709] їм попускає невпинно. її там у цій різанині 

[710] Бог вогняний зобразив від прийдешньої смерті блідою; 

[711] Япіг попутний і хвилі несуть її в море, а далі — 

[712] Ніл, засмутившись, могутній, своє розгортає одіння 

[713] Й всіх розбитих до свого зеленого лона скликає. 

[714] Цезар у римськії мури в’їжджає в потрійнім тріумфі 

[715] Й вічним богам італійським безсмертні складає обіти — 

[716] Тричі по сто у столиці поставити храмів величних. 

[717] З ігрищ веселих та оплесків вулиці всі аж лунають; 

[718] В храмах кругом вівтарі і хор матерів, а навколо 

[719] При вівтарях жертовні воли усю землю покрили. 

[720] Він на порозі сидить білосніжнім осяйного Феба 

[721] І від народів дари порядкує й на пишних колонах 

[722] Вішає. Йдуть ті народи впокорені, в шерегах довгих. 

[723] Мова їх, звичаї, зброя, їх одяг — які розмаїті! 
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[724] Мульцібер тут зобразив номадів і карів, лелегів, 

[725] Афрів отих розперезаних, ще й стрілозбройних гелонів. 

[726] Далі Євфрат вже котив свої хвилі спокійні; ще далі — 

[727] Люди з меж крайніх — морини; і Рейн двоєрогий, і даги 

[728] Непогамовні, і річка Аракс, для мостів небезпечна. 

[729] Матері дару, Вулкана щиту, він дивується дуже, 

[730] Образам радий ясним, хоча тих подій і не знає, 

[731] І піднімає на плечі цю славу і долю нащадків. 

Книга дев’ята 

[1] Поки це все десь далеко там діється, з неба послала 

[2] Донька Сатурна Юнона Іріду до смілого Турна. 

[3] Саме тоді він сидів у священній долині, у гаї 

[4] Батька Пілумна, як донька Тавманта, звернувшись до нього, 

[5] Так промовляє устами рожевими: «Турне, чи бачиш, 

[6] Те, чого жоден з богів на твої побажання не смів би 

[7] Навіть тобі обіцяти, сам час, у невпинному русі, 

[8] Це подає тобі. Слухай, Еней, залишивши свій город, 

[9] Все товариство і флот свій, пішов до оселі Евандра, 

[10] Володаря Палатіну. Мало того — до найдальших 

[11] Селищ корітських та зброїть лідійський загін і ватаги, 

[12] Зібрані з сіл. То чого ще вагатись? Вже час готувати 

[13] Повози й коні. Покинь зволікання усяке й на табір 

[14] Вдар і розбий у сум’ятті». Так мовить і в небо злітає 

[15] Рівними крилами, й довгу дугу вона креслить у хмарах. 

[16] Зразу юнак упізнав її й, руки до неба піднявши 

[17] Вслід їй, зникаючій, поклик такий посилає: «Ірідо, 
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[18] Неба окрасо, хто шле тебе нині на землю до мене 

[19] Летом крізь хмари? Звідкіль така ясність раптова? Я бачу, 

[20] Як посередині небо відкрилося, бачу, як зорі 

[21] Кружать круг обрію. Я підкоряюсь цим божим ознакам, 

[22] Чий би то голос до зброї не кликав мене». Так сказавши 

[23] І приступивши до хвиль, він черпає воду з поверхні 

[24] Й довго благає богів, до небес посилає обіти. 

 

[25] От виступає все військо в похід на відкритому полі; 

[26] Вершників повно, вишивані шати, все золотом сяє. 

[27] В перших загонах Мессап на чолі, а в останніх керують 

[28] Юні Тірріди, і Турн посередині, вождь, усе бачить, 

[29] Зброя в руках, головою він всіх перевищує. Наче 

[30] Ганг, коли сім його струменів разом зіллються в спокійне 

[31] Течій глибоких русло, або Ніл, як із нив він стікає 

[32] І завертає масні свої води у плесо широке. 

[33] Раптом у полі побачили здалеку тевкри велику 

[34] Хмару, що чорною млою клубилась, аж пітьма настала. 

[35] Перший Каїк із переднього насипу голосно крикнув: 

[36] «Гей, громадяни, яка це у чорнім тумані навала 

[37] Суне на нас! Мерщій же за зброю беріться залізну, 

[38] Влазьте на мури, бо ворог вже близько, агей!» Із великим 

[39] Гамором тевкри до кожної кинулись брами і швидко 

[40] Мури усі зайняли. Так звелів їм Еней на відході, 

[41] Найрозумніший керманич: коли б приключилась без нього 

[42] Злая пригода якась, щоб не сміли до бою рушати 
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[43] В поле, ряди шикувати, нехай бережуть лише табір, 

[44] Валом хай мур забезпечать. Хоч честь їх манила й завзяття 

[45] Битись рукопаш, та згідно з наказом по баштах засіли, 

[46] Позачинявши всі брами, й на ворога збройно чекали. 

 

[47] Турн же помчався вперед, обганяючи лави неспішні, 

[48] Й вершників двадцять із ним прибули аж до самого міста. 

[49] Кінь-бо фракійський під ним виграє, весь у яблуках білих, 

[50] На золотому шоломі багряний красується гребінь. 

[51] «Хлопці,— гукнув він,— хто перший зі мною на ворога гряне? 

[52] Ось вам!» — і списа свого, розмахнувшись, метнув у повітря: 

[53] Знак це — до бою! — і гордо влетів він на поле. Цей заклик 

[54] Всі підхопили і з окликом грізним за ним подалися. 

[55] Дивно їм те, що збентежились тевкри і в поле не вийшли, 

[56] Зброю об зброю не вдарять з мужами, а табір боронять. 

[57] Занепокоєний, їздить довкола конем і шукає 

[58] Турн, чи не знайдеться доступ до міста якийсь непомітний. 

[59] Так, як під повну вівчарню десь крадеться вовк серед бурі 

[60] Й серед дощу під кошарою виє у північ глибоку,— 

[61] Під матерями мекечуть ягнята, а він, кровожерний, 

[62] Гнівом лютує на них, недосяжних,— дратує шалений 

[63] Голод його, бо горлянка без крові давно пересохла,— 

[64] Так от у люті й рутул запалав, як побачив ті мури 

[65] Й табір, аж біль його кості твердії почав припікати. 

[66] Як доступитись — не знає і як йому схованих тевкрів 

[67] Вибити з-поза валів і в поле погнати відкрите. 
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[68] Спершу на флот нападає, що з боку під табором крився, 

[69] Греблями був загороджений всюди й притоками річки. 

[70] Зве товариство своє розшаліле вогонь підкладати, 

[71] Й сам із жагою запалену сосну у руки хапає. 

[72] Миттю всі кинулись разом (їх наглить і Турна присутність), 

[73] Всі юнаки смолоскипами димними вмить запаслися. 

[74] Вогнища геть розхапали; тріщить головня смоляниста, 

[75] Іскрами й попелом сипле Вулкан аж до самого неба. 

 

[76] Музи, скажіть, хто з богів відвернув ту від тевкрів пожежу 

[77] Грізну, від їх кораблів хто великий вогонь той відкинув? 

[78] Давня то все давнина, та лунатиме слава ця вічно. 

[79] Ще як на їді фрігійській Еней готував собі судна 

[80] Й ладивсь на море глибоке пуститись, то, кажуть, богиня, 

[81] Берекінтійська мати, Юпітера цими словами 

[82] Стала просити: «Мій сину, подай же, чого я благаю, 

[83] Мати твоя дорога, бо ти нині володар Олімпу. 

[84] Бір був сосновий у мене, від довгих років мені любий, 

[85] Ліс на верхів’ях гори, де приносили жертви для мене; 

[86] Чорні там сосни росли і стовбурів повно кленових. 

[87] Радо я їх віддала юнакові дарданському, флоту 

[88] Він-бо не мав. А тепер, неспокійну, мене огортає 

[89] Страх і тривога. Звільни ж ти мене від тривоги цієї, 

[90] Силу подай материнським благанням, щоб так учинилось: 

[91] Хай не здолають цих суден ні пройдений шлях, ані бурі, 

[92] Хай помагає їм те, що вони в наших горах зростали». 
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[93] їй відповів на це син, обертаючий зорі у небі: 

[94] «Мати, куди закликаєш ти долю, чого для них просиш? 

[95] Як же то можуть ті судна, що смертна рука змайструвала, 

[96] Долю безсмертну здобуть? Чи напевно Енеєві вдасться 

[97] Шлях цей непевний проїхать? Чи бог який має небесний 

[98] Владу таку? Та нехай: коли сповнять вони те, що треба, 

[99] Й в гаванях стануть авзонських, з усіх я, що хвилі уникнуть 

[100] І завезуть дарданців вождя на поля лаврентійські, 

[101] Смертну подобу візьму і звелю на безкраїх просторах 

[102] Бути богинями моря, як Дото, Нереєва донька, 

[103] Чи Галатея, що піняве море грудьми розсікають». 

[104] Мовив і свідками хвилі закликав стігійського брата, 

[105] Й чорної берег безодні, й смолу, що у ній закипає, 

[106] І від кивка голови його навіть Олімп затрусився. 

 

[107] Саме прийшов той обіцяний день і настала година, 

[108] Паркам належна, як Турнові кривди лихі напутили 

[109] Матір від суден святих відвернути мерщій смолоскипи. 

[110] Перед очима усім засяяло світло незнане, 

[111] Хмара велика, здавалось, із сходу пливла у повітрі, 

[112] З нею йшли й хори ідайські. Страшний залунав тоді голос 

[113] З неба й пройняв до костей він троянські ряди і рутульські: 

[114] «Тевкри, не бийте тривогу і не бороніть моїх суден, 

[115] Зброї до рук не беріть; бо Турнові швидше вдалося б 

[116] Море спалити, ніж сосни священні. Ідіть же, ви вільні, 

[117] Моря богині, ідіть собі, так вам наказує мати». 
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[118] Судна від берега раптом свої відривають припони, 

[119] Й наче дельфіни, носами нирнувши, самі поринають 

[120] В воду морську. Тоді — диво невидане! — скільки там суден, 

[121] Міддю покритих, стояло при березі, стільки дівочих 

[122] Постатей вийшло з води і виплило в море спокійне. 

 

[123] Всі остовпіли рутули, ба навіть Мессап ізлякався — 

[124] Коні сполохались в нього, і грізна ріка буйнохвила 

[125] Стримала біг свій, тож бог Тіберін повернувся від моря; 

[126] Лиш невгамовного Турна не зрадила мужня відвага, 

[127] Тих він запалює словом, а тих іще й лає притому: 

[128] «Диво це б’є по троянцях, Юпітер-бо в них порятунок 

[129] Вирвав із рук; ні рутулів меча, ні вогню їм чекати 

[130] Не доведеться,— і море для тевкрів уже непрохідне; 

[131] В них і на втечу надії нема, їм півсвіту закрито — 

[132] В наших руках суходіл і ще тисячі збройного люду 

[133] Всіх італійських племен наготові. Мене не лякають 

[134] Навіть віщання богів, хоч і хваляться ними фрігійці. 

[135] Досить уже для Венери й для долі того, що троянці 

[136] На урожайних полях опинились авзонських. Є в мене 

[137] Свій заповіт, щоб залізом те плем я розбити злочинне, 

[138] І_Цо відібрало дружину. Ця кривда не тільки Атрідів 

[139] Стріла, й не тільки мікенцям хапатися можна за зброю. 

[140] Досить один раз загинути! Досить було нагрішити 

[141] Тим уже спершу, щоб не зненавидіти тяжко жіночий 

[142] Рід весь. Вони, мабуть, мають надію на вал цей між нами 
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[143] Й рів, що задержить, та це лиш маленька затримка для смерті. 

[144] Мабуть, таки вони бачили добре, як мури троянські, 

[145] Що збудували їх руки Нептуна, в вогні розлетілись? 

[146] Хто, проте, з нас, мої вибрані друзі, готовий рубати 

[147] Сталлю цей вал і зі мною в цей табір лякливий вступити? 

[148] Зброї Вулкана мені тут не треба на тевкрів, ні тисяч 

[149] Суден. Нехай всі етруски стають, як союзники, зараз, 

[150] Не доведеться лякатись їм ночі, щоб ми по-злодійськи 

[151] Викрали з храму Палладій святий, перебивши сторожу 

[152] Замку високого. Ми не сховаємось, хай не бояться, 

[153] В кінського черева темінь, а явно, при денному світлі 

[154] Мури запалим вогнем. Я їм дам зрозуміти, що справа 

[155] Тут не з данайцями й не з пеласгійським юнацтвом, що десять 

[156] Років їх стримував Гектор. Коли уже краща частина 

[157] Дня проминула, веселощам час, що лишився, віддавши, 

[158] М’язи, герої, сталіть і готуйтесь до битви назавтра». 

[159] Дано тим часом Мессапу наказ — загони сторожі 

[160] Ставити в брамах і мури довкола вогнем оточити. 

[161] Двічі по сім вибирають із воїв рутульских, що мури 

[162] Військом обложать; по сто юнаків виступає за кожним, 

[163] Гриви багряні на їхніх шоломах і золотом сяють. 

[164] Всі розмістились, чергують позмінно; лягли на моріжку 

[165] І попивають вино, мідяні випорожнюють жбани. 

[166] Вогнища світять яскраво і, щоб не заснули, вся варта 

[167] Ігри заводить. 
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[168] Бачать усе це троянці з валів і тримаються збройно 

[169] На висоті, не без страху за брамами стежать; містками 

[170] Греблі передні сполучують, стріливо зносять; керує 

[171] Ними Мнестей і завзятий Серест; на годину непевну 

[172] Батько Еней наказав, щоб на себе вони над юнацтвом 

[173] Провід взяли, лад давали всьому. І по мурах навколо 

[174] Стало все військо, як кожному жереб його небезпечну 

[175] Визначив ланку і кожен обов’язку свого пильнує. 

 

[176] Сторожем брами був Ніс, син Гіртака, поміж вояками 

[177] Найсміливіший. Його як товариша зброї послала 

[178] їда мислива Енеєві; спритний він був із списами 

[179] Й легкими стрілами. Поруч із ним у рядах. Евріал був, 

[180] Друг його; певне, за нього в Енеєвім війську троянськім 

[181] Кращого годі й шукать — молодик, щойно вус засівався! 

[182] Щира була в них любов і однаковий запал до бою; 

[183] Разом вони і при брамі одній на сторожі стояли. 

[184] Ніс йому каже: «Чи бог мені в серце жагу цю зсилає, 

[185] Мій Евріале, чи богом стає нам жагуче бажання? 

[186] Рветься віддавна мій розум до бою, або щоб велике 

[187] Щось довершити; не можу спокійним без діла я бути. 

[188] Бачиш рутулів, яка в них упевненість в ділі початім. 

[189] Зрідка лиш тліють вогні, всі поснули, усіх подолали 

[190] Сон і вино. Тільки тиша навколо. Мене ти послухай, 

[191] Що я замислив, які в мене наміри виникли в серці. 

[192] Всі — і народ, і батьки — вимагають покликать Енея, 
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[193] Слати до нього мужів, донести йому звістку надійну. 

[194] Як обіцяють тобі нагород, коли все це здійснити 

[195] (Сам вдовольнюся хвалою за подвиг), то там під горбочком 

[196] Можна дорогу знайти до твердині і стін Паллантея». 

[197] Слави бажання палке потрясло Евріалом так дуже — 

[198] Аж обімлів, і мовить він так до гарячого друга: 

[199] «Нісе, невже ти в супутці не візьмеш мене в цій великій 

[200] Справі? Як можу пустить я самого тебе в небезпеку? 

[201] Ох, та не так мене батько Офелт, у боях посивілий, 

[202] Виховав ще за аргійських страхіть і троянського горя, 

[203] Зовсім не так я й з тобою повівсь, коли разом з Енеєм 

[204] Великодушним у цю небезпечну подався мандрівку. 

[205] Є тут, є серце, що світ зневажає і навіть готове 

[206] Власним життям заплатити за славу, якої ти прагнеш». 

[207] Ніс же на те: «Не боявсь я у цьому за тебе ніколи,— 

[208] Годі про це. Хай звитяжним тобі мене верне Юпітер 

[209] Чи який інший з богів, що ласкаво на це споглядає. 

[210] Але якщо — все, як бачиш, у цій небезпеці можливе,— 

[211] Чи то пригода, чи бог все оберне мені на загибель, 

[212] Хочу, щоб ти зацілів,— тобі іще жити годиться. 

[213] Тільки б одбивши в бою чи за гроші мене відкупивши, 

[214] Хтось би мій прах поховав, а як доля й того не дозволить, 

[215] Хай неприсутньому похорон справить і пагорб насипле. 

[216] Болю такого завдать не хотів би я нені нещасній, 

[217] Бо з матерів лиш одна вона зважилась всюди, юначе, 

[218] Йти за тобою і в мурах Ацести міцних не лишилась». 
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[219] Той же у відповідь: «Марні плетеш ти даремно причини,— 

[220] Наміру я не зміню й відступати від нього не буду. 

[221] Швидше рушаймо». Сторожу збудив, і вона переймає 

[222] Службу по них на цій ланці. Вони ж, своє місце лишивши, 

[223] Йдуть, Евріал вдвох із Нісом, парость цареву шукати. 

 

[224] Все, що живе на землі, у сні спочивало глибокім, 

[225] Серце звільнялось від денних турбот і труди забувало. 

[226] Але начальники тевкрів і вибрана молодь троянська 

[227] Про найважливіші справи державні ще радили раду, 

[228] Що їм робити, і хто до Енея послом із них буде. 

[229] Спершись на довгі списи, стояли вони із щитами 

[230] Посеред табору. Раптом прийшли сюди Ніс з Евріалом, 

[231] Просять мерщій допустить їх, бо справа в них дуже важлива 

[232] й варта уваги. Перший Іул їх, бентежних, приймає 

[233] І розповісти усе він наказує Нісові. Мовив 

[234] Так син Гіртака: «Енеєві друзі, прийміть нас зичливо 

[235] І не судіть ви по нашому віку цієї розмови. 

[236] Позамовкали рутули, вино-бо і сон їх зморили. 

[237] Нам пощастило придатне для засідки вгледіти місце 

[238] На роздоріжжі, що біля воріт, недалеко від моря. 

[239] Всі там погасли вогні, лише дим піднімається чорний 

[240] Аж до зірок. Як дозволите нам свого спробувать щастя, 

[241] Підем Енея шукати і мури міцні Паллантея. 

[242] Скоро побачите ви, як із здобиччю він після січі 

[243] Прийде сюди. А ми не заблудим в дорозі, бо з темних 
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[244] Долів, що в них полювали, бувало, ми бачили крайні 

[245] Мури міські і всієї ріки течію упізнали». 

[246] Мовив тут слово Алет, літами поважний і мудрий: 

[247] «Рідні богове, що маєте Трою у вашій опіці! 

[248] Ні, ви не хочете тевкрів ущент розгромити, якщо ви 

[249] Дух підбадьорили так юнакам цим і серце відважне». 

[250] Так промовляючи, він обіймав їх обох і стискав їм 

[251] Руки, уста і обличчя обом умивав їм сльозами. 

[252] «Гідну відплату яку вам, мужі, я придумати можу 

[253] Як нагороду за діло те славне? Найкраще, найперше 

[254] Вас нагородять боги й ваша совість; а решту негайно 

[255] Благочестивий Еней вам віддасть; не забуде ніколи 

[256] І молоденький Асканій тих ваших заслуг величезних». 

[257] «Певно, у мене одна лиш надія рятунку,— Асканій 

[258] Мовить,— повернення батька. Іменням пенатів великих 

[259] І Ассаракових ларів, святинею сивої Вести, 

[260] Нісе, благаю тебе — все щастя моє, всю надію 

[261] В вашім я лоні складаю: верніть мені рідного батька, 

[262] Хай лиш побачу його; при ньому весь смуток минеться. 

[263] Келихи два даю з чистого срібла, різьбою укриті; 

[264] Батько їх взяв як трофей, в славній битві здобувши Арісбу. 

[265] Двоє триніжків даю, та іще два великих таланти 

[266] Золота, й жбан стародавній, дарунок Дідони з Сідону: 

[267] А як здобути Італію нам пощастить, її берлом 

[268] Заволодіти звитяжно і жеребом здобич ділити,— 

[269] Бачив ти, Нісе, коня, що Турн на нім їхав, і зброю 
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[270] Бачив на нім золоту? І коня того, й щит, і червоні 

[271] Гребні для тебе з-під жереба вийму я, Нісе, бо нині 

[272] Це все твоя нагорода. Крім того, дасть батько дванадцять 

[273] Найдобірніших жінок і мужчин із їх зброєю разом. 

[274] Дасть іще поля той лан, що цар ним Латин володіє. 

[275] Ти ж, юначе шановний,— вік-бо мій ближчий до твого,— 

[276] З щирого серця приймаю за друга тебе й пригортаю, 

[277] Як побратима; у всяких пригодах без тебе не буду 

[278] Жодної слави шукати для себе в моїх починаннях. 

[279] Чи правуватиму в мирі, чи війни вестиму, найбільше 

[280] Буде довір’я ділам і словам твоїм в мене». На все це 

[281] Так Евріал відповів: «По цьому відважному ділі 

[282] Жоден день гіршим мене не покаже. Коли б лише щастя, 

[283] А не недоля мені приключилась. Та понад дари всі 

[284] Я за одне прошу: є в мене з древнього роду Пріама 

[285] Мати стара; її стримати, бідну, йти разом зі мною 

[286] Ані ілійська земля не могла, ані мури Ацеста. 

[287] Не попрощавшись, її я лишаю, вона ж небезпеки 

[288] Цеї не знає. Ніч і правиця твоя — мені свідки: 

[289] Витримать неньчиних сліз я б не міг. Та тебе я благаю: 

[290] В горі безрадну потіш, поможи їй самотній на світі. 

[291] Дай мені певну надію на тебе; на всяку пригоду 

[292] Я сміливіше піду». Така мова серця у дарданців 

[293] Зрушила, ринули сльози. Найдужче вразив Іула 

[294] Й серце його зворушив любові синівської образ. 

[295] Він тоді мовить: 
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[296] «Що лише гідне почину твого,— на те сподівайся. 

[297] Матір’ю буде для мене вона, лиш імення Креузи 

[298] їй бракуватиме. Справді, за сина такого велика 

[299] Дяка їй буде. Та що не було б, я клянуся цією 

[300] Ось головою, якою звик батько клястися,— усе те, 

[301] Що обіцяю тобі, при щасливім поверненні буде 

[302] Матері й роду твоєму». Сказав це й сльозами залився; 

[303] Разом із цим він здіймає з плеча позолочений меч свій, 

[304] Що Лікаон Кносійський зробив по-мистецьки напрочуд 

[305] І доробив відповідні із кості слонової піхви. 

[306] Нісові шкуру Мнестей дав, із лева гривастого зняту; 

[307] Вірний Алет з ним шоломом змінявся. Озброєння взявши, 

[308] Разом виходять вони, а вожді їх гуртом проводжають, 

[309] Старші й молодші, під браму саму та бажають їм щастя: 

[310] Вирушив з ними прекрасний Іул, він розважністю мужа 

[311] Й розумом вік перевищує свій. Багато доручень 

[312] Батькові він передав, але всі ці доручення вітер 

[313] В полі розвіяв, погнав попід хмари їх, звівши нінащо. 

 

[314] Вийшовши, рів перелізли і в теміні ночі прямують 

[315] Просто у табір ворожий, де мало від рук їх загинуть 

[316] Дуже багато. Бачать тіла, що в траві настелили 

[317] Сон і вино; колісниці на березі дишлами вгору, 

[318] Воїни, упряж колеса і зброя, й вино — все усуміш. 

[319] Перший звернувсь Гіртакід до товариша з цими словами: 

[320] «Тут, Евріале, рукам є робота; сама нас нагода 
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[321] Кличе, бо путь саме тут. Ти вважай, щоб рука чия ззаду 

[322] Не піднялася на нас, бережись і вважай на всі боки, 

[323] Простір одкрию я тут і дам тобі стежку широку». 

[324] Мовив це слово, й замовк, і кинувсь з мечем на Рамнета 

[325] На гордовитого, що недалечко на купі високій, 

[326] На килимах простягнувшись, хропів на повнії груди. 

[327] Сам він був цар і віщун, і Турну-цареві був милий; 

[328] Та віщуванням загину від себе не міг відвернути. 

[329] Трьох убив слуг біля нього, які необачно лежали 

[330] Прямо на зброї; убив зброєносця у Рема; під кіньми 

[331] Вбив візника, мечем відрубавши звисаючу шию, 

[332] Потім також і самому господарю голову зняв він, 

[333] Кинувши тулуб, що кров’ю ще сходив. Земля і постеля 

[334] Теплою кров’ю спливали. Вбив і Ламіра, і Лама, 

[335] І молодого Серрана, що ночі цієї найдужче 

[336] Бавився й божого дару хильнув забагато, не встояв, 

[337] Красен обличчям, і з ніг повалився. Щасливий він був би, 

[338] Якби на всю ніч гуляння продовжив, до самого ранку. 

[339] Так, наче лев зголоднілий, що в повній вівчарні бушує, 

[340] Голод відчувши скажений,— хапає й виносить овечку 

[341] Ніжну, з страху онімілу, і грає кривава пащека. 

[342] Але не менша й різня Евріалова; він так же само 

[343] В гніві шаліє, багато кладе безіменного люду, 

[344] Фада, Гербета, і Рета, й Абара із ними вбиває. 

[345] Сонних усіх, тільки Рет поміж ними не спав і все бачив, 

[346] Та в переляку страшнім за кратеру велику сховався. 
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[347] Той, підійшовши впритул, усадив йому глибоко в груди 

[348] Меч, коли встати хотів він, і з рани смертельної витяг. 

[349] Душу пурпурну вмираючий виплював разом із кров’ю, 

[350] Й змішане з нею вино повернув. А цей напирає 

[351] Потай шалено. Уже добиравсь до загону Мессапа, 

[352] Де догорало багаття, і бачив, що спутані коні, 

[353] Як і належить, щипали траву, коли Ніс коротенько 

[354] Мовить до нього, збагнувши, що надто в різні розшалів він. 

[355] «Стримаймось,— каже,— бо ранок наблизивсь, для нас неприхильний. 

[356] Досить вже помсти, тож вільна дорога крізь військо вороже». 

[357] Та довелось їм багато знадіб’я мужів цих лишити, 

[358] З чистого срібла — і зброю, і чаші, і килими гарні. 

[359] Взяв лиш собі Евріал у Рамнета нагрудники" й пояс, 

[360] Золотом кутий, що дав у дарунок колись тібуртинцю 

[361] Ремулу Цедик, багач, щоб зв’язать побратимством заочним. 

[362] Той, умираючи, внукові в спадщину дар цей покинув,— 

[363] В битві його, після смерті онука, рутули придбали. 

[364] Зняв його й марно на плечі свої одягнув він могутні. 

[365] Ще й Мессапів із гребнем шолом, що був саме на нього, 

[366] Він накладає, І вийшли за табір, у місце безпечне. 

 

[367] Саме в той час, коли інше все військо стояло у полі, 

[368] Вершники з міста Латина озброєні, разом три сотні, 

[369] їхали, вкриті щитами, до Турна-царя поспішали 

[370] Вісті йому передати. Вольцент був начальник над ними. 

[371] Близько було вже до табору їм, під’їздили під мури, 
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[372] Здалеку бачили, як ті наліво, на стежку звертають. 

[373] Враз Евріала — який необачний! — шолом його зрадив, 

[374] Блиснувши променем в вічі ясним у півтемряві ночі. 

[375] Бачили це не дарма вони. Крикнув Вольцент із загону: 

[376] «Стійте, мужі! Хто ви й звідки ви тут? І чому ви при зброї? 

[377] Путь вам куди?» Та вони не озвались на це, лише далі 

[378] В ліс подалися мерщій і довірились темряві ночі. 

[379] Кинулись вершники на перехрестя знайомі, й дороги 

[380] їм вартові звідусіль заступили, а ліс був глибокий, 

[381] -з чорного дуба, наїжений терням і густо зарослий 

[382] Всюди корчами, лиш рідко була десь вузенька стежина, 

[383] Схована в лісі. Темне гілля і важка його здобич 

[384] Стримали там Евріала, і напрям дороги згубив він 

[385] Із переляку. А Ніс утікає. І от, нерозважний, 

[386] Вирвався з рук ворогів із тих піль, що альбанськими стали 

[387] -зватися згодом від імені Альби, тоді ж там високі 

[388] Стайні тримав цар Латин. Коли зупинився, нарешті 

[389] оглянувся даремно за другом, що десь загубився, 

[390] «Гей, Евріале, сердешний,— гукає він,— де ти зостався? 

[391] Нк повернуся я знову, і як я заплутану стежку 

[392] В лісі зрадливім знайду?» І шукати почав, повернувшись, 

[393] Він по своїх же слідах і блукати в гущавині лісу. 

[394] Кінський він тупіт почув, і гомін, і гасла погоні. 

[395] І незабаром ще й крики почув, і уздрів Евріала, 

[396] Ворог його оточив і узяв у полон, бо зблудив він 

[397] В місці непевному, в наглім сум’ятті нічному, й даремно 
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[398] Він намагавсь увільнитись. Що діяти? Зброї якої 

[399] й сили якої додать, щоб з біди юнака врятувати? 

[400] Чи на ворожі мечі йому кинутись, смерті годину 

[401] Славну прискорить і в ранах загинути мужньо? Чимдуж він 

[402] Руку напружує й спис обертає в руці і, на місяць 

[403] Глянувши вгору, такими словами благає: «Богине, 

[404] Донько Латони, окрасо зірок і борів опікунко! 

[405] Зглянься й дай поміч у нашій біді. Коли жертву за мене 

[406] Батько Гіртак складав на твоїх вівтарях, коли сам я 

[407] З ловів ті множив дари і в тебе під храму склепінням 

[408] Вішав або прибивав їх тобі на священнім фронтоні,— 

[409] Дай цю ватагу розбити, цим списом керуй у повітрі». 

[410] Так говорив він; і, всім напружившись тілом, залізо 

[411] Кинув. Спис в леті своєму тьму ночі прошив, і ввігнався 

[412] Ззаду Сульмону в хребет (він навпроти стояв, обернувшись), 

[413] І надломився відразу, й усе передсердя прошило 

[414] Зламане дерево. Він, покотившись, з грудей виливає 

[415] Теплий ще струмінь і стигне, і довго хрипить усе лоно. 

[416] Раптом вони озирнулись; а той із завзяттям ще більшим 

[417] Кинув ще й другого списа на них з-понад самого вуха. 

[418] Не спам’ятались, як спис пролетів, і Тагові скроні 

[419] Враз пробиває обидві й, зігрітий, проходить крізь мозок. 

[420] Лютий шаліє Вольцент, винуватця ж, що кидав, не бачить, 

[421] Ані збагнути у гніві не може, куди нападати. 

[422] «Поки що буде, а ти нам гарячою кров’ю оплатиш 

[423] Кари обох». Сказав так і кинувся, меч оголивши, 
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[424] На Евріала. Страх тоді Ніса обняв і, безтямний, 

[425] Голосно крикнув він, довше не міг-бо у пітьмі ховатись, 

[426] Довше не міг він терпіти такого великого горя: 

[427] «Ось я! На мене, на мене залізо зверніть, о рутули! 

[428] Я це вчинив, мій це підступ, а він не посмів би нічого, 

[429] Та й не здолав би,— за свідків і небо, і зорі я кличу,— 

[430] Тим він лиш винен, що дуже любив безталанного друга». 

[431] Ще промовляв він слова ці, як розмахом дужим у ребра 

[432] Меч увігнався і білі надвоє розсік йому груди. 

[433] Мертвий скотивсь Евріал,— по прекрасному тілі у нього 

[434] Кров полилася й на плечі безсило схилилася шия. 

[435] Так це, як квітка червона, підрізана в оранці ралом, 

[436] Гинучи, в’яне, або як той мак на ослаблій стеблині 

[437] Клонить голівку свою, дощами обтяжену в полі. 

[438] рііс у саму середину рветься і тільки Вольцента 

[439] Всюди шукає, між всіх одного лиш Вольцента він прагне, 

[440] А вороги, звідусіль наступаючи, тиснуть на нього. 

[441] Він же завзято махає мечем блискавичним, аж поки 

[442] В горло рутулу кричащому лезо всадив одчайдушно 

[443] І умираючи сам, звів із світу ще й душу ворожу. 

[444] Впав він на прах бездиханного друга, бо рани глибокі 

[445] Тіло зорали йому, і спочив тоді мирною смертю. 

 

[446] Нині обидва щасливі! Як в пісні моїй ще є сила, 

[447] День не настане, щоб ваша у пам’яті слава замовкла, 

[448] Поки Енеїв триматиме дім Капітолія скелю 
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[449] Й поки всю владу над землями батько держатиме римський. 

 

[450] Зброю, у здобич здобуту, взяли переможні рутули 

[451] І понесли із сльозами у табір Вольцентове тіло. 

[452] Смуток не менший там був, як Рамнета знайшли неживого 

[453] Й інших багато вождів, що із ним полягли у тій січі,— 

[454] Й Нуму, й Серрана також. Багато набігло народу 

[455] До півживих ще мужів, до зовсім ще теплого місця, 

[456] Де по недавній різні ще пінились крові потоки. 

[457] Розпізнають усі разом Мессапів шолом світлосяйний, 

[458] З ним ще й багато трофеїв, із потом великим здобутих. 

 

[459] Вже шафранове Тітонове ложе лишила Аврора 

[460] Й перша промінням новим усі землі обсипала світу. 

[461] А коли сонце зійшло, коли день усі речі осяяв, 

[462] Турн закликає до зброї мужів, і в озброєнні повнім 

[463] Кожен до бою веде свої шереги, міддю покриті, 

[464] й вісті між них розсіваючи різні, розпалює гнів їх. 

[465] Ось — навіть боляче глянуть! — піднісши списи й настромивши 

[466] Зверху на них Евріалову й Нісову голови, ринуть 

[467] З криком великим вони. 

[468] Люди Енеєві твердо на мурах із лівого боку 

[469] Лавою стали, бо з правого річка боронить; могутні 

[470] Шанці обсіли, стоять сумовито на баштах високих. 

[471] Знані їм добре, сердешним, обличчя мужів, що на списах 

[472] Наткнуті, смутком проймають, ще й капле з них пасока чорна. 
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[473] Вістка крилата тим часом злетіла в налякане місто 

[474] І Евріаловій матері в уші страшна докотилась. 

[475] Грепет всі кості пройняв їй, нещасній, з рук човник їй випав, 

[476] Пряжа розсипалась, вибігла з дому, і звичаєм жінки 

[477] -Заголосила вона, і, волосся на вітер пустивши, 

[478] В розпачі прямо на мури біжить, до передніх загонів, 

[479] І не зважає на воїв вона, й на страшну небезпеку, 

[480] Й зброю разючу, і скаргами тужними сповнює небо: 

[481] «Ох, Евріале, невже це тебе я тут бачу? В глибокій 

[482] Старості в мене підпоро єдина, як міг ти, жорстокий, 

[483] Так самотою мене залишить? Та й тобі, посилавши 

[484] На небезпеку страшенну, із матір’ю бідною навіть 

[485] Поговорить не дали ув останнє. В незнаному краї 

[486] Псам на поталу і птахам латинським лежиш ти, я ж, мати, 

[487] Не провела твого тіла в могилу, очей не стулила, 

[488] Ран не обмила і в шати не вбрала, що днями й ночами 

[489] Ткала так спішно й при кроснах старечу журбу забувала. 

[490] Де я знайду тебе? Де твоє тяжко порубане тіло? 

[491] Де спочиває посічений труп твій? Це все, що приносиш, 

[492] Сину, мені? За цим по морях я блукала й по суші? 

[493] Всі свої стріли на мене скеруйте, рутули, як серце 

[494] Є в вас, і першу залізом убийте! Або милосердя, 

[495] Батьку великий богів, покажи наді мною і в Тартар 

[496] Громом небесним закинь мою голову ти осоружну, 

[497] Як жалюгідне життя я скінчити інакше не можу». 
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[498] Це голосіння усіх зворушило, всі смутно зітхали; 

[499] Сили до бою охляли, завзяття ломилось. Тоді-то, 

[500] З Іліонея наказу й Іула, що гірко заплакав, 

[501] Ту, що посіяла розпачу іскри, їдай із Актором 

[502] Разом беруть попід руки й додому її проводжають. 

 

[503] Та вже у віддалі сурми зловісні заграли дзвінкою 

[504] Міддю; за сурмами оклик піднявсь бойовий, аж луною 

[505] В небі відбився. То вольски напали у бігу й злучили 

[506] Разом щити всі в одну черепаху, і — ну ж засипати 

[507] Рів і вали розривать. Одні підступають, де можна, 

[508] Й хочуть на мур по драбинах піднятись, де ряд оборонців 

[509] Трохи порідшав, де просвіти видно в залозі. А тевкри, 

[510] Градом списів усілякого роду сипнувши, дрючками 

[511] Сильними їх відкидають, бо довга війна їх навчила, 

[512] Як відбиватись з-за мурів. Котили й важкі вони скелі, 

[513] Щоб розривати прикриті щитами ряди; хоч під сильним 

[514] Захистом тих черепах можна видержать все, але годі — 

[515] Сил не стає. Бо де більша громада у наступ рушає, 

[516] Там уже тевкри велике каміння підкотять і мечуть, 

[517] Широко стелять рутулів і їхні ряди бойовії 

[518] Ломлять. Не можуть відважні рутули вже довше насліпо 

[519] Бій той продовжувать, пробують стрілами сміло зганяти 

[520] Ворога з мурів. 

[521] В іншому місці Мезенцій, на вигляд — страшний, смолоскипом 

[522] Він потрясає етруським та димом, і полум’ям сипле. 
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[523] Коней об’їзник, Нептунів потомок, Мессап прориває 

[524] Вал і кричить, щоб драбини давали на мур видиратись. 

[525] Вас, Калліопо, благаю, натхнення пошліть оспівати, 

[526] Що заподіяв мечем своїм і урн та якого погрому 

[527] Тут він накоїв, кого із героїв послав він до Орка: 

[528] Разом зі мною велику ви книгу війни розгорніте,— 

[529] Бо й пам’ятаєте все ви, богині, й нагадувать владні. 

 

[530] Високо башта здіймалася вгору, мости на ній зверху, 

[531] В вигіднім місці; й тому-то громадою бились за неї 

[532] Всі італійці, і сил вони, й способів всіх докладали, 

[533] Щоб її знищить. Троянці ж від себе крізь вікна у стінах, 

[534] Оборонялись, густо стріляли й каміння метали. 

[535] Сміливо Турн запустив смолоскип, і стіну обгорнуло 

[536] Полум’я, й, вітром роздмухане, далі по дошках побігло, 

[537] І, надпаливши одвірки, на них розгорілося дуже. 

[538] Заметушилась залога і марно шукала рятунку 

[539] З того нещастя. Як стовпились всі і назад подалися 

[540] В той бік, куди ще вогонь не дійшов, то раптом вся башта 

[541] Під тягарем завалилась, аж небо усе затріщало. 

[542] Всі, напівмертві уже, полетіли на землю, а зверху 

[543] Башти тягар придавив. Зброя власна всіх наскрізь прошила, 

[544] Балки тверді розчавили їм груди. Один лиш Геленор 

[545] Вирвавсь та Лікос. Із них молоденький Геленор, якого 

[546] Мати рабиня Лікімнія в тайні на світ породила 

[547] Владарю Лідії й збройного згодом послала під Трою 
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[548] Всупереч батьківській волі,— був з голим мечем він, безславний, 

[549] З легким щитом без прикрас. Отож як довкола побачив 

[550] Тисячі воїнів Турна у лавах і лави латинців,— 

[551] Наче той звір, що стрільцями оточений густо, вже чує 

[552] Смерть неминучу, і в шалі летить на наставлену зброю, 

[553] й понад ловецькі списи височенним рятується скоком,— 

[554] Так і юнак оцей, смерті у вічі заглянувши, кинувсь 

[555] Між ворогів у середину, де найгустіш було зброї. 

[556] Лікос, далеко сильніший в ногах, утікати наміривсь 

[557] І поміж збройних ворожих рядів підбігає до муру. 

[558] Ось до вершка вже підлізе і вхопить за дружнії руки. 

[559] Та доганя його Турн, і списом загрожує гострим, 

[560] І переможно кричить: «Невже ти гадав, божевільний, 

[561] З рук наших вирватись легко?» — і з муру його уже тягне 

[562] Й так, як він висів, з великим уламком стіни одриває. 

[563] о пазурі гнуті Юпітерів так зброєносець вхопивши 

[564] Зайця чи лебедя білого, вгору летить з ним, чи Марсів 

[565] Викраде вовк із стайні ягнятко, і мекає довго 

[566] Мати за ним. Крик і гомін навколо. Рови засипають 

[567] Валом, а інші дахи закидають вогнем смолоскипів. 

[568] Іліоней величезним уламком скали убиває 

[569] Ззаду Луцетія, що підпалить уже браму збирався; 

[570] Ематіона — Лігер убив, Корінея — Азілас; 

[571] Добре той з пращі ціляв, а цей непомітно із лука 

[572] Стрілами здалека бив. Кайней убиває Ортіга, 

[573] Турн — переможця Кайнея, ще й Ітіса, й Клонія вбив він, 
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[574] І Діоксіппа, й Промола, й Сагара, вбив також Іданта, 

[575] Що нагорі був на башті; а Капій Пріверна вбиває. 

[576] Списом спочатку Темілл його легко поранив, тоді він 

[577] Щит необачно відклав і рукою за рану вхопився; 

[578] В ту мить стріла надлетіла й прибила до лівого боку 

[579] Руку й смертельною раною глибоко в нього роздерла 

[580] Скриті всередині десь самого дихання основи. 

[581] Далі за ними стояв син Арцента у зброї величній, 

[582] Плащ з іберійського пурпуру сяяв, вишиваний густо. 

[583] Батько Арцент його вислав у бій, коли в матері в гаї 

[584] Виховавсь він на сіметських річках, де тлустощів повен 

[585] І вмилостивлений щедро Паліків ї>лтар височіє. 

[586] Кинув Мезенцій списи, взяв пращу свистячу, і, тричі 

[587] Ременем над головою крутнувши, прямо в обличчя 

[588] Ворогу вцілив, і, череп гарячим свинцем розкроївши, 

[589] Геть повалив його, й той на піску простягнувся глибокім. 

 

[590] Кажуть, що в битві тоді уперше Асканій стрілою 

[591] Бистрою кинув, бо досі лише полохливі звірята 

[592] Звик непокоїть, поцілив Нумана, що Ремулом звався 

[593] й міццю руки був уславлений всюди,— того, що недавно 

[594] Турна молодшу сестру взяв за жінку,— й простер неживого. 

[595] Той-бо, поперед рядів ідучи, все, що гоже й негоже ^ 

[596] Мовити, вголос вигукував, дуже згордівши в своєму 

[597] Серці із царства нового, і крик учиняв незвичайний: 

[598] «Як вам не сором за валом, фрігійці, полонені двічі, 
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[599] Знову сидіти в облозі і мурами смерть відганяти? 

[600] Ось вони, ті, що війною дружин у нас хочуть здобути! 

[601] Що то за бог вас пригнав до Італії, що за безглуздя? 

[602] Тут не Атріди і тут не Улісс, лиш в розмовах умілий. 

[603] З роду твердий тут народ; дітей, що лише народились, 

[604] В воду заносимо ми річкову, щоб лютая студінь 

[605] їх гартувала у хвилях, а потім на ловах ночують 

[606] Хлопці і бродять лісами; їх ігри — ганяти на конях, 

[607] Стріли пускати з рогового лука. Юнацтво це звичне 

[608] Тяжко робити, малим вдовольнятись; лан ралами оре 

[609] Чи розбиває у війнах міста. Весь свій вік у залізі — 

[610] В плузі волів поганяємо списом обернутим; навіть 

[611] Старість, спізнившись, не може віднять у нас духа, згасити 

[612] Нашу снагу. Ми шоломом вкриваємо сиву чуприну; 

[613] Свіжу нам любо приносити здобич і жити з грабунку. 

[614] В вас же я пурпуром, бачу, й шафраном забарвлені шати. 

[615] Серце розм’якле у вас; і тягне вас бавитись в танцях, 

[616] Туніки в вас з рукавами, підв’язки шапки прикрашають. 

[617] Справжні фрігійки із вас, не фрігійці! Мандруйте в високі 

[618] Гори діндімські, бо манять вас там сопілки двоголосі,— 

[619] Флейти ідайської матері, з гір Берекінтських тимпани 

[620] Кличуть вас. Меч залишіте мужам, поступіться залізу». 

 

[621] Глуму цього й похвальби, хвастовитої мови цієї 

[622] Стерпіть Асканій не міг — він стрілу натягнув тятивою 

[623] З кінського волоса й, руки обидві до неба простерши, 
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[624] Став до Юпітера щирі свої посилати благання: 

[625] «Замірам смілим моїм будь ласкавий, Юпітере, сам я 

[626] Дар урочистий в твій храм принесу й прижену перед вівтар 

[627] Твій я тельця: в нього роги золочені, сам увесь білий, 

[628] Голову високо так він несе, наче матері рівний, 

[629] Він уже коле рогами й ногами пісок розбиває». 

[630] Вислухав батько із неба ясного, із лівого боку 

[631] Громом озвався; і от — забряжчав уже лук смертоносний. 

[632] З свистом жахливим, зірвавшись, напнута стріла уп’ялася 

[633] В голову Ремула, й скроні йому вже залізо пробило. 

[634] «Гордими можеш словами з героїв тепер глузувати. 

[635] Відповідь це від полонених двічі фракійців рутулам». 

[636] Так промовив Асканій. А тевкри всі кликнули разом,— 

[637] Радість свою виявляють, відвагу до неба підносять. 

 

[638] В час той із горніх ефіру висот Аполлон кучерявий 

[639] Зверху все військо авзонське й троянські укріплення бачив, 

[640] Сидячи в хмарі, і так до Іула-звитяжця озвався: 

[641] «Щастен будь з подвигом першим,— до зір це дорога, юначе, 

[642] Божий потомку і предку богів. По праву всі війни, 

[643] Ті, що їх доля зішле Ассарака потомству, закінчить 

[644] Мир справедливий. Тебе не вмістить уже Троя». Це мовив, 

[645] Із понадхмарних злітає висот, і, розвіявши плинний 

[646] Подув, летить до Асканія, постать свою на старого 

[647] Бута змінивши. Той у Анхіса дарданського перше 

[648] Був зброєносцем і сторожем вірним, а потім в опіку 
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[649] Дав йому батько Асканія. Йшов Аполлон, до старого 

[650] Зовсім подібний із голосу й барви обличчя; чуприна 

[651] Сива у нього та зброя побрязкує грізно на ньому; 

[652] Й Цими словами озвавсь до палкого душею Іула: 

[653] «Сину Енея, того уже досить, що ти з свого лука 

[654] Вбив так безкарно Нумана; славу цю першу великий 

[655] Бог Аполлон уступив тобі й зброї твоїй богорівній 

[656] Не позавидував; далі ж, мій хлопче, в війну не мішайся». 

[657] Мовивши це, Аполлон урвав своє слово, і вигляд 

[658] Скинув людський, і далеко у хмарі легенькій розплився. 

 

[659] Бога впізнала дарданська дружина і зброю божисту, 

[660] Вчули усі, як бряжчав сагайдак на відході, тож згідно 

[661] З Фебовим словом ясним Асканія в бій не пускають, 

[662] Хоч запаливсь він до нього. Самі ж повертаються в січу 

[663] Й на небезпеку цілком очевидну життя наражають. 

 

[664] Оклик до бою на шанцях лунає вздовж цілого муру, 

[665] Луки тугі напинають, у пращ натягають реміння, 

[666] Стрілами встелюють землю, шоломи й щити від ударів 

[667] Дзвінко лунають, страшна боротьба розгорілась. Так злива 

[668] З заходу землю січе, коли Козерог дощовитий 

[669] Сходить на небі, чи град, що посиплеться в хвилі морськії 

[670] З хмар, коли грізний Юпітер із півдня жене бурунами 

[671] Бурю з дощами і хмари обтяжені рве на висотах. 
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[672] Пандар та Бітій, сини Алканора із Іди,— Іера 

[673] В гаї Юпітера їх лісова породила,— обидва, 

[674] Мов ті ялини, мов гори в їх ріднім краю, відчинили 

[675] Браму, яку їх вождь наказав стерегти їм, і в мури 

[676] Ворога просять, бо надто в свої вони вірили сили. 

[677] В брамі ж самі вони справа і зліва, мов башти високі, 

[678] Стали, закуті в залізо, на головах гребені довгі 

[679] Ясністю сяють у них. Так обабіч річок многоводих 

[680] Над узбережжями Паду чи то над Атесісом милим, 

[681] Два височенні дуби свої чола до неба підносять 

[682] В кучерях буйного листя і гордо вершинами мають. 

[683] Щойно рутули до мурів тих вільний побачили доступ, 

[684] Зараз же вторглись: Кверцент і Аквікул, у зброї хорошій, 

[685] Тмар заповзятливий, Гемон, син Марса, і далі за ними 

[686] Цілі колони. Та тут же або всі назад повтікали, 

[687] Чи на порозі, у брамі самій, із життям розпрощались. 

[688] Ще тоді дужче в ворожих серцях розгорілось завзяття. 

[689] Вже позбігались на місці цьому і троянці юрбою, 

[690] Вже око в око до бою стають і йти далі дерзають. 

 

[691] Турну, вождеві, що весь аж шалів у бою й звідусюди 

[692] Ворога гнав, донесли, що нову той заварює січу 

[693] Й браму відкриту лишив. Він кидає бій розпочатий 

[694] І запалившися гнівом великим, біжить у дарданську 

[695] Браму, до гордих братів. І, кинувши списом, найперше 

[696] Вбив Антіфата, що перший йому навинувсь (це фіванки 
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[697] І Сарпедона вельможного син був неправого ложа). 

[698] Перелетів у повітрі прозорому спис італійський, 

[699] Легко пробив стравохід і дійшов аж під груди високі; 

[700] З чорної рани глибокої ринула спінена хвиля 

[701] І розігріла залізо, що встрягло в легені. Рукопаш 

[702] Потім убив він Меропа, за ним Ерімаса, й Афідна, 

[703] Й Бітія вбив, в кого очі горіли і серце палало. 

[704] Тільки не списом,— бо списові Бітій життя не віддав би,— 

[705] А фаларика важка, зі свистом запущена колом, 

[706] Влучила, мов блискавиця, його. Ні подвійна волова 

[707] Шкура, ні панцир надійний з луски золотої в два шари 

[708] Здержать її не могли; повалилося тіло велике; 

[709] Глухо земля застогнала, і щит забряжчав величезний. 

[710] В Баях евбейських стовп кам’яний так падає часом; 

[711] З брил його склали великих і в море поставили міцно. 

[712] Згодом той валиться стовп, осідає, в глибінь похилившись, 

[713] Море клекоче над ним, і чорний пісок підпливає. 

[714] Гуркотом зрушені цим, тремтять і Прохіта висока, 

[715] І Інаріми основа камінна, яка із громохкої 

[716] Волі Юпітера ложем твердим Тіфеєві стала. 

 

[717] Тут-то латинцям одваги і сили додав сильнозбройний 

[718] Марс і в серцях їх завзяття збудив, а на тевкрів Утечу 

[719] Й чорний він Острах навіяв. Сюди позбігалось їх густо 

[720] Ізвідусіль, бо тут склалася добра до битви можливість. 

[721] Бог войовничий вступив у серця їх. 
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[722] Бо як побачив Пандар, що брат вже загинув і щастя 

[723] Може змінитися й справа інакше могла б обернутись, 

[724] Впершись з великою силою, браму своїми плечима 

[725] Крутить в завісах і цим багато своїх відтинає, 

[726] В лютім бою їх лишивши за мурами; воїв ворожих 

[727] Він замикає з собою й приймає їх напад; безумний, 

[728] Він не доглянув, що цар рутульський в середині війська 

[729] Вдерся сюди і сам серед мурів його замикає, 

[730] Наче могутнього тигра в беззахисну кинув отару. 

[731] Ьлиснуло світло нове їм відразу у вічі, і грізно 

[732] Ьрязнула зброя, і гребінь кривавий зацвів на шоломі, 

[733] Щит засвітив блискавками. Пізнали вороже обличчя 

[734] Й постать його величезну Енеєві люди й злякались. 

[735] Минувся раптом могутній Пандар і, палаючи гнівом 

[736] «отим за брата полеглого, словом таким обізвався: 

[737] «Це тут не царські покої, що в віні дала їх Амата, 

[738] І не приймає тут Турна у батьківські мури Ардея: 

[739] Табір ворожий ти бачиш, і змоги у тебе немає 

[740] Вийти відсіль». А Тури, усміхнувшись, спокійно промовив: 

[741] «Що ж, починай, якщо маєш відвагу, ставай до двобою, 

[742] Скажеш Пріамові, що із Ахіллом і тут ти зустрівся». 

[743] Так він сказав. А той, напруживши всю свою силу, 

[744] Кинув списом сукуватим з корою нездертою. Тільки 

[745] Вітер війнув йому,— злинула доня Сатурна Юнона 

[746] Й вістря звернула убік, і спис застрягає у брамі. 

[747] «Зброї тієї, яку моя сильна тримає правиця, 
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[748] Ти не уникнеш, бо інший є зброї і рани вершитель». 

[749] Мовив він так і, раптом підвівшись, мечем замахнувся, 

[750] І розпанахав чоло поміж скронь посередині сталлю, 

[751] й страшно розсік йому щелепи юні, іще безбороді. 

[752] Гук пролунав, аж земля під важким тягарем затряслася. 

[753] Тілом зів’ялим і зброєю, злитою мозком, накрив він 

[754] Землю, вмираючи; рівні частини повисли обабіч: 

[755] Півголови із одного плеча і пів з другого звисло. 

[756] Порозбігались урозтіч охоплені страхом троянці; 

[757] І, якщо б зараз подбав переможець про те, щоб зірвати 

[758] Засув руками і друзів пустити крізь браму, то був би 

[759] День це останній війни для народу. Та крові жадоба 

[760] І божевільної люті шаленство вперед його гнали 

[761] На ворогів. 

[762] Зараз догнав він Фалера і Гіга і їм в підколінні 

[763] Жили підрізав; списи у них вирвав і кинув у плечі 

[764] Тим, що тікали: Юнона дає йому сили й відваги. 

[765] Гала іще він догнав і Фегея, щит наскрізь пробивши, 

[766] Галія і Ноемона, Алкандра й за ним Прітанея; 

[767] Ще-бо не знали вони, що сталось, і бились на мурах. 

[768] Далі й Лінкея, що йшов проти нього і друзів ще кликав, 

[769] Вбив, замахнувшись із правого боку мечем і на мури 

[770] Спершись, так зблизька раз тільки рубнув він, що разом з шоломе 

[771] І голова покотилась далеко. А потім Аміка 

[772] Вбив він, мисливця на звірів, що краще ніхто не зумів би 

[773] Стріли намазать рукою, отрутою зброїть залізо. 
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[774] Й Клітія, сина Еола, й Кретея — муз друга убив він, 

[775] Того Кретея, що з музами в тісній жив дружбі; на серці 

[776] Завжди пісні в нього, й струни лиш строїв би він на кіфарі, 

[777] Завжди співав би про коні, про зброю, мужів і про битви. 

 

[778] Врешті, тевкрійські вожді, як почули, що їхніх там ріжуть, 

[779] Іоприбігали Мнестей і завзятий Серест, і от бачать, 

[780] Ло товариство тікає, а ворог всередині в мурах. 

[781] Гак тоді кличе Мнестей: «Гей, куди ви тікаєте, де ще 

[782] Мурів шукаєте, де ще там шанці ви маєте, друзі? 

[783] Муж лиш один, громадяни, і замкнений в ваших же мурах, 

[784] Зміг заподіяти в місті таку різанину безкарно; 

[785] Стільки найкращих із-поміж юнацтва він вислав до Орка! 

[786] Ні батьківщини нещасної й древніх богів вам не жалко, 

[787] Ані Енея великого вам, боягузи, не сором?» 

[788] Цими словами вони запалилися, сили набрали 

[789] Й лавою стали міцною. А Турн тоді мусив поволі 

[790] З бою вступитись, до річки подавсь він, до місця, де хвиля 

[791] Берег оточує. З криком гучним ще завзятіше стали 

[792] Тевкри, все військо стягнувши, на нього тоді нападати. 

[793] Так, наче грізного лева збройна юрба оточила; 

[794] З ляку він став задкувать, позираючи люто і злобно, 

[795] Не дозволяють-бо гнів і доблесть йому відступати, 

[796] І наступати не годен, хоч дуже того він хотів би,— 

[797] Зброя ворожа й мужі на заваді. І Турн так же само, 

[798] Звільна, вагаючись, все відступає, палаючи люттю, 
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[799] Навіть два рази він кидався в лави ворожі і двічі 

[800] Гнав через табір загони розбиті, й вони утікали. 

[801] З табору цілого швидко, однак, позбігалися разом 

[802] На одного всі, і навіть Юнона, Сатурнова донька, 

[803] Сили додать не змогла йому,— з неба Юпітер повітрям 

[804] Вислав Іріду сказать, що скарає сестру, якщо зараз 

[805] Турн не відступить із мурів високого города тевкрів. 

[806] Більше не може юнак щитом уже опір чинити, 

[807] Бо ж у правиці він сили не має, уже звідусюди 

[808] Стріли його засипають. На скронях у нього опуклий 

[809] Дзвонить шолом без устанку, і кована мідь від каміння 

[810] Гнеться, гребені збиті і щиту не стримать ударів. 

[811] Тевкри ж тим часом списами вже сиплють подвійно, і перший 

[812] З ними Мнестей громоносний. Стікає по цілому тілі 

[813] Піт, що й дихнути не можна, й потоком спливає смолистим; 

[814] Віддих ослаблий вже ледве підносить знесилені груди. 

[815] В повній зброї тоді у ріку стрімголов він стрибає: 

[816] В жовту свою глибину течія прийняла його зразу, 

[817] I підняла на лагіднії хвилі, й від крові обмила, 

[818] Й, повеселілого, знову до друзів його повернула. 

Книга десята 

[1] На всемогутнім Олімпі відкрились тим часом покої, 

[2] Й батько богів і людей туди раду скликає до дому, 

[3] Зорями світлого; звідти він бачить, згори, усі землі, 

[4] Й табір дарданський, і люд весь латинський. Усі посідали 

[5] В залі з дверима двокрилими, й мовив тоді сам Юпітер: 
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[6] «Жителі неба могутні, чому це ви рішення ваші 

[7] Знову змінили і так сперечаєтесь люто й завзято? 

[8] Заборонив я війною іти на Італію тевкрам. 

[9] Хто проти цього перечити сміє? І що за перестрах 

[10] Тих або тих воювать спонукає й за зброю хапатись? 

[11] Прийде — не кличте — для воєн ще слушна пора, коли дикий 

[12] Той Карфаген загибель велику на римські твердині 

[13] Впустить крізь Альпи відкриті. Тоді буде час розбудити 

[14] Вашу ненависть, і напади наглі дозволені будуть. 

[15] Нині ж облиште і радо союз укладіть між собою». 

 

[16] Стисло так мовив Юпітер; а в відповідь зовсім не стисло 

[17] Золотокоса Венера: 

[18] «Батечку, владо над всіми людьми і речами одвічна! 

[19] Де-бо ще інша є сила, де ласки нам можна благати? 

[20] Бачиш рутулів нахабство й як Турн гордовито гасає 

[21] Кіньми між ними, весь повен пихи, бо Марс його щастю 

[22] В битві сприяє? А тевкрам і замкнені мури не можуть 

[23] Захисту дати; вже точиться бій і за брамами в мурах 

[24] Та між валами; вже повіддю крові рови заливає. 

[25] Ще про це лихо Еней, віддалившись, не знає. Невже ти 

[26] їх від облоги не звільниш? Знов ворог загрожує мурам 

[27] Трої, що родиться вдруге, і військо те ж саме; з етольських 

[28] Арпів Тідід уже знову на тевкрів рушає. І далі, 

[29] Я так гадаю, чекають на мене і тут мої рани, 

[30] Знов мені, доні твоїй, доведеться із смертним боротись. 
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[31] Як без твоєї волі і згоди у край Італійський 

[32] Тевкри прийшли, хай спокутують тяжко провину. Відмов їм 

[33] В помочі. Та, як слухняні вони віщуванням численним, 

[34] Що їм богове і мани давали, то хто тепер може 

[35] Волю твою відмінять та іншу судьбу встановляти? 

[36] Що мені згадувать спалений флот з узбереж еріцінських, 

[37] Згадувать про владаря буревіїв, про вітри шалені 

[38] Із Еолії або про Іріду, на хмарах прибулу? 

[39] Вже підняла навіть манів вона — лиш одна та ділянка 

[40] Світу була недоторкана ще,— й Аллекто, на світ цей 

[41] Впущена раптом, по всіх італійських містах шаленіє. 

[42] Я не про владу тепер побиваюсь; колись і цього я 

[43] Теж сподівалась, як доля сприяла, та той, кому зволиш, 

[44] Хай переможе. Як краю нема вже, який присудила б 

[45] Тевкрам дружина твоя невблаганна, молю тебе, батьку, 

[46] Димом від згарища Трої, нехай буде вільно принаймні 

[47] Цілим Асканія вирвать з облоги, хай внук заціліє. 

[48] Хай уже кидає доля Енеєм по хвилях незнаних, 

[49] Хай собі їде тим шляхом, який простелила фортуна. 

[50] Тільки б того врятувати могла я і вирвати з січі. 

[51] І в Аматунті я маю оселю, і в Пафі високім, 

[52] І на Кітері, й в Ідалії також; хай там він без слави, 

[53] Зброю зложивши, свій вік коротає. Нехай уже буде, 

[54] Щоб у Авзонії владарем став Карфаген премогутній: 

[55] Тірським містам вже тоді перепони не буде. Й що з того, 

[56] Що врятувались від лиха війни, із вогнів арголійських 
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[57] Вирвались, що побували в таких небезпеках великих 

[58] На суходолах безкраїх і в морі, як тевкри шукають 

[59] Лацію й мурів нового Пергама? Не краще було б їм 

[60] В згарищах по батьківщини останках осісти, на місці, 

[61] Де була Троя? Верни Сімоент їм і Ксант, дай сердешним 

[62] Тевкрам, благаю, дай знов пережить Іліона падіння». 

[63] В шалі тяжкому цариця Юнона тоді: «Чом неволиш 

[64] Спокій мовчання порушити й біль розкривати притихлий? 

[65] Хто із людей чи з богів примусив самого Енея 

[66] Ворогувати з Латином-царем і війну починати? 

[67] Кажеш, що долею гнаний він до Італії їхав,— 

[68] Шалом Кассандри скоріше,— та хай уже й так. А чи ми ж то 

[69] Табір веліли лишать йому й вітру життя довіряти? 

[70] Хлопчику провід війни віддавать і твердиню в опіку? 

[71] Дружби в тірренців шукати, народи підбурювать тихі? 

[72] Хтось із богів цю оману на нього навіяв чи наша 

[73] Сила жорстока? Й при чім тут Юнона й Іріда із хмари? 

[74] Зле, коли палять вогнем італійці відновлену Трою, 

[75] Або країну обстоює прадідну Турн, у якого 

[76] Дід був Пілумн, а богиня Венілія — мати. А те як 

[77] Звати, що тевкри латинян пожежею чорною нищать 

[78] І завойовують землі чужії і здобичу тягнуть? 

[79] Як те назвать, коли силою тестів собі й наречених 

[80] З лона сім’ї виривають чи руки за миром підносять, 

[81] А до човнів своїх зброю ладнають? З рук грецьких Енея 

[82] Вирвати можеш, підставивши тінь і туман замість нього; 
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[83] Судна на стільки ж німф замінити; а нам-то й не вільно 

[84] Поміч маленьку рутулам подати? «Енея нема там,— 

[85] Кажеш,— нічого не знає»; хай далі не буде й не знає. 

[86] Пафос є в тебе, й Кітера висока, й Ідаліон, чом же 

[87] Місто займаєш, війною вагітне, й народ твердосердий? 

[88] Чи повалити ми прагнем ослаблене царство фрігійське? 

[89] Ми? А не той, що кинув нещасних троянців ахеям? 

[90] Що за причина Європу і Азію збройно зіткнула 

[91] І для грабунку союз розірвала? Чи, може, дарданський 

[92] Той чужоложник і Спарту здобув під моїм керуванням? 

[93] Я їм і зброю давала, й сприяла війні з Купідоном? 

[94] Треба тоді за своїх було дбати, тепер уже пізно 

[95] Жалі неслушні виводить і сварку зчиняти даремну». 

 

[96] Так говорила Юнона й ту мову богове небесні 

[97] Різно сприймали і різно на це відзивались. Як перший 

[98] Подув легенький по лісі війне, то стримано й глухо 

[99] Ліс зашумить, морякам недалеку віщуючи бурю. 

[100] Батько тоді всемогутній, що владу тримає верховну, 

[101] Мову почав (а як він заговорить, то мовкнуть всевишні 

[102] Божі оселі, земля вся тремтить, замовкає високе 

[103] Небо, стихають зефіри і море вигладжує плесо): 

[104] «Слухайте пильно й слова мої ці собі добре затямте. 

[105] Отже, тому, що авзонців і тевкрів в союз не злучити 

[106] Й вашій незгоді не видно кінця, хай вже так і лишиться, 

[107] Доля у кого сьогодні яка і які сподівання; 
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[108] І чи то буде рутул чи троянець — однаково буде. 

[109] Чи то в облозі є табір, бо доля щастить італійцям, 

[110] Чи ошукались троянці, оракулів зле зрозуміли. 

[111] Не без вини і рутули: жне кожен хай те, що посіяв, 

[112] Лихо чи щастя, Юпітер для всіх є царем справедливим. 

[113] Доля хай вирішить». Клявся рікою стігійського брата, 

[114] Глибом клекочучих смол та берегом чорної прірви; 

[115] Клятвою цею примусив він цілий Олімп затремтіти. 

[116] Так закінчилась нарада. Юпітер встає з золотого 

[117] Трону, боги оточили його й провели до порогу. 

 

[118] Саме в той час уже наступ на брами вчиняють рутули, 

[119] Стелять у січі героїв, вогнями обкидують мури. 

[120] А енеадів громада в облозі сидить за валами; 

[121] Виходу звідси надіятись годі. На баштах високих 

[122] Марно стоять безталанні, рідким їх вінцем обсадили. 

[123] Асій Імбрасід між них з Гікетаона сином Тіметом, 

[124] Два Ассараки і Тімбріс старий тут із Кастором в першій 

[125] Лаві; за ними обидва сини Сарпедона з верхів’їв 

[126] Лікії, Клар і Темон з ним. Всі сили зібравши, великий 

[127] Камінь волочить, уламок од скелі, Акмон, що із Лірни, 

[128] Постаттю Клітія-батька не менший і брата Мнестея. 

[129] Б’ються списами одні, а камінням відбитися інші 

[130] Пробують; в рух смолоскипи пускають, натягують луки. 

[131] А поміж них посередині саме стоїть і дарданський 

[132] Хлопець у власній особі, Венери законна турбота. 
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[133] Він благородне обличчя своє відслонив і ясніє, 

[134] Як самоцвіт, що червоним обведений золотом, сяє 

[135] На голові чи на шиї в оздобі; як кістка слонова, 

[136] Вправлена в бук по-мистецьки або в теребінт оріційський. 

[137] Кільцями пишно розсипались кучері в нього по шиї, 

[138] Білі, мов те молоко, і стрічка із золота ткана 

[139] Стримує їх. Так на тебе дивились народи, великий 

[140] Духом Ісмаре, як рани ти сіяв, отруював стріли; 

[141] Ти з благородного дому меонського; орють там люди 

[142] Землі багаті, що золотом річка Пактол орошає. 

[143] Був і Мнестей там, що Турна учора із мурів твердині 

[144] Вигнав, і слава його за той подвиг лунає до неба. 

[145] Був там і Капій, що назву від нього взяв город кампанський. 

[146] В немилосердній війні вони між собою боролись. 

[147] В північ глибоку Еней в тому часі вже їхав по хвилях. 

[148] Бо, від Евандра у табір етруський ввійшовши, звернувся 

[149] Він до царя і йому називає ім’я своє й рід свій, 

[150] Каже, чого він прийшов, що з собою приніс, скільки війська 

[151] Звабив до себе Мезенцій, яка в того Турна жорстока 

[152] Вдача, як вірити щастю людському ніколи не можна, 

[153] І додає ще до того прохання. З ним Тархон негайно 

[154] Сили єднає свої і вступає в союз. Від зароку 

[155] Вільне, з наказу богів тоді плем’я лідійське, чужому 

[156] Дане вождеві, на судна сідає. Очолює флот весь 

[157] Перше Енея судно, в нього леви фрігійські на носі, 

[158] Зверху в них їда, тевкрам-вигнанцям гора наймиліша. 
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[159] Тут же сидить і великий Еней і в серці своєму 

[160] Ходи всілякі війни розважає; Паллант, по лівиці 

[161] Сидячи, то про зірки і дороги у темряві ночі, 

[162] То про пригоди на суші й на морі розпитує в нього. 

[163] Гей, Гелікон відчиняйте, богині, заспівуйте пісню! 

[164] Сила яка-бо з Енеєм із туського краю надходить 

[165] В збройних рядах кораблів, що пливуть по широкому морю! 

 

[166] Перший Массік, що на мідному «Тігрі» прорізує хвилі; 

[167] Тисяча хлопців у нього, які залишили клузійські 

[168] Мури і місто косанське, їх зброя — це стріли, й на плечах 

[169] Сагайдаки у них легкі та луки, що смерть розсівають. 

[170] Тут і суворий Абант,— загін його в зброї ясніє, 

[171] Сяє корма корабля й золотим Аполлоном іскриться. 

[172] А Популонія мати шість сотень дала із юнацтва, 

[173] В війнах бувалого; триста до них долучила ще Ільва, 

[174] Острів, славетний металом халібів, якого там безліч, 

[175] Третій — Азілас, товмач між богами й людьми, для якого 

[176] Й жили звірячі, і зорі небесні, і мова пташина, 

[177] Й віщі вогні небесного грому однаково служать, 

[178] Тисяча йде з ним в густій, наїженій списами лаві. 

[179] їм посилає накази алфейська із роду, та в Туськім 

[180] Краї збудована Піза. За ними йде Астур удатний; 

[181] Сила його у коні полягає і в зброї, що сяє 

[182] Так розмаїто. Дали йому триста таких, що готові 

[183] Йти за ним завжди; ці родом з Церети, ті з піль Мініона, 
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[184] З Піргів старих і з Гравісків, де пошесті завжди лютують. 

 

[185] Годі минути тебе, лігурійський вождю, у бою ти 

[186] Найхоробріший, ти лебедя сину Купавон, приходиш 

[187] З військом малим ти, а лебедя пера шолом твій вкрашають. 

[188] (Скарга на тебе, Амуре, і знак це, хто був його батько). 

[189] Бо повідають, що з жалю за любим своїм Фаетоном 

[190] Кікн, під віттям тополь, у тіні тих сестер, свою пісню 

[191] Журну співав, так гамуючи тугу свою, і тим сиву 

[192] Старість на себе стягнув, м’яким прикриваючись пір’ям. 

[193] Землю лишив він і співом своїм до зірок досягає. 

[194] Син його й сина ровесники з флотом пливуть, підганяють 

[195] Веслами далі «Кентавра» великого; той над водою 

[196] Високо йде, мов скала величезна, й загрожує хвилям, 

[197] Довгим скородячи кілем морську неозору пучину. 

 

[198] Там же і Окн із рідних країв свої вивів загони,— 

[199] Манто-віщунки то син від бога етруської річки. 

[200] Він тобі, Мантує, й мури, й ім’я дав, від матері взяте, 

[201] Мантує, предками горда, та рід їх не всіх був однакий. 

[202] Троє племен тут, і в кожного племені предків чотири, 

[203] Мантуя — всім голова, а сила їх вийшла з етрусків. 

[204] З міста цього їх п’ятсот Мезенцій на себе стягає. 

[205] «Мінцій» привіз їх на море вороже на сосні, в зелену 

[206] Тирсу одягнений батьком Бенаком. Авлест із розгоном 

[207] їде і сотнею весел по хвилях завзято вдаряє, 
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[208] Аж в мармурове запінилось плесо. Везе його морем 

[209] Велет жахливий «Трітон» і мушлею сині лякає 

[210] Хвилі. У нього згори — людське аж до пояса тіло 

[211] Із кострубатим чолом, а від пояса схожий на рибу. 

[212] Спінена хвиля шумить попід груди того напівзвіра. 

 

[213] Скільки добірних героїв ішли на підмогу до Трої 

[214] Й на тридцяти кораблях лан солоний скородили міддю! 

 

[215] День уже небо покинув, на повозі варти нічної 

[216] Феба ласкава середину неба тоді проїздила. 

[217] Батько Еней — бо для тіла журба не дає відпочинку — 

[218] І при кермі сам сидить, і вітрилами вправно керує. 

[219] Аж в половині дороги його зустрічає громада 

[220] Подруг його — це німфи були, що їм мати Кібела 

[221] Німфами стати із суден, богинями моря, звеліла. 

[222] З ним ізрівнявшися, різали хвилі вони, а було їх 

[223] Стільки, як мідних раніше при березі суден стояло. 

[224] Здалеку всі упізнали царя й хороводом вітають. 

[225] Кімодокея між них, над усіх красномовніша, плине 

[226] Поруч, правицею спершись на край корабля, аж над воду 

[227] Плечі знялися, а лівою тихо по хвилях веслує. 

[228] Й так промовляє до нього, а він же нічого й не відав: 

[229] «Божий потомку Енею, не спиш ти? Не спи і вітрилам 

[230] Линви спускай. Ми є сосни з верхів’їв священної Іди; 

[231] Німфами моря тепер і флотом для тебе ми стали. 
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[232] Як віроломний рутулець хотів нас, розбивши залізом, 

[233] З димом пустити, тоді проти волі ми прив’язь зірвали 

[234] І за тобою шугаєм по морю. Та, зглянувшись, мати 

[235] Вигляд оцей нам дала і звеліла богинями бути 

[236] Й жити під хвилями. Син твій Асканій обложений в шанцях, 

[237] Замкнений в мурах, навколо ж запалені Марсом латини 

[238] Стрілами сиплють на нього. На місці належному станув 

[239] Вершник з Аркадії, разом із ним і хоробрі етруски. 

[240] Намір є в Турна твердий — їм кіннотою шлях перетяти, 

[241] Щоб не з’єдналися з табором. Встань, і як блисне Аврора, 

[242] Клич до зброї загони і першим бери непоборний 

[243] Щит, що, оздобивши золотом, дав тобі сам Огневладний. 

[244] Завтрашній день, коли віриш, що мовлю я це не на вітер, 

[245] Гори побачать рутулів, в різні безпощадній убитих». 

[246] Мовила так і, прощаючись, рухом своєї правиці 

[247] Вміло штовхнула судно, і воно полетіло по хвилях 

[248] Швидше за спис і бистріш од стріли, що рівняється з вітром. 

[249] Інші помчали за ним. Остовпів з того дива троянець 

[250] Анхісіад, але моці йому додало це пророцтво 

[251] І, подивившись на небо, він коротко так помолився: 

[252] «Мати Ідайська богів, милосердна, ти маєш в опіці 

[253] Діндім, твердині із баштами й левів, запряжених в парі. 

[254] Провідником моїм будь і швидше справди віщування 

[255] І до фрігійців, богине, прийди у щасливу годину». 

 

[256] Так він сказав. А день, обернувшись тим часом довкола, 
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[257] В повному світлі надходив і ніч одігнав уже з неба. 

[258] Спершу він друзям звелів, щоб кожен ставав під свій прапор, 

[259] Пильно оглянувши зброю свою й був до бою готовий. 

[260] Сам же він тевкрів уже і цілий свій табір оглянув, 

[261] Ставши вгорі на кормі. Як в лівиці підняв він блискучий 

[262] Щит свій, то оклик дарданців до неба із мурів полинув. 

[263] Гнів розбудила надія нова, й почали всі стріляти. 

[264] Так журавлі з-над Стрімону ознаки дають, як під чорні 

[265] Хмари в повітрі пливуть серед шуму й, від злих буревіїв 

[266] Втікши південних, щасливо курличуть. Та дивним здавалось 

[267] Все те й цареві рутулів, також і вождям авзонійським, 

[268] Поки човнів не уздріли, скерованих до узбережжя, 

[269] І широчині морської, всієї укритої флотом. 

[270] На голові його сяє шолом, і гребінь промінням 

[271] Грає; поверхня щита, вся із золота, сипле вогнями. 

[272] Так, як прозорої ночі комети криваві жахливим 

[273] Пурпуром блиснуть чи Сіріус сяйвом ясним запалає, 

[274] Той, що засуху несе і пошесті людям нещасним, 

[275] Зійде — і світлом зловісним все небо у смуток огорне. 

 

[276] Турн, проте, наміру свого, відважний, ніяк не покинув — 

[277] Берег зайняти раніш і від суші прибулих прогнати. 

[278] Тих він запалює словом, а тих іще й лає до того ж: 

[279] «Маєте те, чого так ви бажали — рукопаш трощити; 

[280] Щастя воєнне в руках у героїв. Хай кожен згадає 

[281] Жінку свою і домівку; великих ви діл доконайте, 
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[282] Батьківську славу піддержте. Самі ж ми до хвиль підбіжімо, 

[283] Поки ще роблять вони на березі перші непевні 

[284] Кроки. Відважним і щастя сприяє». 

[285] Так промовляє і важить у серці, кого в бойовище 

[286] Він поведе, скільки лишить, щоб мури в облозі держали. 

 

[287] Але тим часом Еней вже висаджує військо союзне 

[288] З суден високих містками. Ті стежать, як слабшає хвиля 

[289] І відпливає прибій, ті стрибають, де мілко, а дехто 

[290] Сходить по веслах. А Тархон, оглянувши берег, де скелі 

[291] Не височать з-під води й не шумлять, розбиваючись, хвилі, 

[292] Де з наростанням прибою весь берег вода заливає, 

[293] Саме туди кораблі повертає й супутників просить: 

[294] «Отже, добірна громадо, на весла дебелі наляжте, 

[295] Судна спрямуйте свої, щоб землю ворожу дзьобами 

[296] Рили вони, нехай кілі самі собі ложа промостять. 

[297] Я не боюсь, що при тім висіданні розбитися можуть 

[298] Судна, коли б лиш ступив я на землю ногою». Так мовив 

[299] Тархон, а друзі натисли на весла, і судна по морі 

[300] Спіненім гнали на берег латинський, аж дзьоби зарились 

[301] В землю, і кілі самі собі ложа без шкоди проклали. 

[302] Твій не осів лише, Тархоне, човен, застряв на мілизні 

[303] І, як на рифі стрімкому повис, то ще довго хитався 

[304] Там то на цей, то на той бік, затримував хвилі, аж, врешті, 

[305] Переломився й залогу свою на глибіні розсипав. 

[306] Перешкоджають їм балки пливучі і зламані весла 
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[307] Вийти на берег, а хвиля, відбившись, на море їх тягне. 

 

[308] Турн з свого боку також без діла там часу не гає, 

[309] А пориває у запалі цілий загін за собою, 

[310] І проти тевкрів веде, і на березі їх розставляє. 

[311] Сурми заграли, і перший Еней на селянські ватаги 

[312] Напад вчинив і латинян розбив,— це був добрий початок,— 

[313] Вбивши Терона, що був найсильніший з мужів, що Енея 

[314] Сам зачепив,— йому бік через панцир, плетений з міді, 

[315] І через туніку, золотом ткану, мечем прорубавши. 

[316] Потім Ліханта убив, що у мертвої матері з лона 

[317] Витягти встигли й тобі, о Фебе ясний, присвятили. 

[318] Та чи багато йому помогло, що іще немовлятком 

[319] Він врятувався від вбивчої сталі? А далі на той світ 

[320] Ціса запеклого ще і Гіанта ставного послав він, 

[321] Тих, що у битві дубинами лави стелили,— не стали 

[322] В поміч їм ні Геркулесова зброя, ні руки їх сильні, 

[323] Ані Меламп, їхній батько, що другом Алкіда був, поки 

[324] Біди терпів на землі він. А Фаросу, що нерозумні 

[325] Кидав погрози, він, списом махнувши, заткнув його горло. 

[326] Й ти, жалюгідний Кідоне, забув би свої повсякчасні 

[327] Любощі з хлопцями й тут би упав від правиці дарданця, 

[328] Замість нової від Клітія втіхи, в якого лиш перший 

[329] Вус засівався, якби не з’явилася в пору для тебе 

[330] Дружна громада братів, що від Форка усі народились. 

[331] Кинули сім гостролезих списів, від щита ж і шолома, 
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[332] Не заподіявши шкоди, відбилась їх тут же частина; 

[333] Інші ж мали його проколоти, а мати Венера 

[334] їх відвернула. Тоді обернувся Еней до Ахата, 

[335] Вірного друга: «Дай же списи, із них жоден даремно 

[336] Не полетить з моїх рук на рутулів; списи ті встрявали 

[337] В грецькі тіла на полях іліонських». Вхопив величезний 

[338] Спис він і кинув, а той у розгоні пробив і спижевий 

[339] Щит у Меона, і панцир роздер йому, й груди. До нього 

[340] Брат Алканор підступає й хапає правицею брата, 

[341] Щоб не упав. Але спис надлетів, і пройняв йому рам’я, 

[342] Й далі кривавий летить, а правиця на м’язах повисла. 

[343] Вирвав тоді Нумітор того списа із братнього тіла 

[344] І на Енея ним кинув; та вцілить йому не вдалося — 

[345] Вп явсь у стегно він Ахата великого. Тут же, своєю 

[346] Юною силою гордий, Клаус із Кур надбігає, 

[347] Здалека вдарив гартованим списом Дріопа, й відразу 

[348] У підборіддя загнавши, відняв йому й мову, і душу, 

[349] Горло пройнявши. Чолом той ударив об землю, і з рота 

[350] Ринула цівкою кров. Та з далекого краю Борея 

[351] Трьох фракійців і ще трьох, що батько Ідант надіслав їх 

[352] І батьківщина ісмарська, в пригодах убив розмаїтих. 

[353] Тут же до них і Галес надбігає, й загони аврунків, 

[354] Вершник славетний Мессап, нащадок Нептунів. Ті й другі 

[355] Хочуть відбитись — на самім порозі Авзонії б’ються. 

[356] Як у великих просторах небесних ворожі вітри десь 

[357] Бій розпочнуть, а завзяття і сили в них рівні — не тільки 
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[358] Бій поміж ними самими іде, але й хмари, і море 

[359] Не відступають і довго не знать, хто здолає, й всі сили 

[360] Встали в напрузі,— так само зчепились троянські й латинські 

[361] Лави, зімкнувшись, нога при нозі і при воїні воїн. 

 

[362] В іншому місці, однак, де потік на всі боки розкидав 

[363] Скелі розламані, ще й чагарі, що із берега вирвав, 

[364] Скоро побачив Паллант, що аркадські загони незвичні 

[365] Пішим боротися строєм і тил показали латинам, 

[366] Коні ж покинуть їх змусила дуже нерівна місцевість. 

[367] Тільки одно в цій біді залишилось — він будить завзяття, 

[368] То їх благає, то лає терпкими словами: «Куди ви, 

[369] Друзі, тікаєте? Я задля подвигів ваших благаю, 

[370] Задля Евандра-вождя і пам’яті воєн звитяжних, 

[371] Задля моїх сподівань дорівнятися батьківській славі — 

[372] Не довіряйтесь ногам. Лиш залізом крізь лави ворожі 

[373] Путь проб’ємо. Туди, де мужі натискають найдужче, 

[374] Вас і Палланта-вождя закликає вітчизна прадавня. 

[375] Тут не воюють із нами боги, лише тисне нас смертний 

[376] Ворог; у нас стільки само і рук, як у них, і відваги. 

[377] Засувом нас величезним морська зачинила пучина, 

[378] Й сушею ніяк тікать,— чи шукати нам моря і Трої?» 

[379] Мовивши це, у ворожі він кинувсь ряди найгустіші. 

[380] Перший дорогу йому заступив злою долею гнаний 

[381] Лаг, що тягнув саме камінь важкий, а Паллант замахнувшись 

[382] Влучив, де ребра хребет на дві сторони ділить, і вирвав 
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[383] Списа назад, що застряг у костях його. Та не спромігся 

[384] Вбити зненацька його і Гісбон, хоч і мав цю надію: 

[385] Щойно з розлюченим серцем і, всяку забувши обачність, 

[386] Вирвавсь вперед він, не зваживши злої загибелі друга, 

[387] Зразу ж Паллант затопив йому меч свій у груди набряклі. 

[388] Стенія валить тоді й Анхемола, що з давнього роду 

[389] Рета, й зухвало наважився мачухи ложе сплямити. 

[390] Й ви, такі схожі обличчям близнята, Ларіде і Тімбре, 

[391] Давнові діти, що смерті зазнали на полі рутульськім,— 

[392] Навіть свої вас, на радість батьків, не могли відрізнити,— 

[393] Точні Паллант вам обом тепер дав розрізняльні ознаки: 

[394] Голову, Тімбре, тобі відрубав меч Евандрів звитяжний, 

[395] А за тобою, Ларіде, твоя ж там шукає правиця, 

[396] І півживі ще дрижать її пальці і меч ще тримають. 

 

[397] Разом і сором, і біль аркадських озброїли воїв 

[398] Проти ворожих рядів, аж вогнем од цих слів спалахнули, 

[399] Спостерігаючи подвиги славні. Тоді-то й Ретея, 

[400] Що колісницею мчав, убиває Паллант. Це дало їм 

[401] Місце, й на мить це від їла удар відвело. Бо на їла 

[402] Спис скерував він міцний, та Ретей його вістря на себе 

[403] Перехопив, від тебе й від брата твойого Тіррена, 

[404] Тевтре славетний, тікаючи й долі в конанні скотившись, 

[405] П’ятами землю рутульську він ралив. Як літом повіє 

[406] Бажаний вітер, пастух серед лісу вогонь розкладає; 

[407] Раптом в середині він розгориться, й одна розіллється 
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[408] Хвиля Вулкана жахлива в широкому полі довкола, 

[409] Й той споглядає звитяжно згори, як вогонь тріумфує,— 

[410] Так воєдино і друзів твоїх вся з’єдналася мужність 

[411] І помагає, Палланте, тобі. Та Галес, невгамовний 

[412] Воїн, на ворога йде під заслоною зброї своєї. 

[413] Тут же вбиває Ладона, й за ним Демодока, й Ферета, 

[414] Й руку Стрімонія, що його горлу грозила, відсік він 

[415] Ясним мечем, а Тоантові каменем кинув в обличчя 

[416] Й кості його розтрощив і змішав їх із кров’ю і мозком. 

[417] Батько Галесів, лякаючись долі, сховав його в лісі. 

[418] Та як закрив той очі погаслі, то парки на нього 

[419] Руку наклали свою і зброї Евандровій в жертву 

[420] Передали. Нападає на нього Паллант, молячися: 

[421] «Батьку наш, Тібре, дай щастя залізу, що кидаю зараз, 

[422] Напрямок дай йому в груди Галеса твердого,— й цю зброю, 

[423] Й здобич одержить твій дуб». Бог почув ці слова, бо хотівши 

[424] Оборонить Імаона, нещасний Галес сам підставив 

[425] Груди під спис аркадійський. Та смертю такого героя 

[426] Рать перестрашену Лавс, ця могутня у битві підпора, 

[427] Не покидає; Абанта, що впав йому в руки, долає, 

[428] Цю перешкоду і вузол війни. Аркадські потомки 

[429] Падають мертвими тут, і падають поруч етруски, 

[430] й ви біля них, о тіла не добитих ще греками тевкрів. 

[431] Стрілись тут раті, вождями своїми і силами рівні, 

[432] Густо зімкнувшись; з тилів наперед натискають, і руху 

[433] Вже ні для рук, ні для зброї нема. Там Паллант нападає 
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[434] й тисне, а звідти загрожує Лавс; не дуже різняться 

[435] Віком вони і на вигляд величні, але не дала їм 

[436] Доля додому вернутись. Проте цар Олімпу великий 

[437] їм не дозволив зустрітись в бою, бо уже незабаром 

[438] Кожного з рук могутнішого ворога доля спіткає. 

 

[439] Та опікунка-сестра тим часом наказує Турну, 

[440] Що в колісниці швидкій проїжджав між військами, на поміч 

[441] Лавсові йти. Турн, побачивши друзів, промовив: «Чекайте, 

[442] Сам я піду на Палланта, мені одному він належить,— 

[443] Дуже бажав би тепер я, щоб батько його це побачив». 

[444] Так він промовив, і друзі йому поступилися місцем. 

[445] Горді слова ці й рутулів відхід здивували Палланта, 

[446] В Турна він погляд втопив, по всій його постаті дужій 

[447] Водить очима, і все неприхильним оглянувши зором, 

[448] Відповідає на слово цареве такими словами: 

[449] «Здобич найвища прославить мене, або тут же загину 

[450] Смертю прекрасною я. В обох оцих випадках батько 

[451] Буде вдоволений. Отже, покинь ці погрози». Промовив 

[452] І виступає вперед. У аркадців аж кров зціпеніла 

[453] В грудях палких. Турн з повоза скочив, йде пішки назустріч, 

[454] Наче той лев, що бика із криївки здалека побачив 

[455] В полі, готового битись, і зараз до нього збігає; 

[456] Так тоді й Турн виглядав, до грізного виходячи бою. 

[457] Щойно завважив Паллант, що той списом у нього поцілить, 

[458] Виступив сам, може, щастя піддержить одвагу, хоч сили 
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[459] їхні й не рівні, й, звернувшись до неба великого, мовив: 

[460] «Батька гостинним столом, що від нього ти мав як чужинець, 

[461] Внуку Алкеїв, благаю, дай поміч в почині великім,— 

[462] Хай він узрить, як ту зброю криваву зніматимуть з нього, 

[463] Гаснучі Турнові очі хай бачать мене переможцем». 

[464] Чує слова ці Алкід, і глибоко в серці зітхає, 

[465] Й ронить він сльози даремні. Тоді промовляє до сина 

[466] Батько ласкаво: «Свій день є у кожного, дано короткий 

[467] Кожному час на життя, й неможливо його повернути. 

[468] Пам’ять же добру по нас продовжити можна ділами, 

[469] Це-бо є доблесті подвиг. А скільки славетних нащадків 

[470] Божих лягло під високими мурами Трої,— між ними 

[471] І Сарпедон, моя парость, поліг. Така доля і Турна 

[472] Кличе,— дійшов він до меж, його вікові долею даних». 

[473] Мовить він так і зір одвертає од воїв рутульських. 

 

[474] Кинув тим часом Паллант з великою силою спис свій, 

[475] Вихопив з вигнутих піхов і меч він блискучий. Потрапив 

[476] Спис, пролетівши, туди, де панцир крив Турнові плечі, 

[477] Й край щита зачепивши при тому, все ж трохи подряпав 

[478] Турнове тіло могутнє. А Турн, з свого боку, дубове 

[479] Ратище гостре, залізом окуте, ціляючи довго, 

[480] Прямо в Палланта метнув, такими озвавшись словами: 

[481] «Ну-бо, поглянь, чи не краще це ратище наше проймає!» 

[482] Тільки промовив він це, як ударило з розмаху вістря, 

[483] Аж задрижало, і щит перебило в середині самій, 
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[484] Хоч і залізом, і міддю окутий, хоч шкура волова 

[485] Стільки разів обіймала його, але й панцир прошило, 

[486] Й груди могутні пройшло. Дарма він залізо гаряче 

[487] Вирвав із тіла, тим самим-бо шляхом із нього спливали 

[488] Кров і життя. На рану упав, задзвеніла на ньому 

[489] Зброя, й він, гинучи, в землю ворожу зарився залитим 

[490] Кров ю обличчям. А Турн тоді мовив: 

[491] «Отже, затямте, аркадці, мої ви слова й до Евандра 

[492] їх занесіть,— я Палланта, яким заслужив, повертаю. 

[493] Шану могили й ховання утіху дарую охоче. 

[494] Тільки не дешево ця йому стане Енея гостина». 

[495] Так промовляє, і трупа він лівою топче ногою, 

[496] Й пояс тяжкий із нього зриває; на поясі тому 

[497] Злочин зображений був той, як разом у ніч повесільну 

[498] Впала ганебно громада юнацтва на ложах кривавих; 

[499] Вирізьбив це був на щирому золоті Клон, син Евріта. 

[500] Дуже радів тоді Турн, утішений здобиччю тою. 

[501] Долі-бо серце людське несвідоме, не знає, що буде, 

[502] й щастям упившися, здержати міри не вміє при тому. 

[503] Прийде ще час і на Турна, що схоче багато він дати, 

[504] Щоб повернути Палланта живим, а цей день і цю здобич 

[505] Тяжко зненавидить. Друзі ж Палланта, тим часом зібравшись, 

[506] Тіло поклали на щит і з слізьми понесли і стогнанням. 

[507] О велика скорбота й краса, що до батька вернулась! 

[508] Перший цей день у бою показав тебе й згладив зі світу; 

[509] Та залишаєш ти трупу рутульського тут цілі гори. 
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[510] Вість не одна про лихо таке до Енея доходить; 

[511] Свідок наочний доносить, що доля війни в небезпеці, 

[512] Крайня пора йти на поміч, бо тевкри біжать. Він рушає 

[513] Й косить мечем, що попало під руки, широку дорогу 

[514] Мостить залізом в рядах, запалившись, тебе він шукає, 

[515] Турне, згорділого вбивством останнім. Паллант із Евандром 

[516] Перед очима його і все інше, і стіл, при якому, 

[517] Вперше прийшовши, він сів, і дана правиця. Живими 

[518] Зараз вхопив чотирьох юнаків із Сульмони і стільки ж 

[519] Тих, що годує Уфенс, щоб у жертву їх тіням принести 

[520] й кров’ю бранців вогонь на багатті згасити. А потім 

[521] Здалека він посилає Магонові спис смертоносний. 

[522] Хитро присів той, а спис із свистом над ним пролітає; 

[523] Він обіймає коліна Енея і так його просить: 

[524] «Батька я тінню благаю і сином Іулом, що зріє, 

[525] Душу ти цю збережи і для сина, молю, і для батька. 

[526] В мене великий є дім, закопано в ньому багато 

[527] Золота й срібла талантів — в різьбі, у монетах і злитках. 

[528] Не від моєї загибелі тевкрів звитяга залежить, 

[529] Справи такої душа одинока змінити не може». 

[530] Так він сказав, а Еней на слова його в відповідь мовить: 

[531] «Дітям своїм збережи всі таланти із золота й срібла, 

[532] Ті, що ти згадуєш; викупи всі й договори воєнні 

[533] Турн скасував ще тоді, як спровадив на той світ Палланта,— 

[534] Так відчуває тінь батька Анхіса, й Іул тої ж думки». 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1562 

 

[535] Так він сказав і, шолом ухопивши лівицею, прямо 

[536] В шию тому, що просив, меч загнав по саму рукоятку. 

[537] Далі стояв Гемонід тут, жрець Трівії й Феба, у нього 

[538] Чілка з святими стрічками скроні й чоло сповивала,— 

[539] Шати його всі біліли, і зброя ясніла на ньому. 

[540] Стрівши, Еней його полем гонив, і, ставши над впалим, 

[541] Зразу ж мечем заколов, і великою вкрив його тінню. 

[542] Зброю його взяв Серест і на плечах поніс для трофея, 

[543] Царю Градіве, тобі. Відновляють ряди бойовії 

[544] Цекул із роду Вулкана й Умброн, що із пагір марсійських. 

[545] З другого боку шаліє потомок Дардана, відтяв він 

[546] Ліву Анксурові руку і геть цілий щит розпанахав. 

[547] Горде той вимовив слово, бо вірив, що й сила велика 

[548] З словом іде, і в уяві підносив свій дух аж до неба, 

[549] Сиве волосся собі обіцяючи й років багато. 

[550] Гнівному тут йому трапивсь під руку Тарквіт, що пишався 

[551] Ясною зброєю,— німфа Дріота його породила 

[552] Фавнові, лісу господарю. Кинувши здалека списом, 

[553] Панцир з вагою щита Еней сполучив і, відтявши 

[554] Голову, кинув на землю, хоч марно благав той, багато 

[555] Мавши сказати йому,— він тіло ще тепле від себе 

[556] Геть відкотив і над ним від ворожого серця промовив: 

[557] «Тут ось лежи собі, грізний! Мати тебе найдорожча 

[558] В рідній землі не укриє, не висипле тілу могили. 

[559] Дикій пташні на поталу тут будеш лежати, а може, 

[560] Хвилі в глибінь понесуть, і риби голодні там будуть 
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[561] Рани лизать тобі». Враз він напав на Луку і Антея, 

[562] Перших у Турновім війську, на мужнього Нуму й Камерта, 

[563] Рижого сина Вольцента, великого духом, що був він 

[564] Найбагатіший на землю з усіх авзонідів і правив 

[565] В тихих Аміклах. Немов Егеон, що у нього, як кажуть, 

[566] Сотня рамен була й сотня долоней, горлянок півсотні, 

[567] Стільки ж грудей, що з них зяяв вогнем на Юпітерів грім він; 

[568] П’ятдесятьма він щитами дзвонив, і мечів він із піхов 

[569] Стільки ж виймав,-— так звитяжно Еней лютував по всім полі, 

[570] Аж розігрілася сталь. Він далі на коней Ніфея, 

[571] На четверню, нападає і прямо вціляє у груди. 

[572] Коні ж, побачивши здалека раптом жахливу загрозу, 

[573] Перелякались, назад подалися і, скинувши тут же 

[574] Свого погонича, повіз погнали до берега прямо. 

[575] На колісниці тим часом всередину білими кіньми 

[576] В їхав із Лігером-братом Лукаг; спрямовує коней 

[577] Віжками брат, він же острах добутим мечем навіває. 

[578] Стерпіть не може Еней такого їх лютого шалу; 

[579] Кинувсь на них, його спис величезний у вічі їм блиснув. 

[580] ^Лігер до нього: 

[581] «Не Діомеда ти коні тут бачиш, не повіз Ахілла, 

[582] Тут не фрігійські поля; кінець і війні в цьому краї 

[583] Прийде, й твоєму життю». Такі ось слова божевільні 

[584] В Лігера з уст вилітали. Але не словами на нього 

[585] Кидав троянський герой; із розмаху списа пустив він 

[586] В ворога прямо. Лукаг уперед нахиливсь для удару 
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[587] Списом, крикнув на коні, на ліву вже виступив ногу 

[588] Й ладивсь до бою, та в нижній щита блискучого обід 

[589] Спис прохопився в ту мить і в ліву ввігнався пахвину. 

[590] Випавши з повоза, долі скотився він, смерті в обійми. 

[591] Словом терпким тут Еней обізвався до нього побожний: 

[592] «Повоза твого, Лукагу, не зрадила коней охлялість, 

[593] Не завернули і тіні пусті із ворожого війська,— 

[594] Тільки ти сам зіскочив із нього й тікаєш». Сказав це 

[595] Й запряг придержав. А брат нещасливий, скотившися там же, 

[596] Руки простяг безборонні й промовив: «На тебе самого 

[597] Й рідних батьків твоїх, мужу троянський, тебе заклинаю, 

[598] Душу мою пощади, до мого прихилися благання». 

[599] Довго просив він, і мовив Еней йому: «Ти ще недавно 

[600] Зовсім інакше співав. Умирай, і брат брата не кидай». 

[601] І відкриває мечем йому груди, цю схованку духа. 

[602] Трупами цілеє поле так вождь засіває дарданський 

[603] В шалі своєму, мов струмінь гірський, мов та чорная буря. 

[604] Хлопець Асканій, нарешті, і молодь троянська, що марно 

[605] їх облягали, прорвавшись крізь шанці, покинули табір. 

 

[606] Сам до Юнони із словом звернувся тим часом Юпітер: 

[607] «Сестро й дружино моя наймиліша! Справі троянській,— 

[608] Гак, як ти думала, й не помилилась,— сприяє Венера, 

[609] Не витривала-бо в труднощах бою мужів тих правиця, 

[610] Дух не завзятий, і стерпіть не вміють вони небезпеки». 

[611] Скромно до нього Юнона: «Мій мужу найкращий, навіщо 
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[612] Cерце дратуєш зболіле, що прикрого слова боїться? 

[613] Мала б я в тебе таку, як колись, і як бути повинно, 

[614] Силу кохання, напевно, ти в тому мені б не перечив, 

[615] Наймогутніший, щоб збити тепер ще живого могла я 

[616] Вивести Турна та батькові Давну віддати живого. 

[617] Хай тепер гине і чистою кров’ю хай тевкрам заплатить. 

[618] Все ж таки з нашого роду ім’я він виводить, Пілумн був 

[619] Прадід його у четвертім коліні, і завжди рукою 

[620] Щедрою в храмах твоїх він жертви численні приносив». 

[621] їй цар Олімпу небесного так відповів коротенько: 

[622] «Що ж, як ти просиш тепер відсунути смерть юнакові, 

[623] Хоч йому вмерти судилось, жадаєш, щоб це учинив я, 

[624] Втечею Турна врятуй, від погрози лихої недолі 

[625] Вирви його. Це-бо можна дозволить. Якщо ж якусь глибшу 

[626] Думку ти криєш в проханні і хочеш війну обернути, 

[627] Зовсім змінити, то знай, що пусті ти плекаєш надії». 

[628] З ревними слізьми Юнона: «А що, якби в слові одмовив,— 

[629] В серці ж признав ти,— і все ж таки Турну життя б залишилось? 

[630] Жде-бо на нього, безвинного, згуба тяжка, хіба справді 

[631] Я помиляюсь. Коли б то я марним каралася страхом, 

[632] Ти ж би свій задум на краще змінив, у твоїй-бо це волі». 

 

[633] Тільки слова ці сказала, і тут же з високого неба 

[634] З бурею разом спустилась на землю і, в хмарі сповита, 

[635] Попрямувала до військ Іліону, у табір лаврентський. 

[636] І утворила богиня із хмари густої, на образ 
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[637] І на подобу Енея, безсилу мару — дивовижне 

[638] Виглядом диво,— убрала ту постать у зброю дарданську. 

[639] Щит їй і гребінь дала на шолом, як в божистого мужа; 

[640] Мову дала для омани, без жодного значення звуки, 

[641] Й ту, що у нього, ходу. Це так, як-то кажуть, літає 

[642] Десь після смерті мара, а чи сон так заплутує мислі. 

[643] В перших рядах ця завзято гасає мара, брязкотінням 

[644] Зброї роз’ярює мужа й на бій викликає. І вийшов 

[645] Турн проти неї, і спис він із свистом іздалека кинув. 

[646] Та відвернулась мара і лиш п’яти йому показала. 

[647] Турн тоді щиро повірив, що справді Еней утікає. 

[648] В серце схвильоване марна вступила до нього надія: 

[649] «Чом ти тікаєш, Енею? Домовленим шлюбом не нехтуй! 

[650] Дасть ця правиця ту землю тобі, що по хвилях шукав ти». 

[651] Крикнув це й кинувся, блиснувши гострим мечем, за марою, 

[652] Сам-бо не відав того, що вітри цю утіху розвіють. 

[653] Там випадково стояло судно, до високої скелі 

[654] Міцно прикріплене, був там готовий місток і драбина. 

[655] Тим кораблем цар Озіній приплив із клузійського краю. 

[656] На корабель той Енеєва тінь утекла полохлива 

[657] Й десь у кутку заховалась. За нею і Турн, знай, долає 

[658] Всі перешкоди й високі містки перестрибує спритно. 

[659] Лиш на судні опинивсь, як Сатурнія линви зриває 

[660] І корабель неприв’язаний котить по хвилях рухливих. 

[661] Турна, що зник десь раптово, шукає Еней для двобою 

[662] І на той світ по дорозі багато мужів посилає. 
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[663] Легка ж мара пристановища більше уже не шукала, 

[664] А відлетіла під небо і в чорних розтанула хмарах. 

[665] Турна тим часом на море широкеє винесла хвиля. 

[666] Глянув навкруг, не свідомий, що діється з ним, і не вдячний, 

[667] Що врятувався, до неба здіймає він руки й волає: 

 

[668] «О всемогутній наш батьку, в такому-то злочині винним 

[669] Ти мене визнав, такої завдати волів мені кари? 

[670] Звідки я мчусь і куди? І яка це несе мене втеча? 

[671] Знов чи побачу я мури Лавренту і табір? Що буде 

[672] З тими мужами, що разом зі мною в похід виступали? 

[673] Я ж їх усіх залишив так ганебно на смерть, на поталу? 

[674] Бачу тепер їх розбитих і стогін конаючих чую. 

[675] Що тепер вдію і де підо мною в глибінь неосяжну, 

[676] Земле, розступишся? Згляньтесь на мене мерщій, буревії, 

[677] І на каміння, на скелі судно занесіть (про це ревно 

[678] Турн вас благає), пошліть на безвихідні дикі мілини, 

[679] Де ні рутули, ні вістка ніяка мене не досягне». 

[680] Так промовляючи, бореться сам із думками, чи має 

[681] З сорому він величезного впасти на вістря й загнати 

[682] Немилосердний свій меч поміж ребра, чи скочити в хвилі, 

[683] В саму середину, так добиватися вплав до крутого 

[684] Берега й наново з тевкрами герць бойовий починати. 

[685] Тричі він важивсь вчинить одне й друге, і тричі Юнона 

[686] Наймогутніша спиняла, і з жалю до нього юнацький 

[687] Стримала запал. Пливе він, скородячи плесо, й щасливо 
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[688] Хвилі несуть його в древнє прабатьківське Давнове місто. 

 

[689] Та за наказом Юпітера вийшов до бою тим часом 

[690] І на радіючих тевкрів напав, розпалившись, Мезенцій. 

[691] Збіглись тірренські загони, і всі на одного напали, 

[692] Всі на одного палають ненавистю й стрілами сиплють. 

[693] Він, наче скеля, що видалась в море безкрає далеко, 

[694] Шалу вітрів і хвилі підставлена, силу й погрози 

[695] Неба і моря сама лиш витримує й не ворухнеться. 

[696] Гебра на землю звалив, Доліхаона сина, й Латага, 

[697] Й Пальма, що мав утекти: Латага в обличчя ударив 

[698] Скелі гірської відламком великим, а Пальмові жили 

[699] У підколінні підрізав і немічним повзати кинув. 

[700] Лавсові ж зброю дає, щоб носив на своїх її плечах, 

[701] А на шолом йому гребінь встромляє. Й фрігійця Еванта 

[702] Вбив, і Міманта, ровесника й друга Паріса,— тієї 

[703] Самої ночі, що мати Теано, на втіху Аміку, 

[704] Батьку, його дарувала, й цариця, Кісеєва донька, 

[705] Що завагітніла ярим вогнем, породила Паріса. 

[706] В рідному місті Паріс опочив, Міманта ж незнана 

[707] Вкрила земля лаврентійська. Мов злющими вигнаний псами 

[708] З пагір високих кабан, що плекав його довгії роки 

[709] Везул соснистий і довгії роки багно лаврентійське, 

[710] В сіті потрапить в гаю комишевім і дико гукає, 

[711] Й їжиться в нього щетина, й ніхто не посміє до нього 

[712] Навіть наблизитись, тільки списами, іздалека ставши, 
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[713] Кидають в нього і лиш галасують з безпечного місця. 

[714] Він же поволі безстрашно на всі обертається боки, 

[715] Й тільки зубами скрегоче, й списи лиш обтрушує з спини. 

[716] Так же і з тих, в кого був на Мезенція гнів справедливий, 

[717] Жоден не смів із мечем у руці нападати на нього; 

[718] Здалека тільки списами тривожили й криком великим. 

 

[719] Був серед них із старого корітського краю утеклий 

[720] Грек той Акрон, що безшлюбною дівчину кинув кохану. 

[721] Бачить Мезенцій, як той у середину війська вмішався 

[722] У багряниці, що суджена ткала, і в перах пурпурних,— 

[723] Наче той лев зголоднілий, що скрізь по висотах блукає, 

[724] Голодом гнаний шаленим, і десь чи козу полохливу 

[725] Раптом побачить, чи оленя, що підійма свої роги,— 

[726] Скочить і широко пащу роззявить, наїживши гриву, 

[727] І припадає до м’яса, і чорна у нього стікає 

[728] З пащі жахливої кров,— 

[729] Кинувсь так жваво Мезенцій в гущавину воїв ворожих. 

[730] Падає бідний Акрон і чорну б’є п’ятами землю, 

[731] Зламаний спис миє кров’ю й вмирає. Він мав за безчестя 

[732] Вбити Орода, коли той тікав, і поранити ззаду, 

[733] Кинувши списом, але оббігає його і виходить 

[734] Просто назустріч йому і, ставши як муж проти мужа, 

[735] Перемагає не підступом хитрим, а силою зброї. 

[736] Потім ногою і списом оперсь на упалого й мовив: 

[737] «Ось перед вами, мужі, частина воєнної сили — 
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[738] Гордий Ород,— і нехтувать нею не слід нам». Всі друзі 

[739] Скрикнули разом на те і веселий пеан заспівали. 

[740] Той же, спускаючи дух: «Недовго ти будеш безкарно 

[741] Тішитись так, переможче, і хто б ти не був, а та сама 

[742] Жде тебе доля, і скоро на цьому ж ти полі поляжеш». 

[743] З гнівом Мезенцій крізь сміх: «Ти зараз вмирай, а про мене 

[744] Батько богів, цар людей вже розсудить». Сказав це і витяг 

[745] З тіла свій спис. Того ж спокій глибокий обняв і залізний 

[746] Сон, його очі стулились, і вічна їх тьма огорнула. 

[747] Цедик убив Алкатоя, Сакратор — Гідаспа, Рапон же 

[748] Вбив і Партенія, й Орса, великої сили героя. 

[749] Клонія вцілив Мессап й Ерікета, Лікаона парость,— 

[750] Першого вбив на землі, бо розгнузданий кінь спотикнувся,— 

[751] Пішки йшов другий. Був піший і Агіс, що вийшов з Лікії, 

[752] Вбив його тут же Валер, не позбавлений доблесті предків. 

[753] Тронія Салій убив, а Салій Неальком убитий 

[754] Списом з засади й стрілою, що здалека б’є непомітно. 

 

[755] Смуток тяжкий і втрати ділив уже Марс обопільні, 

[756] Падали рівно й до наступу йшли переможці й побиті, 

[757] Жодні не знали утечі. В оселі Юпітера, в небі, 

[758] Уболівають богове над марним оцим і взаємним 

[759] Гнівом і тим, що люди так терплять багато. Венера 

[760] Бачить усе це, за нею Юнона, Сатурнова донька; 

[761] Між тисячами шаліє бліда Тізіфона. А далі 

[762] Ратищем дужим Мезенцій вимахує грізно й прямує 
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[763] Полем, немов Оріон величезний, коли він найглибші 

[764] Води Нерея в середині саме убрід переходить, 

[765] Шлях свій верстаючи, сам же над плесо плечима сягає; 

[766] Чи із верхів’я гірського стару несучи яворину, 

[767] Йде собі сам по землі, ховаючи голову в хмари,— 

[768] Так і Мезенцій ішов у зброї своїй величавій. 

[769] Щойно Еней спостеріг його здалеку в лавах військових, 

[770] Вирішив вийти на нього. А той не злякавсь і чекає 

[771] Славного ворога; сам непорушно стоїть і очима 

[772] Міряє місце, чи списом докине. «Правиця хай богом 

[773] Буде мені, а спис, який кидаю, хай помагає. 

[774] Зброю ж, яку я стягну із цього душогуба Енея, 

[775] Лавсе, одягнеш на себе — тобі цей трофей обіцяю». 

[776] Так промовляючи, він іздалека з свистом закинув 

[777] Гострого списа; але, пролетівши, об щит він одбився 

[778] Й славного мужа Антора, що був Геркулесові другом, 

[779] Вдарив у бік, аж у нутрощі встрявши; Антор, з Арголіди 

[780] Посланий, коло Евандра осів в італійському місті. 

[781] Впав бідолаха, за іншого вбитий, поглянув у небо 

[782] І, умираючи, Аргос згадав, дорогий його серцю. 

[783] Кидає списа свойого побожний Еней. Спис, пробивши 

[784] Вигнуте мідяне коло потрійне, льняну поволоку 

[785] й шкуру волову потрійну, встромився внизу у пахвину,— 

[786] Й списові сили не стало. Побачивши кров у тірренця, 

[787] Радісно меч свій з пахвини Еней витягає, і в буйнім 

[788] Шалі пойнятого трепетом ворога він доганяє. 
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[789] Тяжко тоді застогнав із любові до милого батька 

[790] Лавс, це побачивши, й сльози рясні полилися у нього. 

 

[791] Не замовчу я про смерть невблаганну твою, про учинки 

[792] Славні твої і про тебе, пам’яті гідний юначе, 

[793] Якщо з довірою приймуть нащадки ці давні події. 

[794] До боротьби вже нездатний, зв’язаний в рухах, ногою 

[795] Батько назад відступив, і щитом волочить він списа. 

[796] Раптом прорвався юнак і в середину бою встряває; 

[797] Враз підбігає Еней і правицею вже замахнувся, 

[798] Він же кинувсь під меч і затримав його на хвилину. 

[799] Друзі за ним поспішають із криком великим, і поки 

[800] Батько, боронений сина свойого щитом, не відійде, 

[801] Мечуть списи, хочуть ворога стрілами здалека гнати. 

[802] В шал упадає Еней і, щитом заслонившись, із місця 

[803] Не уступає. Як градова буря із неба посипле, 

[804] З поля тікають усі орачі, хлібороби й мандрівці 

[805] Схову шукають безпечного десь чи під берегом річки, 

[806] Чи у скелястій печері, як довго на полі негода, 

[807] Щоб, як покажеться сонце, могли вони взятись до діла,— 

[808] Так і Еней, звідусіль засипаний градом списів їх, 

[809] Доти витримує, аж прогримить вся та хмара воєнна, 

[810] Й Лавса він лає й грозить йому тяжко: «Чого поспішаєш? 

[811] Смерть тут чекає на тебе, і зваживсь на діло ти більше, 

[812] Ніж твої сили; любов ця тебе, необачний, погубить». 

[813] Той не зважає на це і шаліє в своєму одчаї. 
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[814] Лють проникає ще глибше у серце вождеві дарданців, 

[815] Парки для Лавса прядуть уже нитку останню. Еней-бо 

[816] На юнака замахнувся могутнім мечем і у нього 

[817] Весь увігнав. ЬЦит пробито, і легку броню цю хвастунську, 

[818] Й туніку, що її золотом мати йому вишивала; 

[819] Крові в запазуху повно влилося. Душа тоді в смутку 

[820] Тіло лишила й до предків полинула з вітром. Поглянув 

[821] Син Анхісів тоді на того, що вмирав, і на лиця, 

[822] Лиця, що дивна їх блідість окрила, і тяжко зітхнув він 

[823] З жалем гірким, і простяг йому руку; і виник у нього 

[824] В пам’яті образ любові до батька. «О хлопче нещасний, 

[825] Що тобі дасть побожний Еней за ці славні заслуги, 

[826] Щирості гідне твоєї? Ту зброю, якою втішався 

[827] Досі, і далі тримай; а самого тебе, якщо тільки 

[828] Йдеться про це тобі, попелу й предкам віддам я належно. 

[829] В смерті печальній твоїй одна лише в тебе утіха, 

[830] Що від правиці Енея вмираєш великого». Друзів 

[831] Лаючи надто повільних, з землі юнака підіймає, 

[832] Що за звичаєм зачесані кучері кров’ю споганив. 

 

[833] Батько тим часом над хвилями Тібру вмивав свої рани; 

[834] Він полоскав їх водою й, на стовбур похилий опершись, 

[835] Тілом своїм спочивав. Шолом його мідний на гілці 

[836] Осторонь висів, і зброя важка між травою лежала. 

[837] Молодь добірна його оточила. Він дихає важко, 

[838] Шию підперши і звісивши бороду довгу на груди. 
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[839] Часто про Лавса питав, і за ним багатьох посилав він, 

[840] Щоб завернули його і сказали йому повеління 

[841] Батька сумного. Несли із плачем сюди друзі на зброї 

[842] Мертвого Лавса; юнак був великий, велика і рана, 

[843] Що подолала його. Уже здалека вчуло ридання 

[844] Батькове серце, до лиха чутливе. Він голову сиву 

[845] Порохом всю посипає, і руки здіймає до неба, 

[846] І припадає до тіла. «Мій сину, невже так бажав я 

[847] Жити, щоб-то допустить замість себе під руку ворожу 

[848] Синові стати? Чи ран твоїх болем я, батько, врятуюсь, 

[849] Смертю твоєю живий? Тепер, бідолашному, врешті, 

[850] Згуба остання мені, тепер моя зглибилась рана! 

[851] Я-бо, мій сину, своєю виною сплямив твоє ймення, 

[852] Бо, зненавиджений, з трону батьків моїх прогнаний був я, 

[853] Кару був винен моїй батьківщині й ненависті рідних; 

[854] Краще б негідне життя сам усякій віддав би я карі. 

[855] Та ось живу й ще не кидаю я ні людей, ані світу, 

[856] Але покину». Він так промовляє і тут же на ногу 

[857] Хвору ступає свою, і хоч біль в його рані глибокий 

[858] Сил убавляє, не впав і коня привести свого каже. 

[859] Кінь той був слава, і шана, й утіха його, він на ньому 

[860] З воєн усіх переможцем вертався. До нього сумного 

[861] Так промовляти почав він: «Мій Ребе, ми разом обидва 

[862] Довго на світі жили (якщо смертним щось довго буває). 

[863] Нині або переможцем сюди принесеш ти криваву 

[864] Зброю й Енеєву голову й будеш за Лавсову кривду 
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[865] Месником, або, як сила путі не відкриє, поляжеш 

[866] Разом зі мною; бо вірю, не стерпиш, могутній, щоб інший 

[867] Хтось верховодив тобою, щоб тевкр був хазяїном в тебе». 

[868] Так він промовив і, прийнятий радо, сідає на нього, 

[869] Як і раніше, і гострі списи бере в руки обидві; 

[870] Світлий мідяний шолом, що наїжився волосом кінським, 

[871] Голову вкрив йому. Так і помчав він в середину бою. 

[872] В серці вирує і сором великий, і смуток шалений, 

[873] І божевільна любов, і відваги свідомість. Він дужим 

[874] Голосом кличе Енея три рази. Зрадів той, пізнавши, 

[875] Й так помолився: «Хай батько богів з Аполлоном високим 

[876] Дасть, щоб в бою ти зустрівся зі мною». 

[877] Тільки промовив і з грізним він списом виходить навпроти. 

[878] Той же: «Чого, найлютіший, мене так страхаєш, забравши 

[879] Сина? То шлях був єдиний лише, щоб мене погубити, 

[880] Не боїмось-бо ми смерті й боги не страшні нам ніякі. 

[881] Кинь це. На смерть я іду, та раніш тобі дам у дарунок 

[882] Ось що». Промовив і спис свій на ворога кинув, а потім 

[883] Кидає другий і третій, і колом кружляє великим, 

[884] Тільки ті напади щит золотий відбиває. Аж тричі 

[885] Вліво довкола стоячого їде і сипле списами. 

[886] Тричі троянський герой на щиті мідяному обносить 

[887] Ліс велетенських списів кругом себе. Коли ж це набридло 

[888] І допекла ця нерівна йому боротьба, то вагавсь він 

[889] Довго, аж поки зібрався й ворожому кинув коневі 

[890] Списа між скроні опуклі. Здіймається високо диба 
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[891] Четвероногий, повітря копитами б’є над собою, 

[892] Вершника з себе скидає і перекидається раптом, 

[893] І, на землі розпростертий, він руху його позбавляє, 

[894] Впавши сторчма і передом цілим згори приваливши. 

[895] Всі, і трояни, й латини, вогнем спалахнувши, до неба 

[896] Крик підняли. Еней підбігає до нього і, меч свій 

[897] З піхов виймаючи, так над упалим говорить: «Де ж нині 

[898] Той завзятущий Мезенцій, де ділася дика відвага?» 

[899] Але ж тірренець, поглянувши вгору, повітря вдихнувши 

[900] Й опам’ятавшися, мовив: «Мій вороже тяжкий, навіщо 

[901] Лаєшся й смертю грозиш? Ганьби у падінні немає, 

[902] Я тут не ласки просити прийшов; і мій Лавс із тобою, 

[903] Певно, не так домовлявся. Прошу одного лиш, як може 

[904] Щось переможця просити побитий; дозволь моє тіло 

[905] В землю покласти. Я знаю, усі мої люті на мене. 

[906] Лють ту, прошу, відверни й дай із сином спочити в могилі». 

[907] Мовивши це, і меч свій свідомо на горло сприйнявши, 

[908] Вилив він душу свою із струменем крові на зброю. 

Книга одинадцята 

[1] Сходить тим часом Аврора, глибінь Океану лишивши. 

[2] Хоч у Енея журба на умі, щоб був час поховати 

[3] Друзів, і похорон цей його серце турбує, обіти 

[4] За перемогу богам він складає.]Лише засвітало, 

[5] Він на вершині Кургана поставив великого дуба, 

[6] Гілля обтявши, і зброю ясну надіває на нього, 

[7] Із полководця Мезенція зняту: для тебе трофеї, 
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[8] Боже великий війни. Закладає на нього він гребні, 

[9] Кров’ю обагрені, рештки списів його теж прикріпляє; 

[10] Панцир вдягає, двічі по шість раз у битвах пробитий; 

[11] Зліва прив’язує щит мідяний, через шию завісив 

[12] Меч, весь у кості слоновій. І так тріумфуючих друзів 

[13] (Бо оточила його вся громада вождів) закликає: 

 

[14] «Зроблено діло велике, герої,— геть всяку тривогу, 

[15] Що буде далі. Ось зброя із владаря гордого знята, 

[16] Жертва первинна: таким-бо із рук моїх вийшов Мезенцій. 

[17] Нині нам шлях до царя вже й до міста Латина відкрито. 

[18] Зброю готуйте в душі, провадьте війну у надії, 

[19] Щоб, як богове нам знак подадуть, всім під прапором стати 

[20] й з табору вивести молодь, не гаялись би у безрадді, 

[21] Не заважав би вам страх і не стримував вашу рішучість. 

[22] Товаришів своїх мертві тіла у землі поховаймо,— 

[23] Це їм єдина пошана усім в глибині Ахеронту. 

[24] Йдіть же,— сказав він,— і в душі славетні, що цю батьківщину 

[25] Кров’ю для нас породили, останньою данню вшануйте; 

[26] Й передусім у скорботне Евандрове місто пошлімо 

[27] Тіло Палланта того, що доблесті повного нині 

[28] Чорна забрала година й в могилі сумній оселила». 

 

[29] Так промовляє крізь сльози й звертає ходу до порогів, 

[30] Де сторожив покладене тіло Палланта бездушне 

[31] Віком старий вже Акойт, що в Евандра, героя з Паррази, 
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[32] Був зброєносцем колись, а тепер, у нещасну годину, 

[33] З журним чуттям проводжати свойого ішов вихованця. 

[34] Челядь уся і троянці юрбою його оточили 

[35] І іліади смутні, розпустивши за звичаєм коси. 

[36] Тільки Еней увійшов у кімнату високу, як зразу ж 

[37] Лемент зняли аж до неба вони, б’ючи себе в груди. 

[38] Сповнилась тугою царська оселя й плачем жалісливим. 

[39] Щойно побачив Еней Палланта лице сніжно-біле 

[40] Й голову, сперту на постіль, і в грудях юнацьких широку 

[41] Рану від вістря списа італійського, ринули в нього 

[42] Сльози, й він мовив: «Юначе сердешний, то доля, всміхнувшись 

[43] Щастям мені, не дала, щоб ти царство моє хоч побачив, 

[44] Щоб переможцем поїхав до отчого дому. Не ці-бо 

[45] Я обіцянки про тебе Евандрові дав на відході, 

[46] Батьку твоєму, коли він, обнявши мене, у ці землі 

[47] Слав будувати велику державу і згадував чуйність 

[48] В страху за тебе, що ворог — нещадний, що бій із цим плем’ям 

[49] Буде завзятий. Тепер він у марній надії обіти, 

[50] Може, складає богам і множить на вівтарі жертви. 

[51] Ми ж юнакові померлому, що вже нічого не винен 

[52] Владі небесній, у смутку пусту цю складаємо шану. 

[53] Батьку нещасний, побачиш ти похорон сина жорстокий! 

[54] Ось виглядатиме як наш отой поворот тріумфальний, 

[55] Що ти на нього чекав! Ось великі мої сподівання! 

[56] Та не побачиш, Евандре, щоб втік він у ранах ганебних, 

[57] Не зажадаєш жорстокої кари, бо син врятувався. 
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[58] Горе мені! Скільки тратиш, Авзоніє, й ти, мій Іуле!» 

 

[59] Так він, заплакавши, тіло нещасне наказує взяти, 

[60] Й тисячу вибрав героїв найкращих із цілого війська, 

[61] Щоб віддали у поході останню пошану і сльози 

[62] Батькові щоб вшанували; це марна утіха в великім 

[63] Смутку, але нещасливому батьку належна. Одні з них 

[64] Швидко плетінку плетуть, м’які улаштовують мари, 

[65] З пруття гнучкого сплітаючи їх і дубового віття, 

[66] Й підняте високо вгору гілками отінюють ложе, 

[67] Й тут же, на зіллям укритій постелі, померле юнацьке 

[68] Тіло кладуть обережно, як квітку, що зірвуть дівочі 

[69] Пальці — чи ніжну фіалку, чи цвіт гіацинту, що клонить 

[70] Голову й ще ані блиску не втратив, ні свіжості навіть, 

[71] Мати ж земля вже ні сили йому не дає, ні поживи. 

[72] Виніс дві шати Еней, і злотом, і пурпуром шиті; 

[73] Ті, що, радіючи з праці своєї, Дідона сідонська 

[74] За давнини ще колишньої власними ткала руками 

[75] І золотими нитками для нього мережала ніжно. 

[76] З них він в одну юнака одягнув, так останню пошану 

[77] Віддаючи йому в смутку, а кучері в другу окутав, 

[78] Маючи все це спалити. Крім цього, багаті трофеї 

[79] Битви лаврентської взявши, везти ту наказує здобич 

[80] В довгому ряді. Додав і ті коні, і зброю, що взяв їх 

[81] В ворога він у бою. Каже, руки на плечах зв’язати 

[82] Тим, що їх в жертву для тіней приносити мали і крові 
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[83] З них наточити, щоб нею багаття скропити. Вождям же 

[84] Каже обрубки нести, одягнені в зброю ворожу 

[85] З записом, хто з ворогів мав цю зброю. Ведуть і Акойта: 

[86] йде, безталанний, похилений віком, і б’є кулаками 

[87] В груди, а нігтями вид свій потворить; валяється долі, 

[88] Впавши всім тілом на землю. А слідом ведуть колісниці, 

[89] Кров’ю рутульською густо облиті. І тут же, за ними, 

[90] Кінь бойовий виступає, Етон, без свого обладунку, 

[91] Й котяться краплями сльози у нього. Несуть у поході 

[92] Спис і шолом, а іншу всю зброю взяв Турн-переможець. 

[93] Далі йде військо сумне — і тевкри, й тірренці, й аркадці, 

[94] Зброю спустивши додолу. Коли цей похід товариства 

[95] Далі пішов, то Еней зупинився й, зітхнувши, промовив: 

[96] «Звідси на інші нас сльози ті самі грізні закликають 

[97] Судьби війни,— витай повік-віки, великий Палланте, 

[98] Друже, навіки прощай!» І більш не сказавши ні слова, 

[99] Він вирушає й до мурів високих, у табір, відходить. 

 

[100] З міста Латина й посли вже прийшли із маслиновим віттям, 

[101] Ласки благають, щоб мертві тіла, які всюди по полю, 

[102] Вбиті залізом, лежали, віддав і дозволив покласти 

[103] їх у могилу; з побитими й тими, що світу не бачать, 

[104] Бою немає. Хай тих пощадить, що не так-то давно ще 

[105] Друзями звав і тестями. А добрий Еней на цей дозвіл 

[106] Згодився радо, бо просять про речі важливі, й добавив 

[107] Слово таке: «Що за доля погана, латинці, в війну цю 
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[108] Вплутала вас, і не хочете з нами ви в приязні жити? 

[109] Просите миру ви в мене для мертвих, що Марс подолав їх? 

[110] Миру-бо я і живим не відмовлю, й сюди не прийшов би, 

[111] Доля якби не вказала це місце мені і оселю,— 

[112] Я не воюю із вашим народом. А дружбу між нами 

[113] Цар ваш відкинув, волівши довіритись Турновій зброї. 

[114] Краще, щоб Турн та був сам присудив себе смерті жахливій. 

[115] А як бажає своєю рукою війну закінчити, 

[116] Хоче він тевкрів прогнать, хай зі мною поміряє зброю. 

[117] Був би із нас у живих лише той залишився, котрому 

[118] Бог і його сама мужність життя дарували б. Тепер же 

[119] Йдіть і вогонь підкладіть під тіла громадян безталанних»,— 

[120] Мовив Еней. А вони, зачудовані дуже, мовчали 

[121] Й переглядалися лиш між собою. Аж Дранк староденний, 

[122] Той, що юного Турна ненавидів здавна і завжди 

[123] Був йому ворог, почав, розкривши уста, говорити: 

[124] «Мужу троянський, великий у славі своїй і ще більший 

[125] В зброї звитяжній! Якими тебе похвалами до неба 

[126] Маю підносити? З чого мені дивуватися більше — 

[127] Із справедливості, з подвигів ратних? До рідного міста 

[128] Передамо все це вдячно, й тебе, як лиш доля дозволить, 

[129] Погодимо із Латином-царем. Хай Турн пошукає 

[130] Іншої спілки для себе. І навіть на плечах носити 

[131] Камінь троянський приємно нам буде і ставити мури 

[132] Долею суджені». Так він промовив, і всі дали згоду. 

[133] Двічі по шість днів вони призначали й під миру покровом 
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[134] Всуміш і тевкри, й латинці безпечно по горах ходили. 

[135] Під двоєсічним залізом дзвенить уже явір високий, 

[136] Там вивертають вже сосну, що неба вершком досягає, 

[137] Кедри пахучі й дуби безупинно клинами лупають, 

[138] І ясени безустанку возами скрипучими возять. 

 

[139] Вістка, проте, полетіла, щоб першій звістити про горе 

[140] Це величезне Евандра і дім його, й місто й про все це 

[141] Повідомляє. Це Вістка та сама, яка ще недавно 

[142] Про перемогу Палланта у Лації всіх сповіщала. 

[143] Всі аркадійці побігли до брам і, древнім звичаєм, 

[144] В руки взяли жалібні смолоскипи,— горить на просторі 

[145] Довгому шлях і освітлює поле широке. Навпроти 

[146] Вийшли фрігійці, б’ючи себе в груди, й до них приєднались. 

[147] Щойно жінки їх при вході до міста уздріли, відразу 

[148] Лементом жалібним місто наповнили. Сила ніяка 

[149] Здержать Евандра тоді не могла, і в юрбу він вмішався. 

[150] Щойно Паллантові мари поклали, припав до них, гірко 

[151] Плакав і глухо стогнав, аж голос крізь біль той прорвався: 

[152] «Іншу, Палланте, своєму ти батькові дав обіцянку! 

[153] Обережніше б жорстокому Марсові ти довірявся. 

[154] Знав я, що слава нова, у битвах найперших здобута, 

[155] Дуже солодка. Гірка ота перша наука юнацька, 

[156] Й проба жорстока близької війни. Ані щирих обітів, 

[157] Ані благань не почули богове моїх. Ох, щаслива 

[158] Ти, найсвятіша дружино моя, цього дня не доживши 
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[159] Й не дочекавшися болю такого. Я літ своїх міру 

[160] Переступив — бувши батьком, оставсь сиротою. Бодай же 

[161] Сам я до бою пішов у троянськім союзі, й рутули 

[162] Краще б мене закололи списами. Я сам би загинув, 

[163] І не Палланта, мене в цім поході були б проводжали. 

[164] Не винуватив би, тевкри, я вас, ні союз той із вами, 

[165] Що його склали, ні дружбу,— така була доля належна 

[166] Віку мого. Проте, як судилася смерть передчасна 

[167] Синові, втіхою буде хоч те, що загинув, побивши 

[168] Тисячі вольсків, як тевкрів водив він з боями на Лацій. 

[169] Сам же я похорон кращий не міг би тобі влаштувати 

[170] Так, як це робить побожний Еней і фрігійці могутні, 

[171] З ними й тірренські вожді, й ціле військо. Великі трофеї 

[172] З тих, що правиця твоя їх на той світ послала, приносять, 

[173] Ти ж, як велике опудало, Турне, у зброї сьогодні, 

[174] Певно, стояв би, були б ми лиш віком і силою рівні. 

[175] Нащо, однак, я, нещасний, утримую тевкрів від бою? 

[176] Йдіть же у путь і цареві ось це передать не забудьте, 

[177] Що хоч Палланта убито, живу я життям ненависним, 

[178] Тому причина — правиця твоя, що не вбила ще Турна, 

[179] Синові й батькові цим завинила. В заслугах і в долі 

[180] Це твоя вада єдина. Утіх я в житті не шукаю, 

[181] Це-бо й не слід, тільки б сину до тіней цю вість передати». 

 

[182] Рання тим часом Аврора вже світло своє благодатне 

[183] Людям нещасним приносить, щоб брались до праці тяжкої. 
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[184] Батько Еней уже й Тархон розклали багаття над морем, 

[185] На узбережжі крутому. Там кожний тіла свої зносить, 

[186] Звичаєм давнім батьків; як чорні вогні лиш підклали, 

[187] Небо високе від диму у темряву все вповилося. 

[188] Тричі у зброї блискучій пройшли круг палаючих вогнищ, 

[189] Кіньми об’їхали тричі вогні жалібні, і тужливо 

[190] Заголосили вони, і сльозами скропили всю землю, 

[191] Зброю всю змили сльозами; мужів голосіння і звуки 

[192] Труб аж до неба лунають. Ці зброю з убитих латинів 

[193] Мечуть в огонь: оздоблені пишно мечі і шоломи, 

[194] Віжки, колеса, розжарені в бігу; а ті вже знайомі 

[195] Мечуть дари: погиблих щити і списи, що невдало 

[196] Кинені ними були. І смерті у жертву багато 

[197] Ріжуть волів, щетинястих свиней і овечок отари, 

[198] Зігнані з піль, і довкола у полум’ї в жертву приносять. 

[199] Дивляться пильно, як друзів тіла по усім узбережжі 

[200] Жарко горять, і сторожать їх, поки усе спопеліє, 

[201] Й від півзотлілих багать їх не можна було відірвати, 

[202] Доки ясними зірками ніч вогка все небо не вкрила. 

 

[203] Тож і сердешні латинці по той бік багаття численні 

[204] Ставлять і трупи полеглі почасти на місці хоронять, 

[205] Інших багато в сусідні відвозять оселі; й такі є, 

[206] Що відсилають до міста. А решту полеглих в безладній 

[207] Січі, великі їх стоси, не лічать і не розрізняють — 

[208] Палять їх спільно. Довкола великі поля засвітили 
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[209] Густо вогнями, один перед одним. Вже сонце утретє 

[210] Темряву з неба прогнало холодну, коли вони в смутку 

[211] Попіл глибокий згортали, виймали розсипані кості 

[212] З вогнища й теплу ще землю на них тягарем накидали. 

 

[213] Зойки тоді почались, і волання великого жалю 

[214] Чулися скрізь голосні у оселях і в місті Латина, 

[215] Вельмибагатого владаря. І матері тут скорботні, 

[216] І невістки безталанні, і сестри, журбою повиті, 

[217] Й сироти бідні війну проклинають і сватання Турна 

[218] І вимагають, щоб сам добивався мечем, якщо прагне 

[219] Влади в Італії, хоче для себе найвищої шани. 

[220] Гнів ще роз ятрює Дранк тут суворий і всіх запевняє, 

[221] Що одного лише Турна тут кличуть до бою. Та досить 

[222] Є і противних також голосів, що обстоюють Турна. 

[223] Захистом служить йому і велике царицине ймення, 

[224] Слава здобутих трофеїв героя підтримує сильно. 

 

[225] В цім неспокою, коли розгорівся вже розрух найдужче, 

[226] Ще невеселу й посли приносять до того новину 

[227] З міста великого, від Діомеда, що їм ні до чого 

[228] Не придалися усі надзвичайні труди і видатки, 

[229] Ні золотії дарунки, ні просьби великі; належить 

[230] Інших підмог для латинців шукати; як ні, то старатись 

[231] Мир укладати з троянським царем. Цар Латин у зневіру 

[232] Сам упадає і в смуток великий. Те, що Енея 
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[233] Воля богів супроводить, це ясно із божого гніву, 

[234] Й свіжі могили усім це доводять. Тож раду 

[235] Він у покоях високих збирає велику, наказом 

[236] Кличе старшину свою найзнатнішу. Вони наїжджають, 

[237] Геть укривають шляхи й прибувають у царську оселю. 

[238] А поміж ними Латин засідає, і віком найстарший, 

[239] Й владою вищий за всіх. Веселість з чола його зникла. 

[240] Каже послам тоді, що прибули із етольського міста, 

[241] З чим ті прийшли, щоб по черзі усе, як було, розказали. 

[242] Всі тоді змовкли, і Венул слухняно почав говорити: 

 

[243] «Бачили ми, громадяни, царя Діомеда й аргівський 

[244] Табір, пройшли увесь шлях і пригоди усі подолали. 

[245] Тої торкнулись руки, якою зруйнована Троя. 

[246] В землях япігів, що їх переміг у підгір’ї Таргану, 

[247] Він заснував Аргіріпу й ім’я свого племені дав їй. 

[248] В дім увійшовши й одержавши дозвіл, дари піднесли ми, 

[249] Наше ім’я й батьківщину назвавши, ми їм розказали, 

[250] Хто затіває війну і що привело нас у Арпи. 

[251] Він, це почувши, з таким до нас словом звернувся ласкавим: 

[252] «О, ви щасливі народи, із царства Сатурна, авзонці 

[253] Древні, яка-бо недоля спокійних там вас непокоїть 

[254] І починати вам каже війну цю непевну? Усі ми, 

[255] З тих, що залізом троянську країну ущент сплюндрували. 

[256] Що під високими мурами стерпіли ми — я лишаю, 

[257] Й тих, що у хвилі прийняв Сімоент, бо по цілому світі 
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[258] Герпимо кари страшні ми за злочини наші колишні. 

[259] Навіть Пріам міг заплакати б нині над нами. Це знає 

[260] Зірка Мінерви зловісна, і скелі евбейські, і месник 

[261] Сам Кафарей. Ми з походу того розійшлись в різні боки. 

[262] Вийшов Атрід Менелай до стовпів непорушних Протея. 

[263] Бачив етнейських циклопів Улісс. Я не згадую тут вже 

[264] Неоптолемове царство, ні вогнище, знищене в домі 

[265] Ідоменея, ні локрів на березі Лівії. Навіть 

[266] Сам цар мікенський, володар могутніх ахеїв, загинув 

[267] Зараз, як тільки вернувся, з рук жінки-потвори, чигав-бо 

[268] Азії всеї звитяжця там чужоложник. До рідних 

[269] Вівтарів заздрість богів і мені не дала повернутись, 

[270] Милу дружину і свій Калідон побачить прекрасний. 

[271] Й досі з’являються дива жахливі — летять, мов на крилах, 

[272] Втрачені друзі і птицями понад річками ширяють 

[273] (Друзям яка-бо то кара жорстока!) і скелі скиглінням 

[274] Жалібним сповнюють. Я цього міг сподіватись відтоді, 

[275] Як на небесні тіла у безглузді своєму залізом 

[276] Сам нападав і поранив правицю Венери. Тому-то 

[277] Не намовляйте мене до такої війни; після згуби 

[278] Трої ніяких боїв із тевкрами в мене не буде, 

[279] Бо пам’ятаю ще давні нещастя, й ця згадка не мила. 

[280] Ті подарунки, що з рідного краю сюди принесли ви, 

[281] Всі передайте Енеєві. Ми око в око стояли 

[282] В грізнім бою і поміряли сили. Повірте тому ви, 

[283] Що я досвідчивсь, як б’є у щити він, з якою страшною 
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[284] Силою вихру він кидає списом. Таких би ще двоє 

[285] Іди земля породила мужів, то пішов би війною 

[286] Сам на міста інахійські дардан, і греки ридали б, 

[287] Смутком-бо доля б для них обернулась. Бо як під твердими 

[288] Мурами Трої не все було гладко, то це учинила 

[289] Мужність Енея і Гектора, що затяглася так дуже 

[290] Еллінська та перемога й прийшла на десятому році. 

[291] Знані обидва вони і з відваги, і зброєю славні, 

[292] Цей же сильніший побожністю. Отже, союз укладайте, 

[293] Як тільки можна, і збройно не важтесь виходить на зброю». 

[294] Відповідь чуєш царя того ти, наймиліший мій царю, 

[295] І його думку почув ти про цю завірюху воєнну». 

 

[296] Ледве посли це сказали, як з уст неспокійних авзонців 

[297] Гомін пройшов невиразний,— як скелі задержать бурхливі 

[298] Води, так в гаті глибокій клекоче, й при греблі сусідній 

[299] Берег гримить, б’ють то хвилі гучні. Як лиш трохи серця їх 

[300] Угамувались і, врешті, примовкли уста їх тривожні, 

[301] Цар їх богам помолився, а потім з високого трону 

[302] Так починає: «Латинці, волів би я, й краще було б це, 

[303] Щоб про найвищі державні діла ми раніш зговорились, 

[304] Щоб не скликати нараду в той час, коли ворог під містом. 

[305] Ми нерозважно війну ведемо, громадяни, із родом 

[306] Непереможних богів, їх ніякі бої не жахають, 

[307] Навіть побиті не кидають зброї вони. Якщо мали 

[308] Ви ще надію на поміч етольську, покиньте сьогодні, 
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[309] Кожен надію хай має в собі, а яка вона марна, 

[310] Кожен це бачить. Коли усе інше загальна руїна 

[311] Ця зруйнувала,— перед очима то вашими, все це 

[312] В вас під руками. Я не виную нікого, бо скільки 

[313] Вдіяти мужність могла, ми усе те зробили, народ наш 

[314] Бився що сил тільки стало. Тепер вам з’ясую неясне 

[315] І розкажу кількома вам словами,— послухайте пильно: 

[316] Є в мене поле старе, межує воно із рікою 

[317] Туською, аж до Сіканів на захід сягає. Аврунки 

[318] Сіють на ньому й рутули і орють горби каменисті 

[319] Плугом, а де найтвердіша земля, там стада випасають. 

[320] Смуга та вся і соснові на горах ліси нехай будуть 

[321] Приязні даром для тевкрів, і рівні закони союзу 

[322] Установімо, й до влади в державі їх теж допустімо. 

[323] Хай тут осядуть, як їм до вподоби, хай місто збудують. 

[324] Як забажають шукати десь іншого краю й народу 

[325] Й можуть покинути край наш, то двадцять їм суден збудуймо 

[326] Із італійського лісу (як більше їм треба, то й більше); 

[327] Коло води все потрібне вже є, хай самі визначають, 

[328] Скільки й які мають бути ці судна, ми ж мідь і приладдя 

[329] Даймо і руки робочі. Крім того, щобїм передати 

[330] Це наше слово і дружній союз нам із ними укласти, 

[331] Сотня латинських послів нехай їде із роду значного 

[332] З віттями миру в руках, і нехай вони щедрі дарунки 

[333] Візьмуть з собою —— і злота, й слонової кості таланти, 

[334] Царський трон і трабею — державні клейноди. Ви спільну 
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[335] Раду тут радьте, в тяжкій оцій скруті шукайте поради». 

 

[336] Встав тоді Дранк, ворог Турнові давній, бо Турнова слава 

[337] Заздрощі в нього будила і в очі колола болюче. 

[338] Знатний він був багатій, також на язик він був гострий, 

[339] Менше гарячий до бою; порожнім не був він на раді 

[340] Балакуном, зате ж і вигадником смути був сильним. 

[341] Славне походження матері рід його гордим робило, 

[342] Батьків неясний був рід. Тож встає і такими словами 

[343] Гнів він роз’ятрює й множить: «Ох, добрий наш царю, ти радиш 

[344] Речі нікому не тайні, й без наших підтверджень, всі скажуть, 

[345] Що їм відомо й чого вимагатиме щастя народу,— 

[346] Мовити ж вголос не сміють. Хай вільно дозволить сказати 

[347] й гордість відкине свою той, за котрого вдачу погану 

[348] й провід нещасний (скажу, хоч грозив би мечем мені й смертю) 

[349] Стільки упало вже славних вождів і все місто ми бачим 

[350] В смутку тяжкому. А він нападає на табір троянський, 

[351] Сам же тікати ладен, тільки зброєю небо лякає. 

[352] Дар же один до дарів, що велиш ти послати дарданцям, 

[353] Зволь лиш один ще додати, наш царю найкращий,— хай в цьому 

[354] Тиск анічий не здолає тебе,— ти віддай свою доню 

[355] Гідному зятеві, батьку, до шлюбу достойного, й мир цей 

[356] Вічним союзом скріпи. А коли нам і серце, і розум 

[357] Страх перед ним огортає, у нього самого просімо 

[358] Ласки, його заклинаймо: хай право належне цареві 

[359] І батьківщині відступить. Чому громадян безталанних 
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[360] Стільки разів в небезпеку таку очевидну штовхати? 

[361] З тебе ці Лація біди початок взяли, ти причина 

[362] Всіх їх. Рятунку немає в війні. Всі благаємо, Турне, 

[363] Миру від тебе і ще запоруки, що буде тривкий він. 

[364] Перший я той, що ти ворогом звеш (не перечу, зови так), 

[365] Дуже благаю тебе, ти над рідними май милосердя, 

[366] Гордість покинь, відійди, ти-бо прогнаний. Ми уже досить 

[367] Бачили смерті, спустошили наших полів ми багато. 

[368] Чи, коли слава твоя тебе кличе, як маєш відвагу 

[369] В серці настільки, як так тебе тягне це віно цареве, 

[370] Зважся, на ворога вийди, стань груди об груди до бою. 

[371] Видно, щоб міг із дочкою царевою Турн одружитись, 

[372] Маємо трупом поля засівати ми, душі нікчемні, 

[373] Що не заплачуть по нас, не схоронять в могилі. Як сили 

[374] Є в тебе трохи, якщо по батьках залишилось відваги, 

[375] Глянь тому в очі, хто кличе тебе». 

 

[376] Аж загорівся на мову цю Турн невгамовний. Зітхнувши 

[377] Тяжко, із дна свого серця добув він слова ці: «Гей, Дранку, 

[378] Слів не бракує тобі, коли рук війна потребує, 

[379] Чи коли кличуть на раду старшину — приходиш ти перший. 

[380] Та непотрібно тут залу нарад заповняти словами; 

[381] їх в тебе досить, бо тут ти в безпеці, аж поки нас ділять 

[382] Мури від ворога, поки рови не наповнились кров’ю. 

[383] Отже, грими тут словами, як завжди, мене боягузом, 

[384] Дранку, зови,— коли стільки поклала рука твоя тевкрів, 
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[385] Стільки трофеїв на вславлених ними полях залишив ти! 

[386] Те, що у силі явити хоробрість завзята, ти можеш 

[387] Спробувать сам, ворогів-бо далеко не треба шукати. 

[388] Наші облогою мури вони звідусіль оточили. 

[389] Йдімо ж на них! Ти боїшся? Невже-таки завжди у тебе 

[390] На язику вітряному лише буде Марс войовничий 

[391] І у рухливих ногах? 

[392] Прогнаний я? Поганче, хто прогнаним зможе по праву 

[393] Звати мене, як побачить, що Тібр троянською кров’ю 

[394] Піниться й рід весь Евандра із коренем знищено й стільки 

[395] Зброї з аркадців ізнято. Мене не таким-бо пізнали 

[396] Бітій і Пандар великий, та й ті, яких безліч послав я 

[397] В Тартар, за день на валах перемігши і мурах ворожих. 

[398] Нам порятунку немає в війні,— так дарданцям, безумче, 

[399] Й власній кишені співай. І не гайся, поширюй безмежний 

[400] Пострах і силу вихвалюй народу, побитого двічі, 

[401] Силу ж латинську принижуй. Тремтять уже перед фрігійським 

[402] Військом князі мірмідонські, Тідід і Ахілл ларіссейський; 

[403] Річка Авфід завернула від Адріатичного моря. 

[404] Навіть, як каже він вам, що ніби моєї боїться 

[405] Напасті, то по-мистецьки своє проти мене злочинне 

[406] Обвинувачення це лиш загострює він своїм страхом. 

[407] Ти ж не лякайся! Така, як у тебе, душа не загине 

[408] Від оцієї правиці, хай буде з тобою й в твоєму 

[409] Серці лишиться. Батьку, звертаюсь до тебе й прошу я 

[410] Отчих порад. Як ніякої ти вже надії на наше 
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[411] Військо покласти не можеш і наша невдача єдина 

[412] Знищила нас уже зовсім, якщо уже більше ніколи 

[413] Щастя не зміниться наше, то миру благаймо і руки 

[414] Немічні наші до них простягнімо. Хоч той лише в мене — 

[415] Тільки, щоб доблесті всім нам вернулось хоч трохи старої! — 

[416] Той лиш в своїх починаннях щасливий і духом великий, 

[417] Хто накладе головою і землю почне уже гризти, 

[418] Ніж на таке щось дивитися мав би. Однак, якщо наша 

[419] Сила й юнацтво ще цілі і йдуть на підмогу народи 

[420] Нам і міста італійські, й троянцям їх слава коштує 

[421] Крові багато (й у них свої трупи, й по них пролетіла 

[422] Буря), то чом на початку самого ганебно здаємось? 

[423] Чом ще не грала сурма, а в нас серце холоне? Багато 

[424] Час і мінливого віку труди нам на краще змінили. 

[425] Поперемінно уже з багатьох, і не раз, глузувала 

[426] Гірко з нас доля, то знов на тривких відновляла основах. 

[427] В поміч не прийдуть Етол нам і Арпи: Мессап з нами буде, 

[428] Лишиться з нами Толумній щасливий, зостануться й інші 

[429] Всі ті вожді, що їх стільки народів послало, велика 

[430] Слава зустріне і тих, кого ми зібрали в латинськім 

[431] Краю із піль Лаврентійських. І славна Камілла із вольсків 

[432] Кінні полки нам веде та міддю квітучі загони. 

[433] Що ж, коли тевкри мене лиш на бій викликають, і вам це 

[434] Теж до вподоби, й один я стою на заваді загальній 

[435] Справі,— то з рук цих звитяга з відразою ще не тікала, 

[436] Так, щоб тепер при такій величезній надії від чогось 
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[437] Я відмовлявся. На бій я відважуся, хоч би й Ахілла 

[438] Він перевищив великого й зброю хоч мав би він рівну 

[439] Зброї, що руки Вулкана кували. Складаю в обіті 

[440] Вам свою душу й Латинові, тестю, я, Турн, що нікому 

[441] З давніх героїв в хоробрості не уступлю я. «Тебе лиш 

[442] Кличе самого до бою Еней»: я бажаю, щоб кликав; 

[443] Дранк і смертю не змиє провини, як гнів є тут божий, 

[444] Слави також не здобуде, якщо тут є слава і доблесть». 

 

[445] Так-то вони в час непевний держави на раді змагались. 

[446] Військо тим часом Еней із табору вивів до бою. 

[447] Аж надбігає до царського дому вістун, і велику 

[448] Він спричинив метушню і страху нагнав на все місто. 

[449] Бо сповістив він, що лавами тевкри надходять від Тібру, 

[450] З ними й тірренські полки виступають на ратному полі. 

[451] Переполох-бо упав на народ, і серця схвилювались, 

[452] Гнівом завзятим вони спалахнули; в гарячці й тривозі 

[453] Зброї жадають, юнацтво лиш «зброї!» кричить, та старіші 

[454] Сльози ковтають у смутку, але зволікають. А галас 

[455] З різних розбіжних думок, наростаючи, неба сягає. 

[456] Так, наче десь у гаю позліталися зграями птахи, 

[457] Або на рибою повних затонах Падузи курличе 

[458] Лебедів стадо захриплих. «Тепер, громадяни,— промовив 

[459] Турн, уловивши хвилину,— ви радьте, тут сидячи, раду 

[460] Й мир вихваляйте собі, а військо вороже нестримно 

[461] Рине на нашу державу». Ні слова не вимовив більше, 
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[462] Швидко схопився й з високої вибіг оселі. «Волузе,— 

[463] Крикнув,— озброїтись вольсків загонам звели і рутулів 

[464] Вишикуй в лави. Ви ж разом, Мессапе і Корасе з братом, 

[465] Порозставляйте у полі широкому збройну кінноту. 

[466] Інші підходи до міста нехай укріпляють і вежі 

[467] Міцно обсадять, а решта у бій, як скажу я, за мною». 

[468] Зразу ж на мури усі подались і по місту розбіглись. 

[469] Збори і думи великі сам батько Латин залишає 

[470] І відкладає їх, ця-бо пригода сумна його з шляху 

[471] Збила. І сам він себе винуватить найбільше у тому, 

[472] Що не прийняв добровільно дарданця Енея і зятя 

[473] Місту не дав. Рови перед брамами ті вже копають, 

[474] Інші каміння і палі везуть. До кривавого бою 

[475] -Знак дає грізна сурма. Усі мури вінцем обсадили 

[476] Хлопці й жіноцтво, бо крайня потреба усіх закликає. 

[477] Тут же й до храму Паллади на замок високий цариця 

[478] Іде з дарами, а з нею велика громада жіноча. 

[479] Поруч із нею Лавінія-діва, ота, що за неї 

[480] Стільки нещастя, і очі прекрасні свої опустила. 

[481] Слідом ідуть матері і сповнюють ладану димом 

[482] Храм весь, стають на порозі високім і тужні благання 

[483] Шлють до богині: «Могутня владичице збройна, богине 

[484] Воєн, Трітоніє-діво, своєю рукою приборкай 

[485] Зброю фрігійця-грабіжника, кинь його в порох обличчям 

[486] І умертви під високими брамами нашого міста». 

[487] Тури же, весь сповнений люті, до бою в той час готувався: 
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[488] Панцир на себе надів і з червоної міді лускою 

[489] їжився грізно, литки в наголінники з золота зброїв. 

[490] Не ослонив ще обличчя, та вже причепив він до боку 

[491] Меч свій, і, сяючи золотом, біг із високого замку, 

[492] Й серцем радів, і вбивав ворогів у своїх він надіях. 

[493] Наче той кінь, що від ясел зірвався з припону й дістався, 

[494] Врешті, на волю й, хазяїном ставши широкого поля, 

[495] На пасовища біжить, де кобил табуни випасають, 

[496] Або на річку знайому, де завжди привик він купатись, 

[497] Високо шию несе, і брикає, й ірже у своєму 

[498] Буйстві, а гриву по шиї, по грудях вітрець розвіває. 

[499] Тут проти нього з загоном із вольсків виходить Камілла. 

[500] Скочила з свого коня коло самої брами цариця. 

[501] Полк весь за нею те саме вчинив — всі стрибнули на землю 

[502] З коней своїх. І каже вона: «Якщо може по праву, 

[503] Турне, відвага собі довіряти, то я обіцяю 

[504] Проти загонів Енея і проти кінноти тірренців 

[505] Стати до бою сама. Дозволь мені першій зазнати 

[506] Всіх на собі небезпек бойових, а ти й піхотинці 

[507] Станьте під містом і мурів пильнуйте». А Турн, утопивши 

[508] Очі у грізну цю дівчину, в відповідь так промовляє: 

[509] «Діво, Італії славо, яку тобі дяку повинен 

[510] Скласти я словом і ділом? Та нині, коли своїм духом 

[511] Ти все на світі долаєш, діли вже й труди всі зі мною. 

[512] Якщо правдиві чутки і вивідачі вірно доносять, 

[513] Вислав злостивий Еней уперед легкозбройну кінноту, 
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[514] Щоб чатувала на полі, а сам по стрімких, недоступних 

[515] Пнеться верхах і підходить під місто. Ось тут приготую 

[516] Засідку я — над стрімкою стежиною в лісі засяду 

[517] З військом в яру, де зійшлися дороги, а ти тоді стрінеш 

[518] Зброєю військо тірренське. З тобою також і завзятий 

[519] Буде Мессап, і латинські загони, й ряди тібуртинські, 

[520] Провід над ними всіма ти обіймеш». Ось так промовляє 

[521] Він, і Мессапа, й вождів союзних такими ж словами 

[522] Кличе до бою, й на ворога сам вирушає. Крутий там 

[523] Яр є, придатний на засідку й підступ воєнний, обабіч 

[524] Темна гущавина берег укрила; туди пробігає 

[525] Стежка вузенька, й вузькі лиш ізвори туди досягають,— 

[526] Доступ тяжкий туди. Тут, над цим яром, немовби на чатах 

[527] Аж на вершечку самому гори, є незнана рівнина — 

[528] Схови безпечні, чи хочеш ти справа, чи зліва вступити 

[529] В битву, чи скелі великі котить, якщо з гір наступати. 

[530] Юний герой наш сюди по знайомих дорогах подався 

[531] Й місце зайняв те, і тут він засів у лісах непривітних. 

 

[532] В небі тим часом Латонія подругу кличе до себе, 

[533] Опію бистру, одну із дівчат свого кола святого, 

[534] Й сумно до неї такими говорить словами: «Дівчино, 

[535] Ось на криваву війну йде Камілла і марно на себе 

[536] Зброю мою одягає, для мене з усіх наймиліша, 

[537] Не відтепер-бо так ніжно її полюбила Діана, 

[538] І не відразу любов їй солодка зворушила душу. 
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[539] В час, коли силою був Метаб із держави Пріверна 

[540] Прогнаний — бо зненавиділи люди,— коли утікав він 

[541] З міста старого, то в січі воєнній в далеке вигнання 

[542] Виніс він доньку маленьку і дав їй ім’я материнське, 

[543] Злегка лише із Касмілли змінивши його на Каміллу. 

[544] Тож, пригорнувши її до грудей, він блукав по верхів’ях 

[545] І непрохідних лісах. Але й там долітали до нього 

[546] Стріли жорстокі і вольсків ватаги його настигали. 

[547] Тут йому шлях перетяв Амасен в його втечі, піднявши 

[548] Спінені води свої до верха берегів, бо прорвалась 

[549] Злива така з хмаролому. Він тут переправитись хоче, 

[550] Та зупиняє його немовлятко і острах за нього. 

[551] Довго роздумував він, поки вирішив так учинити: 

[552] Воїн тримав цей, до речі, в руці своїй спис величезний; 

[553] Був це осмалений чисто дубок сукуватий, до нього 

[554] Він посередині саме прив’язує доню, оплівши 

[555] Ликом і корком лісним. Спис рукою він дужою важить 

[556] І до небес посилає благання: «Ласкава Латонська 

[557] Діво, опіко лісів, я, сам батько, її на послугу 

[558] Передаю тобі. Зброю твою ухопивши, уперше 

[559] Помочі просить вона в цій від ворога втечі повітрям. 

[560] Діво божиста, благаю, візьми собі в дар те, що зараз 

[561] Передаю я непевному вітрові». Мовив це й кинув 

[562] Спис, розмахнувшись плечем. В шумі вод на свистячому списі 

[563] Понад рвучкою рікою летить бідолашна Камілла. 

[564] Миттю Метаб, якого вже близько юрба настигала, 
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[565] Хвилям себе віддає й вихоплює спис із дівчатком 

[566] Із мурави, й переможно він Трівії дар цей підносить. 

[567] Не прийняло його місто ніяке ні в мури, ні в житло,— 

[568] Й сам він із дикості рук своїх не простягнув би ніколи; 

[569] В горах безлюдних життям пастухів увесь вік свій прожив він. 

[570] Тут, між тернових кущів і звірини, вуховував доню — 

[571] Все молоком годував її, що у кобили із стада 

[572] З вимені в ніжні уста їй доїв. А скоро лиш перші 

[573] Кроки ступати дитя почало, то ручки маленькі 

[574] Списом він гострим озброїв і стріли, і лук перевісив 

[575] Через плече їй, маленькій; і замість злота в косі, й замість 

[576] Довгої палли, на тілі звисала у неї, на спині, 

[577] Від голови її, шкура тигриці. Вже ручкою вміло 

[578] Кидала стріли дитячі й довкола голівки крутила 

[579] Пращу на ремені звитім; уже й журавля убивала, 

[580] Що прилетів з-над Стрімону, чи білого лебедя часом. 

[581] Вже матерів з міст тірренських багато бажали даремно 

[582] Взяти її за невістку. Вона ж лиш Діану та зброю 

[583] І непорушну невинність дівочу кохає. Бодай би 

[584] Шалом війни не палала ніколи вона і ніколи 

[585] Не забажала боротись із тевкрами! Нині одною, 

[586] Певно, із подруг була б моїх милих. Та годі, як доля 

[587] Так напосілась на неї, то злинь же, о німфо, із неба 

[588] І завітай до латинського краю, де битву скорботну 

[589] Під нещасливою зводять зорею. Візьми це від мене, 

[590] З сагайдака вийми мстиву стрілу, нехай кров’ю обмиє 
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[591] Гріх свій цією стрілою, хто б то не був, чи троянець, 

[592] Чи італієць, хто тіло поранити смів би священне. 

[593] Потім нещасної прах, її зброю, не боєм здобуту, 

[594] В хмару сповивши, візьму, щоб у рідній землі поховати». 

[595] Мовила так, а та, пролітаючи легким повітрям, 

[596] З шумом полинула, й чорная буря її огорнула. 

 

[597] В час той троянський загін вже до мурів підходив, 

[598] І всі етруські вожді, і вершники всі йшли рядами, 

[599] Турма за турмою. Коні іржуть на широкому полі, 

[600] В чвалі копитами дзвонять, туди і сюди завертають, 

[601] З віжок натягнутих вирватись хочуть; а ниви, де глянеш, 

[602] їжаться вістрями ратищ залізних, аж в небо йде сяйво. 

[603] В поле виходять на прю з ворогами Мессап і латинці 

[604] Бистрі, і брат його Корас, і воїнство діви Камілли, 

[605] Зброю вперед виставляють, напруживши дужі правиці, 

[606] Вістрями грізно розмахують, все гарячіші лунають 

[607] Крики мужів, що битися вийшли, і коней іржання. 

[608] А як загони наблизились, щоб долітала їх зброя, 

[609] Стримались трохи обидва ряди. Тоді раптом зірвались 

[610] З криком, і коням шаліючим ще піддають заповзяття. 

[611] І звідусіль викидають списи, і так густо, неначе 

[612] Сніг повалив, аж хмарою небо закрили. Найперші 

[613] Змірялись в битві списами Тіррен із палким Аконтеєм,— 

[614] З гуком великим загибель несуть один одному коні 

[615] Груди грудьми розтрощили. З сідла Аконтей вилітає 
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[616] Так, мовби громом убитий, або якби з пращі хто стрельнув; 

[617] Гримнув далеко, й душа у повітрі розтала. Відразу 

[618] Лави схитнулись, тікають латинці, щити обертають, 

[619] Коней до міста женуть. Троянці їх гонять, і перший 

[620] Турми Азілас веде. Вже до брам наближались, як знову 

[621] Крик піднімають латинці, і коні слухняні звертають. 

[622] Ці утікають тепер, ослаблені віжки пустивши, 

[623] Так, наче хвилі мінливі, що з глибу морського наринуть 

[624] І по землі розіллються й вода понад скелі сягає, 

[625] Піняться й весь заливають найдальший пісок прибережний; 

[626] Потім назад вони котяться й знову, кипучі, із шумом 

[627] З скель опадають і, берег слизький залишивши, спливають. 

[628] Двічі етруски відважні гонили рутулів під мури, 

[629] Двічі тікали відбиті, назад оглядались і спини 

[630] Від ворогів заслоняли щитами. Коли уже втретє 

[631] Бій почали, то зчепилися цілими лавами й стали 

[632] Муж проти мужа,— зчинилася січа, й поранених зойки 

[633] Множились, трупи і зброя в кривавих потоках спливали, 

[634] Перемішались із людськими трупами гинучі коні. 

[635] Бій розгорявся. Не зваживсь, проте, Орсілох на самого 

[636] Ремула зблизька напасти, тож кидає спис у коня він — 

[637] Вістря під вухом застрягло. З удару цього аж шаліє 

[638] Звір гучноногий, і диба стає, і, не стерпівши болю, 

[639] Груди підносить, копитами високо б’є у повітрі. 

[640] Скинений воїн скотився на землю. Катілл же Іолла 

[641] Й сильного духом і тілом Гермінія збройного валить, 
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[642] Голе чоло в нього й кучері світлі спадають на голі 

[643] Плечі, і весь він для зброї відкритий, та ран не боїться. 

[644] Гострий у плечі могутні уп’явсь йому спис, затремтівши, 

[645] Й вістрям пройнятий муж ізігнувся удвоє від болю. 

[646] Чорна струмує потоками кров, і трупи залізом 

[647] Множать бійці і смерті прекрасної в ранах шукають. 

 

[648] В цій кривавій різні амазонка Камілла гуляє 

[649] З сагайдаком на плечах, грудь одну лиш відкривши до бою. 

[650] То вона густо з руки посіває гнучкими списами, 

[651] То двоєсічним залізом в правиці махає невтомно; 

[652] Лук золотий і Діанині стріли бряжчать їй на плечах. 

[653] А відступить їй доводиться часом, свій лук обертає 

[654] Й стріли пускає дзвінкі. Добірні є подруги з нею — 

[655] Діва Ларіна, і Тулла, й Тарпея, що мідну сокиру 

[656] Грізно підносить,— усі італійки. Забрала до себе 

[657] їх божественна Камілла в свій почет, в війні і у мирі 

[658] Добрих своїх помічниць. Фракійські отак амазонки  

[659] Крешуть копитами лід ріки Термодонту й воюють 

[660] В зброї стоколірній чи в товаристві вони Іпполіти, 

[661] Чи як додому вертається Марсова Пентесілея 

[662] Возом воєнним, круг неї ж велика громада жіноча, 

[663] Гойкають в дикому шалі й опуклими дзвонять щитами. 

 

[664] Діво жорстока, кого ти найперше, кого наостанку 

[665] Списом убила? Тіл скільки вмираючих кинула долі? 
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[666] Клітія сину Евнеєві зразу, як лиш нагодився, 

[667] Довгим списом ялиновим ти груди міцні проколола. 

[668] Гине він, крові потоки спливають із нього, криваву 

[669] Землю кусає, вмираючи, й крутиться, рану обнявши. 

[670] Потім і Ліра, й Пагаса. Одного, як мав він схопити 

[671] Вбитого віжки коня, що падав під ним, а другого, 

[672] Як йому в поміч правицю простяг безоружну,— обидва 

[673] Стрімголов впали. До них додала Іппотада Амастра; 

[674] Здалека спис заганяє в Терея, по нім в Гарпаліка, 

[675] І Демофоонта, і Хрома; а скільки списів тих пустила 

[676] Діва із рук — стільки впало фрігійських мужів. Над’їжджає 

[677] Здалека також Орніт, на япігськім коні, у незнаній 

[678] Зброї, ловець. На плечах з бика круторогого шкура; 

[679] Голову вовча пащека вкриває велика, з зубами 

[680] Білими, з мордою разом, в руках його проста дубина. 

[681] Сам посередині війська іде, й від усіх він на цілу 

[682] Голову вищий. Його наздогнавши (зробить це не важко, 

[683] В час, коли цілий загін утікає), списом прошиває 

[684] Й так йому злісно говорить: «Ти думав, тіррене, що в лісі 

[685] За звіриною гасаєш? Прийшла тепер хвиля, що можна 

[686] Ваші хвальби вкоротити уже навіть зброєю жінки. 

[687] Та понесеш ти до батьківських тіней принаймні ту славу, 

[688] Що ти від зброї Камілли упав». Й Орсілоха, ще й Бута, 

[689] Велетнів двох, тут же вбила тевкрійських; з них Бута пробила 

[690] Списом, як він одвернувся, між панцирем і між шоломом, 

[691] Де прозирає шия, коли він сідає, й де зліва 
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[692] Щит через рам’я спускається. А Орсілоха вбиває 

[693] Підступом: ніби тікає від нього й круг себе обводить 

[694] Колом великим, а потім з середини кола на нього 

[695] Раптом сама нападає й, підвівшись в сідлі мимоволі, 

[696] Дужу сокиру свою і крізь панцир міцний, і крізь кості 

[697] В нього вганяє, дарма що той проситься й ревно благає,— 

[698] Б є многократно, аж мозок гарячий пливе по обличчі. 

 

[699] Тут попадається їй і син Авна, герой апеннінський, 

[700] Що зупинивсь перед нею від страху; це був не останній 

[701] о-поміж лігурів, що хитрістю вмів рятуватись, якби лиш 

[702] Доля йому дозволяла. Шн оачить: ніяким вже чином 

[703] З бою не вийде і напад цариці стрімкий не відверне, 

[704] В підступи й хитрощі вдався і так їй почав говорити: 

[705] «Що це, жінко, мені за геройство, як в доблесті кінській 

[706] Силу свою ти вбачаєш? Відмовся від кінної втечі, 

[707] І на землі тут, нарівні зі мною, зустріньмося пішки: 

[708] Знатимеш, певно, тоді, кому шкодить хвальба пустослівна». 

[709] Мовив він так, вона ж, вражена боляче й сповнена люті, 

[710] Передає коня свого подрузі і без боязні 

[711] В зброї тій самій із голим мечем і щитом виступає. 

[712] Сам же юнак, того певен, що підступом цим переможе, 

[713] Кинувсь від неї тікати, віжки назад повернувши, 

[714] Й четвероногого шпорами гострими вчвал підганяє. 

[715] «Ах, ти, лігуре безчесний, бундючишся ти надаремно, 

[716] Прадідніх хитрощів цих, ошуканцю, ти марно вживаєш; 
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[717] Не занесе тебе підступ до Авна лукавого цілим». 

[718] Мовила так і, немов загорівшись, своїми стопами 

[719] Сильними переганяє коня його й спереду віжки 

[720] Схоплює, зводить з ним бій і криваво на ворогу мститься. 

[721] Так, наче яструб священний з високої скелі на крилах 

[722] Легко у хмарах під небом голубку догнав і, схопивши, 

[723] Міцно трима й пазурами кривими її роздирає,— 

[724] Кров з неї ллється, і вирване пір’я літає в повітрі. 

 

[725] Батько богів і людей не байдуже це бачить очима 

[726] З вишнього трону святого свого на вершинах Олімпу. 

[727] Тархона в бій посилає грізний, тірренця, і гнівом 

[728] Серце його наповняє. Влетів на коні між убитих 

[729] І поміж лави тікаючих Тархон і військо до битви 

[730] Підігріває словами, по імені кожного кличе 

[731] Й так до рішучого бою відбитих він знов повертає: 

[732] «Що це за страх, жалюгідні тірренці, одвіку лякливі! 

[733] Звідки така малодушність? Ось жінка урозтіч вас гонить, 

[734] Цілі загони примушує з битви тікати. Навіщо 

[735] В наших правицях мечі, і списи нащо нам здалися? 

[736] А до Венери та битви нічної то ви не ліниві, 

[737] А чи як флейта крива та заграє в честь Вакха й до танців, 

[738] їжею повних столів і келихів, повних напоїв,— 

[739] Тут-то любов і старання, коли ворожбит провіщає 

[740] Радощі й жертви вас жирнії кличуть до гаю густого». 
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[741] Мовив це й гонить коня він у битву на смерть очевидну, 

[742] Вихрем на Венула мчить і, з коня його миттю стягнувши, 

[743] Горне до себе правицею й, всю свою силу зібравши, 

[744] Ворога в себе на грудях везе крізь озброєні лави. 

[745] Крик аж до неба зчинився, усі зупинились латинці 

[746] І озирнулися разом. А Тархан, як та блискавиця, 

[747] Полем летить із озброєним мужем в руках; з його списа 

[748] Вістря відламлює він і відкритого місця шукає — 

[749] Рану смертельну завдати. А той, відбиваючись, руку 

[750] З горла відводить свого і силою здержує силу. 

[751] Начебто змія вхопивши і цупко тримаючи в кігтях, 

[752] Високо сизий злітає орел, а поранений змій той 

[753] Звивисто в’ється, й сичить його паща жахлива, й лускою 

[754] Грізно він їжиться й хоче до бою угору піднятись. 

[755] Той же нітрохи не менше своїм закривавленим дзьобом 

[756] Ворога вперто клює і крилами б’є у повітрі. 

[757] Так тібуртинця везе, тріумфуючи, Тархон із поля. 

[758] Слідом за щастям вождя й його прикладом мчать меоніди. 

[759] Тут же й Аррунт, що на те був призначений долею, хитро 

[760] З списом підходить, кружляє навколо Камілли швидкої 

[761] Й пробує щастя хвилину — відкіль би то легше вдалося. 

[762] Де між полків не повернеться діва у розпалі бою, 

[763] Стежить уже біля неї Аррунт, об’їжджаючи нишком, 

[764] Й де з перемогою від ворогів вона ноги виносить, 

[765] То непомітно й юнак керує туди свої віжки. 

[766] Тут або там їй перейде дорогу, довкола об’їде 
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[767] Й списом надійним поганець махає. Хлорей тоді саме, 

[768] Той, що раніш був Кібели жерцем, уже здалека видний, 

[769] В зброї фрігійській ясніючи, мчав, аж кінь весь у піні, 

[770] В шкурі, що з міді лускою, мов пір’ям, була вся укрита 

[771] Й золотом скріплена. Сам вирізняючись він іноземним 

[772] Пурпуром ясним, з лікійського лука слав стріли гортінські. 

[773] Лук же той був золотий, і шолом золотий був у нього, 

[774] Й плащ шафрановий на плечах, а поли його полотняні, 

[775] Що аж лопочуть на вітрі, він в вузол зібрав золотою 

[776] Жовтою пряжкою. Туніка в нього з вишиваним гаптом 

[777] І наголінники чужосторонні. На нього одного, 

[778] Між усім військом на полі, наважилась дівчина сліпо, 

[779] Чи то щоб зброю троянську повісить у храмі, чи, може, 

[780] Щоб в золотій оцій зброї здобутій на лови ходити, 

[781] Й необережно за ним між всіма слідкувала рядами, 

[782] Бо розгорілось у неї жіноче бажання здобути 

[783] Збройні трофеї. Нарешті, угледівши слушну хвилину, 

[784] Кидає з засідки спис свій Аррунт і богів він благає: 

[785] «Страже святого Соракта, найвищий з богів Аполлоне, 

[786] Ми тебе перші шануємо й палим багаття з соснини, 

[787] В щирій побожності нашій поклонники вірні, ми прямо 

[788] Через вогонь по великому жару ступаєм ногами,— 

[789] Дай, всемогутній наш батьку, із нашої зброї цю пляму 

[790] Змити. Знамен-бо звитяги ніяких за те я не прагну, 

[791] Що переможу цю діву, ні зброї, здобутої з неї; 

[792] Подвиги інші дадуть мені славу; якби лиш ця пошесть 
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[793] Впала від рани, яку я завдам їй, я радо без слави 

[794] В рідні міста повернуся б». Зглянувся Феб і молитви 

[795] В серце частину прийняв, а частину по вітру розсіяв: 

[796] Просьбу вволив, щоб Каміллу збентежену наглою смертю 

[797] Знищив; а щоб батьківщина свята його вздріла, відмовив,-— 

[798] Вихор полудня розвіяв слова ті. Тож вилетів скоро 

[799] Спис із руки й засвистів у повітрі, й всі вольски звернули 

[800] Пильну увагу свою і очі свої на царицю. 

[801] Та не зважала вона на той свист і дзвеніння в повітрі, 

[802] Не помічала і списа, що нісся до неї з ефіру, 

[803] Поки аж він долетів і, уп’явшись під голою груддю, 

[804] Глибоко в тілі застряг і напився дівочої крові. 

[805] Злякані подруги збіглися всі й підхопили владарку, 

[806] Впасти готову. Аррунт всіх раніш утікає, у серці 

[807] Радість мішаючи з жахом, не сміє ні списові вірить, 

[808] Ні до двобою із дівою стати. Так вовк отой хижий, 

[809] Як загризе пастуха чи вола щонайбільшого в стаді, 

[810] Високо в нетрі тікає гірські, поки стріли ворожі 

[811] Ще не наспіли, бо діла зухвалого він допустився, 

[812] Хвіст підгортає зі страху під себе й до лісу шугає. 

[813] Так і Аррунт із очей, увесь наполоханий, скрився 

[814] І, задоволений з втечі, в середину війська сховався. 

[815] Діва, вмираючи, списа з грудей хоче вирвать рукою, 

[816] Та поміж ребрами глибоко вістря залізне застрягло 

[817] Й держиться в рані. Гасне уся вона, й очі їй гаснуть, 

[818] Холодом смертним повиті, й рожевість обличчя зникає. 
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[819] Й так тоді, дух випускаючи, мовити стала до Акки, 

[820] До однієї з подруг, яка їй була найвірніша,— 

[821] З нею єдиною звикла Камілла ділитись журбою,— 

[822] Так почала говорить: «До хвилини цієї, сестрице 

[823] Акко, могла я щось вдіять; тепер же тяжка мене рана 

[824] Перемогла, і світ весь для мене у темряві тоне. 

[825] Швидше до Турна біжи й передай цю останню новину — 

[826] Хай поспішає до бою й троянців задержить під містом. 

[827] Отже, прощай!» Це мовить, і віжки пускає, й на землю 

[828] Зсунулась вся мимохіть. Усе її тіло безвладне 

[829] Стигне поволі, на шиї зів’ялій голівка повисла, 

[830] Смертю огорнута, й зброя спадає, й душа у світ тіней, 

[831] Стогнучи гірко, відходить. І враз тоді крик неймовірний 

[832] Знявся до неба, до зір золотистих понісся. Як тільки 

[833] Впала Камілла, то бій загострився ще дужче, і тевкри, 

[834] Що тільки сили, всі лавами ринули разом до бою, 

[835] З ними й тірренські вожді, і Евандрова рать аркадійська. 

 

[836] А спостережниця Трівії Опія довго на горах 

[837] Ждала терпляче й за боєм тим стежила зверху спокійно. 

[838] Щойно побачила здалеку в гаморі воїв шаленім 

[839] Юну Каміллу вона, уражену смертю смутною, 

[840] Зойкнула болісно й мовила твердо, від щирого серця: 

[841] «Гей, як тяжко ти, діво, як страшно за те заплатила, 

[842] Що воювати взялась проти тевкрів! Не стало, самотній, 

[843] В поміч тобі навіть те, що в лісах шанувала Діану 
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[844] Й стріли на плечах наші носила. Однак без пошани 

[845] В смертній хвилині тебе не залишить богиня, без слави 

[846] Смерть у потомків не буде твоя, і не скажуть, що вмерла 

[847] Ти без відомсти. Бо хто твоє тіло смів раною знищить, 

[848] Той, по заслузі, спокутує смертю». Був там великий 

[849] Пагорб могильний Дерценна, давнього князя Лавренту, 

[850] Біля гірського підніжжя високого, й тінню густою 

[851] Дуб заслоняв його. В леті легкім сюди німфа прекрасна 

[852] Злинула, й стежити з пагорба стала вона за Аррунтом. 

[853] Глянула, як він радіє, пишаючись марно, й до нього: 

[854] «Де це ти,— каже,— блукаєш? Іди-но сюди, тут на тебе 

[855] Смерть дожидає, належне тобі за Каміллу сплатити. 

[856] Може, загибелі ти й не чекаєш від зброї Діани?» 

[857] З сагайдака золотого, це мовивши, юна фракійка 

[858] Гостру виймає стрілу і завзято свій лук напинає, 

[859] Й так тятиву відтягнула далеко, що разом зійшлися 

[860] Лука кінці, у той час як лівиця фракійки діткнула 

[861] Вістря, й на груди її з тятивою оперлась правиця. 

[862] Тої ж хвилини Аррунт почув, як стріла засвистіла, 

[863] І зашуміло повітря, і в тіло вп’ялося залізо. 

[864] А як останній він подих віддав і з грудей його вийшов 

[865] Стогін останній, забувши його серед поля чужого, 

[866] Товариші у пилу придорожнім його залишили; 

[867] Опія зразу ж крильми на небесний Олімп відлетіла. 

 

[868] Легкий Камілли загін без керманички перший розбігся; 
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[869] Збиті, тікають рутули, й завзятий Атін утікає, 

[870] Навіть вожді повтікали, й шукає залишене військо, 

[871] Де схоронитися, й коней під мури міцні завертають. 

[872] Стримати тевкрів, що смерть, наступаючи, сіють навколо, 

[873] Стати в бою проти них — ні у кого вже сили немає. 

[874] Луки на плечах зомлілих метляються в них не напнуті, 

[875] Чотириногі у міру б ють коні копитами поле, 

[876] Чорними хмарами пил клубочиться у вихрі до мурів. 

[877] З чатів на них матері, б’ючи себе з розпачу в груди, 

[878] Аж до небесних зірок свій лемент жіночий підносять. 

[879] Всіх, що в бігу до брами відкритої перші дістались, 

[880] Там роздавила юрба ворогів, що змішалися з ними; 

[881] Смерті лихої вони не уникли, й на самім порозі, 

[882] В батьківських мурах, під захистом власних домівок убиті, 

[883] Дух свій спускають. А ті зачинили ворота й не сміють 

[884] Й друзям своїм відчинить, тих, що просяться, взяти у мури. 

[885] Сталася тут найпечальніша січа між тими, що збройно 

[886] Вхід захищали до міста, і тими, хто рвавсь на ту зброю. 

[887] Дехто з невпущених перед очима батьків, що ридали, 

[888] Стрімголов під величезним напором у рів полетіли, 

[889] Інші наосліп, віжки пустивши, немов таранами, 

[890] Б’ють із розгону у брами і двері, на засуви взяті. 

[891] А матері у найвищому розпалі бою з тих мурів 

[892] (В них-бо загибель Камілли зміцнила любов до вітчизни) 

[893] Кидають стріли руками тремтячими, й палі з твердого 

[894] Дуба, і, замість залізної зброї, обсмалене кілля,— 
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[895] Гаряче перші бажають умерти за батьківське місто. 

 

[896] В лісі тим часом жахлива та вістка наповнює страхом 

[897] Турнове серце, бо Акка великий неспокій нагнала: 

[898] Знищені вольсків загони, загинула в битві Камілла, 

[899] Вторгся до них уже ворог і, Марсовим сильний сприянням, 

[900] Все він захоплює, й страх аж до мурів сягає високих. 

[901] Турн, розлютившись (була-то Юпітера воля сувора), 

[902] Враз покидає узгір’я й ліси недоступні лишає. 

[903] Ледве зійшов він з очей і в чистеє поле подався, 

[904] Батько Еней, ізвором відкритим в той час увійшовши 

[905] Й переступивши хребет, із темного лісу виходив. 

[906] Так от обидва із військом до мурів вони поспішали 

[907] Й зовсім близенько один біля одного враз опинились. 

[908] Тільки-но глянув Еней на поля, що їх курява вкрила, 

[909] Бачить здаля, як ряди лаврентійські в полях розвернулись. 

[910] Також і Турн упізнав Енея суворого в зброї, 

[911] Близький вчуваючи тупіт копит і коней іржання. 

[912] Зразу вступили б у бій, почалась би тут січа шалена, 

[913] Але рожевий повів уже Феб аж до хвиль іберійських 

[914] Втомлених коней купать, і днем поступивсь перед ніччю. 

[915] Стали під містом вони табори свої валом кріпити. 

Книга дванадцята 

[1] Турн, як побачив, що битва кривава латинів зламала, 

[2] Втратили дух вони, й очі усіх на ньому зупинились, 

[3] З нього жадають здійснить обіцянку, то сам запалився 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1613 

 

[4] Непримиренністю й гордим завзяттям. Мов лев на пунійських 

[5] Пастівнях, ранений тяжко у груди ловцями, до бою 

[6] Рветься завзято і м’язами трусить на шиї гривастій, 

[7] Ломить безстрашно той спис, що вбив йому в тіло злочинець, 

[8] З ревом вишкірює пащу криваву. Так само і в Турна 

[9] Лють зайнялась невгамовна у грудях. Тоді до царя він 

[10] Раптом озвався і так у збентеженні став говорити: 

[11] «Турн відкладати не буде, не мають причини ламати 

[12] Слово енейці нікчемні, ані договір відміняти. 

[13] Я виступаю назустріч. Готуй же, мій батечку, жертву, 

[14] Лагодь умову. Бо я або скину цією рукою 

[15] В Тартар дарданця, із Азії втеклого,— хай же сідає 

[16] Військо латинське і стежить за боєм, залізом спростую 

[17] Сам звинувачення спільне,— або вже нехай переможе 

[18] Й візьме жоною Лавінію». Але із серцем спокійним 

[19] Відповідає Латин: «О, юначе з душею героя, 

[20] Скільки в завзятті нестримному рвешся вперед ти занадто, 

[21] Стільки повинен я все розсудить і в турботі про тебе 

[22] Зважить всі випадки. Маєш ти й Давнове батьківське царство, 

[23] Й міст є у тебе багато, здобутих твоєю рукою, 

[24] Й золото є у Латина, і рад він тобі його дати. 

[25] Інших дівчат є в латинів багато славетного роду 

[26] В землях Лавренту. Дозволь же гірку тобі правду сказати, 

[27] Щиру, без хитрощів, ти ж її добре затям собі в серці. 

[28] Доньку свою ні за кого з усіх женихів я тутешніх 

[29] Видать не міг (про це мені люди й боги віщували). 
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[30] Здоланий я лиш любов’ю до тебе, спорідненням кровним, 

[31] Жінки сумними сльозами і, узи усі перервавши, 

[32] Взяв наречену від зятя, за зброю вхопивсь нечестиво. 

[33] Бачиш ти, Турне, які з того дня мені стались пригоди, 

[34] Війни які, і скільки ти перший трудів перетерпів. 

[35] Двічі побиті у битві великій, італів надії 

[36] Ледве підтримать ми можемо в місті. Ще Тіброві води 

[37] Теплі від нашої крові, все поле кістьми забіліло. 

[38] Як же вертатись назад? Не безглуздя нам мислі міняє? 

[39] Якщо по Турновій смерті в них бачити друзів готов я, 

[40] Чом не кінчити війну, коли він і живий, і здоровий? 

[41] Що мені скажуть рідні рутули й Італії решта, 

[42] Якщо на смерть — згинь це слово! — послав би тебе я, що сватать 

[43] Доньку у мене хотів? На війні ж то усяке буває. 

[44] Май милосердя до батька старого, що в рідній Ардеї 

[45] Тужить, далеко від тебе». Проте невгамовного Турна 

[46] Не зупинила ця мова. Ще дужче горить він, від ліків 

[47] Дужче хворіє. Як мова вернулась, почав говорити: 

[48] «Мій найдорожчий, покинь ту журбу, яку маєш за мене, 

[49] Дуже прошу тебе, смертю дозволь мені славу здобути. 

[50] Кидать списами і сіять залізо й ми вміємо, батьку, 

[51] Кров і від наших ударів тече. О, буде далеко 

[52] Мати богиня, щоб ніжно в жіночу хмарину окутать, 

[53] Як утікатиме він, та й самій щоб у тіні сховатись». 

 

[54] Та, боячися нового війни повороту, цариця 
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[55] Плакала й, вмерти готова, так мовила зятю палкому: 

[56] «Турне, як в серці твоєму є шана якась до Амати,— 

[57] Цими словами гіркими тебе заклинаю: в нещасній 

[58] Старості нині мені ти єдина надія і захист; 

[59] Честь ти й держава Латина, і дому єдина підпора. 

[60] Лиш одного я прошу: відмовся із тевкрами битись. 

[61] Знай-бо, яка б тебе доля у тому бою не постигла, 

[62] Буде й моя вона: кину з тобою і я осоружний 

[63] Світ цей, не буду як бранка на зятя Енея дивитись». 

[64] Матері слів цих Лавінія слухає й росить сльозами 

[65] Щоки гарячі; палка соромливість вогняним рум’янцем 

[66] Личко розпалене вкрила. Немов хто багрянцем кривавим 

[67] Кість би слонову торкнув, або у трояндах рожевих 

[68] Ніжно б лілеї умить забіліли, така була барва 

[69] Личка дівочого. Серце у нього щемить від кохання, 

[70] Очі втопив у дівоче лице; і ще дужче жагою 

[71] Битви палає і коротко так до Амати він мовить: 

[72] «Мамо, коли я на Марсів завзятий двобій вирушаю, 

[73] Не проводжай ти сльозами мене, цим віщанням журливим,— 

[74] Турн все одно-бо від смерті не вільний. Ти зараз, Ідмоне, 

[75] Перекажи владареві фрігійському слово немиле: 

[76] Тільки-но виїде завтра рожева Аврора на обрій 

[77] У колісниці багряній, нехай не веде своїх тевкрів 

[78] Він на рутулів, хай рать відпочине й фрігійська й рутульська; 

[79] Нашою кров’ю ми долю війни вирішаймо; на тому 

[80] Полі обом нам дружини Лавінії треба шукати». 
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[81] Так він промовив, і швидко додому вернувся, й, звелівши 

[82] Коні собі привести, аж зрадів, як до нього заржали. 

[83] В дарі величнім Пілумнові їх ще дала Орітія, 

[84] Білі, біліші від снігу, від вітру прудкіш. Довкола 

[85] Стали і жваві погоничі їх і, простягши долоні, 

[86] Груди поплескують, чешуть їм шиї гривасті. А сам він 

[87] Панцир вдягає на плечі, що золотом сяє й металом 

[88] Ьілим, а потім ще меч він бере в свої руки і щит свій; 

[89] Червоногривий шолом і той меч, який Давнові-батьку 

[90] Викував бог, повелитель вогню, і у хвилях стігійських 

[91] Загартував ще розжарений. Списа міцного своєю 

[92] Дужою взяв він рукою; той спис на середині самій 

[93] В залі стояв, на колону могутню опертий; з аврунка 

[94] Актора був це трофей. Ним із силою Турн потрясає 

[95] й мовить: «О списе мій вірний, мойого бажання ніколи 

[96] Ще ти не зрадив; настала хвилина рішуча; то Актор 

[97] Мав тебе дужий, тепер ти у Турна в правиці. Вчини ж бо, 

[98] Щоб повалився у порох півмуж той фрігійський, а сильні 

[99] Руки мої, з нього панцир ізнявши, самого роздерли, 

[100] Кучері ж, звиті гарячим залізом і міррою злиті, 

[101] Геть забруднили». Отак він шаліє, лице облилося 

[102] Жаром, аж іскрами сипле, а очі вогнем розгорілись. 

[103] Страшно реве, наче бик, коли перший він бій починає, 

[104] Впреться ногами у пень і пробує гнів свій зігнати, 

[105] Та лиш вітрам посилає удари або розкидає 
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[106] Купи сипкого піску, готуючись герць починати. 

 

[107] Та одночасно і грізний Еней, у Венериній зброї, 

[108] Запал до бою в собі нагнітає й роз’ятрює гнів свій, 

[109] Радий, що може таким договором війну закінчити. 

[110] Друзів він тим потішає своїх і сумного Іула, 

[111] Страхом повитого, і про свою їм нагадує долю, 

[112] Каже мужам занести його згоду Латину цареві, 

[113] Певного миру умови від нього йому пред’явити. 

 

[114] Вранці, лиш заграва рання верхів’я гірські золотити 

[115] Світлом взялася, а з глибу морського вже сонячні коні 

[116] Вийшли і з ніздрів, угору піднятих, сипнули промінням,— 

[117] Тут же, під мурами міста великого, міряли поле 

[118] Й підготовляли для бою й рутули, і тевкри і ватру 

[119] В самій середині, й спільним богам вівтарі із дернини; 

[120] Воду несли і вогонь, а на них фартухи пурпурові 

[121] й зелень на скронях. Із брами густими спливають рядами 

[122] Збройні авзонські полки. А з противного боку троянське 

[123] Військо й тірренське, всілякого роду, озброєні, наче 

[124] Грізний їх Марс викликає до бою. Поміж тисячами, 

[125] Сяючи золотом та багрецем, їх вожді пробігають. 

[126] Був тут Мнестей, Ассарака нащадок, хоробрий Азілас, 

[127] Славний був витязь комонний Мессап, покоління нептунське. 

[128] Знак лиш дали, і кожен зайняв своє місце. Вбивають 

[129] Ратища в землю й щити опирають. Цікаве жіноцтво 
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[130] Вибігло й чернь безборонна, і древні діди теж обсіли 

[131] Башти й покрівлі домів, інші товпляться в брамах високих. 

[132] Зверху гори, яка нині Альбанською зветься,— тоді ще 

[133] Ймення не мала, ні слави й хвали,— в тому часі Юнона, 

[134] Все оглядаючи перед собою, на поле дивилась. 

[135] Бачила там і лаврентів ряди, і троянців загони, 

[136] Й місто Латина. Богиня до Турна сестри, теж богині, 

[137] Що під опікою в неї озера і ріки шумливі 

[138] (Сам бог Юпітер її наділив, ефіру владика, 

[139] Честю цією за те, що забрав її цноту дівочу), 

[140] Так промовляє: «Німфо, окрасо річок, наймиліша 

[141] Серцю моєму, ти знаєш про те, що з усіх латинянок, 

[142] Тих, що в Юпітера, духом великого, мали невдячне 

[143] Ложе, тебе я єдину взяла і з охотою в небі 

[144] Місце дала тобі. Знай же про біль твій, щоб ти не жалілась 

[145] Потім на мене, Ютурно. Лиш поки здавалось, що доля 

[146] Лагідна й парки на те дозволяють, щоб справи латинські 

[147] Добре стояли, я Турна і мури твої боронила. 

[148] Нині я бачу, що цей молодець на зустріч невірній 

[149] Долі іде, що день парок і сила ворожа вже близько. 

[150] Я на цю битву й на ці договори не можу дивитись. 

[151] Ти, якщо маєш відвагу що вдіять для брата, то швидко 

[152] Йди туди, так і належить сестрі. Але, може, ще прийдуть 

[153] Кращі часи для нещасних». Заледве сказала слова ті, 

[154] Сльози рясні у Ютурни з очей полилися. Без ліку 

[155] Б є кулаками себе вона в груди свої благородні. 
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[156] «Це не на сльози пора,— їй Сатурнова донька Юнона 

[157] Каже,— йди швидше і брата рятуй, якщо можна, від смерті, 

[158] Може, війну ще продовжиш, укладений договір зірвеш. 

[159] Я тобі раджу, відважся». Дала настанови й лишила 

[160] В сумніві, дуже схвильовану, з раною в серці, у смутку. 

 

[161] Ідуть тим часом царі. Премогутню особу Латина 

[162] Четверо коней везуть; оздобою скроней у нього — 

[163] Променів двічі по шість золотих, а це доказ, що Сонце — 

[164] Предок його. Турн парою білих на повозі їде 

[165] Й широколезими має списами двома. З того боку 

[166] Ьатько Еней — цей початок всього покоління народу 

[167] Римського — зоряним сяє щитом, світить зброєю неба; 

[168] Поряд — Асканій, ця друга надія великого Риму. 

[169] З табору вийшли; і жрець в білій шаті пригнав щетинясту 

[170] Свинку, й ягницю вовнисту до ватри жертовної гонить. 

[171] Всі, повертаючи очі до сонця ясного, що сходить, 

[172] З рук обсипають крупами солоними жертву, мечами 

[173] Кінчики шерсті з чола цих тварин обтинають і ватру 

[174] З жертвенних чаш поливають. Тоді витягає із піхов 

[175] Меч свій побожний Еней і таке до богів шле благання: 

[176] «Сонцю і Земле, за вас стільки горя устиг я зазнати, 

[177] Свідками будьте молитви моєї, і ти, всемогутній 

[178] Батьку, і ти, його вірна дружино, Сатурнова донько, 

[179] Будь ласкавіша, володарко неба, до мене, й ти, Марсе, 

[180] Батьку преславний, що війнами з волі своєї керуєш. 
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[181] Вас я, джерела й річки, закликаю і всі, скільки є вас, 

[182] Сили божисті високого неба і сині морської! 

[183] Все ж, як мене Турн авзонський в двобої тепер переможе, 

[184] Вийти повинні подолані в місто Евандра. З земель цих 

[185] Вийде й Іул; хай потім ніколи енейці не сміють 

[186] Напади збройно чинити й пустошити ці володіння. 

[187] А коли нашого Марса до нас Перемога прихилить,— 

[188] Скорше я так сподіваюсь, хай божа така буде воля,— 

[189] Не накажу я, щоб піддані тевкрам були італійці, 

[190] Й царства для себе не прагну. Тоді хай обидва народи, 

[191] Жоден не здоланий, злучаться разом, на рівних началах. 

[192] Дам лиш обряди й богів, а зброя Латинові-тестю 

[193] Й влада хай тестю належить. Столицю для мене збудують 

[194] Тевкри, і назву Лавінія дасть їй». Еней так промовив. 

[195] Зараз по ньому Латин, правицю до зір простягнувши 

[196] Й очі до неба підносячи, так говорить починає: 

[197] «Я присягаюсь, Енею, так само землею і морем, 

[198] Й зорями, й дітьми Латони, й дволикого Януса ім’ям, 

[199] Силами божими й храмом святим невблаганного Діта,— 

[200] Батько, що громом союзи освячує, хай це почує. 

[201] Руку кладу на жертовник, боги і цей жар мені свідки,— 

[202] Зірвано мир і союз італійський не буде повіки. 

[203] Доля яка не була б, жодна сила не змінить моєї 

[204] Волі ніколи, хоча б затопило потопом всю землю, 

[205] Хоч провалилося б небо у Тартар. Так, як цей скіпетр,— 

[206] Він-бо, до речі, тримав своє берло в правиці,— ніколи 
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[207] Віття зеленого з себе не пустить і тіні не кине 

[208] З часу, як в лісі від пня його стято і він під залізом, 

[209] Бідний, гілля — своїх рук — і листя — волосся — позбувся. 

[210] Деревом був він, а нині митцева рука його вбрала 

[211] В мідну оздобу й латинським батькам віддала, щоб носили». 

[212] Цими словами вони закріпляли свої договори, 

[213] Знаттю оточені. Стали тоді за обрядом тварини 

[214] Різать над жаром і нутрощі їм ще живим виривати, 

[215] І на жертовники ставили посуд, наповнений ними. 

 

[216] Все ж той двобій ще з початку здавався рутулам нерівним, 

[217] Тим-то чуттями всілякими їхні серця хвилювались; 

[218] Надто ж тепер, як побачили зблизька, що сили тут різні. 

[219] Страх цей підсилив і Турн, що вбік відійшов і смиренно 

[220] Шану віддав олтарю, свої очі додолу спустивши; 

[221] Щоки запалися в нього і постать юнацька ослабла. 

[222] Бачить Ютурна-сестра, що те хвилювання народу 

[223] Дужче росте, починає мінятись, і падає настрій,— 

[224] Втиснулась межи ряди, у середину, постать Камерта 

[225] Взявши на себе. Він з предків своїх був славетного роду, 

[226] Славен хоробрістю батька і сам у боях заповзятий. 

[227] Входить вона у середину, цілі своєї свідома,— 

[228] Сіє між воями вісті всілякі і так промовляє: 

[229] «Як вам не сором, рутули, за стільки таких ось героїв 

[230] Слать одного на загибель? Чи силою й кількістю, може, 

[231] Ми їм не рівня? Ось тут всі троянці, а з ними аркадці 
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[232] Й лави етрусків, що з Турном змагатись їм доля судила. 

[233] Як доведеться нам битись, то їх лише стільки, що ледве 

[234] Вистачить в битві на нас вполовину. Він, справді, по смерті 

[235] Сяде між тими богами, яких вівтарям посвятився, 

[236] Виросте в славі і житиме вічно в устах свого люду; 

[237] Ми ж батьківщину загубим зате і змушені будем 

[238] Гордим служить владарям, ми, що тут на полях так вигідно 

[239] Розташувались». Від мови цієї юнацькі все дужче 

[240] Й дужче уми гарячаться, вже ремствують всі між рядами. 

[241] У лаврентійців, також і латинців міняється настрій. 

[242] Ті, що кінця сподівались війні і вбачали у тому 

[243] Свій порятунок, вже рвуться до бою, і прагнуть умову 

[244] Ту скасувати, і Турна недолі усі співчувають. 

[245] Ще додає їм щось більше Ютурна й з високого неба 

[246] Знак посилає, що жоден сильніше від нього не зрушив 

[247] Так італійських сердець і не звів їх оманним видінням: 

[248] Жовтий орел-бо Юпітера, в сонце рожеве злетівши, 

[249] Птиць надбережних зігнав цілу зграю, гучну і крилату. 

[250] Раптом спустився на хвилі, поганець, вхопивши у кігті 

[251] Лебедя дужого. Пильно зорять італійці: всі птахи 

[252] З криком вернулись з утечі — невидане диво! — й повітря 

[253] Крилами вщент затемнили, мов хмара, і ворога гонять, 

[254] Поки не здався він силі й, самим тягарем утомившись, 

[255] Випустив здобич із кігтів у річку і в хмарі сховався. 

[256] Гучно тоді всі рутули знак віщий вітають, до бою 

[257] Руки випрямлюють. Перший Толумній-авгур тоді мовив: 
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[258] «Це було саме оте, чого часто в обітах просив я, 

[259] Це віщування приймаю, боги його нам посилають. 

[260] Тож під моїм усі проводом зброю беріте, нещасні, 

[261] Ви, яких зайда поганий війною лякає, як птахів 

[262] Тих слабосилих, і нищить насиллями вам узбережжя. 

[263] Скоро втече він на море глибоке і з вітром помчиться, 

[264] Станьте лиш ви однодушно у лави густі і цареві, 

[265] Взятому в вас, допомогу подайте». Слова ці сказавши, 

[266] Вибіг вперед він і списа з розгону на ворога кинув; 

[267] Свиснув той спис і в льоті розрізав повітря. Це сталось 

[268] Миттю; і миттю крик величезний зчинився, змішались 

[269] Всі їх ряди, всі серця запалилися в тім хвилюванні. 

[270] Спис той вдаряє туди, де навпроти у лавах ворожих 

[271] Дев’ять стояло братів, надзвичайно красивих; зродила 

[272] Вірна їх жінка єдина, тірренка, Гілліпу-аркадцю. 

[273] З них одному (це прегарний юнак був, у зброї блискучій) 

[274] Саме в тім місці, де золотом шитий вперізує ремінь, 

[275] Там, де під боком кінці два придержує пряжка, пробило 

[276] Ребра й на жовтий пісок повалило. Загін кинувсь братній, 

[277] Хлопці завзяті, розпалені жалем, схопили раптово 

[278] З піхов мечі, підіймають списи й вирушають наосліп. 

[279] З другого боку побігли ряди лаврентійські, а звідти 

[280] Ринуть троянці, мов повідь нестримна, а там агілліни, 

[281] З ними аркадці у зброї барвистій. Одне лиш бажання 

[282] Всіх огорнуло — зустрітися збройно. Розкинули зовсім 

[283] Всі олтарі, і всіляке знаряддя летить ураганом 
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[284] Аж попід небо, йде дощ із заліза; а там прибирають 

[285] Вогнища й посуд. Латин утікає й богів із собою 

[286] Всіх забирає, що їх, не уклавши союзу, зганьбили. 

[287] Інші вози запрягають, ще інші —— стрибають на коней, 

[288] Битись готові й мечі повиймавши. Мессап же бажає 

[289] Договір цей розірвати, тому на тірренця Авлеста — 

[290] Той був царем і мав царську відзнаку — конем напирає 

[291] Прямо на нього. А той, відступаючи, впав нещасливо, 

[292] Та на олтар, що був ззаду, зваливсь головою й плечима. 

[293] Просить пощади, нещасний. Мессап же тієї ж хвилини 

[294] Спис свій, мов сволок великий, згори із коня заганяє 

[295] Глибоко в нього і так промовляє: «Своє він вже має! 

[296] Це одна з кращих богам буде жертва». Сюди італійці 

[297] Збіглись громадою, зброю стягнули ще з теплого тіла. 

[298] Тут Коріней захопив з вівтаря головню розжарілу 

[299] Й з неї вогнем обсмалив обличчя в Ебуза, що ладивсь 

[300] Вдарить його. Борода загорілася буйна в троянця, 

[301] Чад розійшовся з горіння. Він зараз стрибнув і рукою 

[302] Лівою ворога, що розгубився, вхопив за чуприну, 

[303] Гне його ниць і колінами тисне додолу, і гострий 

[304] Меч заганяє під ребра. Там меч простягнув Подалірій, 

[305] Альса бажаючи вбить, пастуха, що у перших був лавах. 

[306] Альс же сокирою зразу розсік від чола все обличчя 

[307] До підборіддя йому, і кров’ю, що хлинула з рани, 

[308] Ворогу тіло й озброєння все водночас орошає. 

[309] Спокій того огорнув непорушний, заснув він залізним 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1625 

 

[310] Сном, і тьма навік-віки закрила ясні йому очі. 

 

[311] Благочестивий Еней, безборонну простягти правицю 

[312] Й знявши шолом з голови, своїм голосом дужим закликав: 

[313] «Гей, ви куди біжите, який знову тут розбрат зчинився? 

[314] Стримайте гнів свій, ми договір склали і миру умови 

[315] Стверджені вже. Я один маю право боротися збройно, 

[316] Отже, дозвольте мені ви й не бійтесь, рукою твердою 

[317] Згоду скріплю я,— жертва ця Турном мені завинила». 

[318] В мить ту, як він говорив це і так їм пояснював справу, 

[319] З свистом крилата стріла прилетіла і вцілила мужа. 

[320] І невідомо, з якої руки вона вийшла, чи, може, 

[321] З вихром яким долетіла, хто дав таку славу рутулам, 

[322] Випадок простий, чи бог який, може. Непам’ять закрила 

[323] Славу велику тієї пригоди, й ніхто не хвалився 

[324] Потім, що він заподіяв Енеєві рану. Побачив 

[325] Турн, що Еней уступає з рядів бойових, і вожді всі 

[326] Тут розгубились, і в нього надія вогнем спалахнула. 

[327] Коней і зброї жадає, на повіз вискакує гордо, 

[328] Й, віжки тримаючи, мчить, і багато хоробрих героїв 

[329] Шле на той світ, півживими багато волочить, і трощить 

[330] Повозом все, і списами, у втечі здобутими, мече. 

[331] Так, розгулявшись над водами зимного Гебру, кривавий 

[332] Марс гуркоче щитом, учиняючи битву, і гонить 

[333] Коней, ті ж швидше за Нота й Зефіра несуться по полю,— 

[334] Стогне, копитами бита, Фракії дальня країна, 
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[335] Й божі супутники з чорним обличчям гасають навколо — 

[336] Жах, і Підступ, і Гнів. Отак же і Турн, запалившись, 

[337] Коней, паруючих потом, крізь січу жене по ворожих 

[338] Трупах, що смерть прийняли жалюгідну, і з глумом толочить. 

[339] Бистрі копита росою кривавою бризкають рясно, 

[340] Кров’ю просякнутий місять пісок у гонитві шаленій. 

[341] Смерті віддав він Стенела й Таміра із Фолем, ізблизька 

[342] Двох цих убивши, а третього здалека вцілив. Так само 

[343] З віддалі вбив двох Імбраса синів — і Лада, і Главка; 

[344] В Лікії виховав сам їх Імбрас, дав однакову зброю, 

[345] Чи то боротися пішими в битві, чи верхи з вітрами 

[346] Йти в перегони. Мчить в битву Евмед уже з другого боку, 

[347] В війнах славетний боєць, нащадок старого Долона; 

[348] Ймення по дідові мав він, по батькові силу і мужність. 

[349] Батько його, ішовши розвідником в табір данайський, 

[350] Повіз Пеліда за це зажадать в нагороду наваживсь; 

[351] Іншу за сміле бажання Тідід йому дав нагороду — 

[352] Більше ніколи йому не захочеться коней Ахілла. 

[353] Здалека Турн, його в чистім побачивши полі, відразу 

[354] З віддалі списом легким аж до нього досяг і затримав 

[355] Повіз двокінний; зіскакує він з колісниці, й підходить 

[356] До півживого — упав той на землю,— й ногою на шию 

[357] Став, і з правиці його вихоплює меч полум’яний, 

[358] Глибоко в горло вганяє і так промовляє до нього: 

[359] «Лежачи міряй, троянче, Гесперії ниви, що взяти 

[360] Мав ти війною! Така нагорода усім, що посміли 
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[361] Збройно на мене напасти,— міста вони так закладають». 

[362] Шле він йому в товариство Асбіта — пробив його списом,— 

[363] І Сібаріса, й Хлорея, й Дарета, за ним Терсілоха, 

[364] Далі й Тімета, що скинув з хребта його кінь норовистий. 

[365] Наче едонський Борей по глибинах Егейського моря 

[366] Гучно повіє, і там, де вітри напирають і хвилі 

[367] Котяться до узбережжя, а хмари тікають із неба, 

[368] Так перед Турном, куди б не звернувся, ряди відступають. 

[369] Гонить його й самого той розгін, так що спереду вітер, 

[370] Взустріч вдаряючи, чуб на шоломі йому розвіває. 

[371] Стерпіть такого розгону й навальної буйності тої 

[372] Довше не може Фегей, до повоза кинувсь, рукою 

[373] Правою кінську хапає вузду при запіненім роті 

[374] І завертає розігнані коні. Повис він на дишлі 

[375] Й тягнеться так, а спис його вістрям широким сягає, 

[376] Перебиває там панцир подвійний, де він відслонився, 

[377] Й дряпає тіло йому. Він же щит перед себе поставив, 

[378] Вийняв кинджал і кинувсь на ворога, щоб рятуватись. 

[379] Але як колесо й вісь у розгоні його зачепили 

[380] І стрімголов повалили на землю, то Турн, налетівши, 

[381] Голову поміж шоломом і верхнім панцира краєм 

[382] Легко мечем відрубав, на піску залишаючи тулуб. 

 

[383] В час той, як смерть розсівав над рівнинами Турн переможний, 

[384] Вірний Ахат, і Мнестей, і з ними Асканій Енея, 

[385] Кров’ю облитого, в табір приводять, а він за собою 
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[386] Ноги заледве волік, підпираючись списом довжезним. 

[387] В люті стрілу він заломану пробує видобуть з рани 

[388] й просить, щоб, як тільки можна, скоріш подали йому поміч, 

[389] Щоб розтяли йому рану мечем і до глибу розкрили 

[390] Сховок стріли і щоб знову негайно пустили до бою. 

[391] Вже десь знайшовся Япіг, син Іаса, з усіх наймиліший 

[392] Фебові, й той, в превеликій до нього любові, умінням 

[393] Обдарував його радо своїм, давши дар віщування, 

[394] й гру на кіфарі, і стріли швидкі. Щоб продовжити далі 

[395] Батькові дні його віку останні, він вирішив силу 

[396] Зілля і вміння лікарське пізнати і тихій, без слави, 

[397] Праці віддатись. Еней, зіпершись на спис величезний, 

[398] Стогнучи тяжко, стояв. Юнаки позбігались до нього, 

[399] Був біля нього й Іул посмутнілий. Але їхні сльози 

[400] Не зворушили його. А старець тим часом, напнувши 

[401] Й підперезавши свій плащ за звичаєм давнім пеонським, 

[402] Довго рукою цілющою й Фебовим зіллям могутнім 

[403] Пильно трудивсь, і марно стрілу правицею в рані 

[404] Він ворушив, і сильними марно старався кліщами 

[405] Вістря вхопить — не щастило ніяк. Аполлон не схотів-бо 

[406] В поміч прийти. А в битві на полі чимраз жахливіше, 

[407] Ближче все й ближче нещастя, туман уже небо вкриває, 

[408] Видно вже вершників близько, і стріли густим уже градом 

[409] Сиплються в табір. Вже неба сягають розпачливі крики 

[410] Тих, що бороняться, й тих, що в завзятім бою загибають. 
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[411] Врешті, Венера, зворушена горем таким надаремним 

[412] Сина свого, ясенець із крітської Іди зриває, 

[413] Що соковитим вкривається листям і цвітом багряним. 

[414] Знають те листя і дикі козулі, як стріли крилаті 

[415] Вб’ються в хребет їм. Венера його принесла, заховавши 

[416] В темній хмарині обличчя, й заправила в чаші блискучій 

[417] Воду цим зіллям таємно, щоб силу їй дать лікувальну, 

[418] Соків іще додала, і амброзії капель цілющих, 

[419] І панацеї, пахучої масті. Тією водою 

[420] Рану, нічого не знаючи, миє Япіг довголітній. 

[421] Раптом весь біль із тіла зникає, й затрималась кров десь 

[422] В рані глибокій. Стріла без чиєїсь тоді допомоги 

[423] Йде за рукою й сама випадає. І знов йому давні 

[424] Сили вернулися. «Мужеві зброю чимшвидше подайте, 

[425] Чом стоїте так?» — гукає Япіг і завзяття до бою 

[426] Перший йому додає: «Не людська в тому сила, Енею, 

[427] І не лікарське уміння, й не руки мої тобі поміч 

[428] Цю подають; діє вища тут сила якась божественна 

[429] Й шле на ще більше тебе вона діло!» Він, жадібний бою, 

[430] Зараз литки в золоті наголінники сильно обвивши, 

[431] Ждати вже довше не хоче, вимахує списом. Як панцир 

[432] Був уже в нього на плечах і щит його звичний при боці, 

[433] В зброї увесь, він Асканія, щиро обнявши, голубить, 

[434] Палко цілує його з-під шолома і так промовляє: 

[435] «Доблесті, хлопче, і праці тяжкої від мене учися, 

[436] Щастя ж — від інших. Правиця моя у боях цих для тебе 
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[437] Захистом буде і до нагород приведе до великих. 

[438] Запам’ятай же тепер,— як досягнеш дозрілого віку 

[439] Й приклади близьких згадаєш, і те хай в душі твоїй встане, 

[440] Що показав тобі батько Еней і Гектор, твій дядько». 

[441] Так промовляє могутній герой і виходить із брами, 

[442] Й списом в руці потрясає великим; Антей із Мнестеєм 

[443] Тиснуться вслід, вся громада велика, лишаючи табір, 

[444] Струменем рине. Пил очі засліплює, бита ногами 

[445] Стогне земля. І побачив їх Турн, як навпроти із валу 

[446] Сходили; бачать авзонці, і трепет холодний пройняв їх 

[447] Аж до кісток. А найперша з латинів Ютурна, почувши 

[448] І розпізнавши той гул бойовий, стала з страху тікати. 

[449] Він же по полю, як вихор, летить і веде за собою 

[450] Чорну від куряви рать. Часом так до землі крізь сузір’я 

[451] Хмари ввірвуться, і йде хуртовина із повного моря 

[452] Прямо на сушу, і серце давно в хліборобів нещасних 

[453] Передчуває те все і щемить; а лихі буревії 

[454] Ліс вивертають і засіви стелють, все нищать довкола; 

[455] Шум перед тим ураганом вітри аж на берег доносять. 

[456] Так і ретейський вожай свій виводить загін на вороже 

[457] Військо, що вийшло навпроти; ідуть вони муж коло мужа 

[458] В лавах густих. Тімбрей вбив мечем Озіріда страшного, 

[459] Вбив і Архета Мнестей, Епулона Ахат, а Уфента 

[460] Вбив Гіант; ще й Толумній загинув, віщун, той, що перший 

[461] Кинув свій спис у ряди ворогів. І жахливий до неба 

[462] Крик залунав; рутули, до втечі звернувшись на полі, 
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[463] Так утікали, що курява встала за ними. Не хоче 

[464] Навіть тікаючих бити Еней, ні на тих нападати, 

[465] Що в рукопашну ідуть, ні на тих, що на віддалі спритно 

[466] Кидають списи; він тільки в цій куряві темній шукає 

[467] Турна, за ним лише стежить і з ним лиш боротись бажає. 

[468] Саме цього боячись героїня Ютурна найбільше, 

[469] Раптом Метіска, погонича Турна, додолу скидає, 

[470] Вирвавши віжки у нього, й лишає його, й коли з дишлем 

[471] Він покотився, сама його місце займає й керує, 

[472] Віжки хвилясті вхопивши до рук і узявши в Метіска 

[473] Голос, і вигляд, і зброю. Як ластівка чорна влітає 

[474] Десь на подвір’я велике господаря можного й пурха 

[475] Скрізь по високій світлиці, шукаючи корму скупого, 

[476] Щоб прокормити крикливе гніздо, й то в просторих щебече 

[477] Портиках, то над басейном,— так само Ютурна женеться 

[478] Кіньми поміж ворогами й на бистрій своїй колісниці 

[479] осе облітає й то тут, а то там тріумфуючим брата 

[480] Виявить, але до бою його допустити не хоче, 

[481] Лиш манівцями далеко літає. Еней же так само 

[482] З Другого боку зважає на витівки ті й не спускає 

[483] Мужа з очей, і його в розмаїтій рядів мішанині 

[484] Голосно кличе. І скільки на ворога оком не кидав 

[485] І перейнять на бігу не старався він коні крилаті, 

[486] Стільки ж і повіз вертала Ютурна. І що тут робити? 

[487] Лютість у серці даремно у нього кипить, і безладно 

[488] Журні думки в’ялять йому мозок. Мессап легконогий, 
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[489] Випадком мавши в лівиці два списи, залізом окуті, 

[490] Раптом націливсь одним з них і в нього упевнено кинув. 

[491] Втримавсь Еней і, прикрившись щитом, схиливсь на коліно. 

[492] Спис, проте, в леті вершечок шолома відбив і відкраяв 

[493] Гребінь у воїна. Гнівом він зразу скипів, як угледів 

[494] Підступ довкола й побачив, що Турнові коні тікають 

[495] Із колісницею, й щиро взивав він до свідків, що згоду 

[496] Зламано,— і до Юпітера, й до вівтарів він звертався. 

[497] Врешті, до бою рушає в середину саму,— й сприяє 

[498] Марс йому в цім,— і страшну, без розбору, тоді різанину 

[499] Чинить і гніву своєму вже віжки цілком попускає. 

 

[500] Хто ж із богів ті страхіття мені оспіває, й жахливе 

[501] Кровопролиття, й загибель героїв по цілому полю, 

[502] Що заподіяв то Турн її сам, то володар троянський? 

[503] Але невже побажав ти, Юпітере, щоб між собою 

[504] Бились народи, що в вічному мирі їм жить подобало? 

[505] Довго не гаючись, з розмаху зразу ж рутула Сукрона — 

[506] Перший цей бій був, що тевкрам дозволив устояти в полі,— 

[507] Вдарив Еней поміж ребра, де смерть досягає найшвидше, 

[508] Й немилосердний свій меч заганяє в самісінькі груди. 

[509] Турн же Аміка скидає з коня, й, підійшовши, вбиває 

[510] Списом, а брата Діора мечем, і обом відтинає 

[511] Голови, й, кров’ю омиті, чіпляє обидві на повіз. 

[512] Той убиває Талона, й Таная, й героя Цетега, 

[513] Трьох їх кладе він в одному бою, ще й сумного Оніта,— 
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[514] Це Ехіонів нащадок, а мати його — Перідія. 

[515] Цей убиває лікійських братів із землі Аполлона 

[516] І юнака, що даремно ненавидів війни, Менета, 

[517] Родом з Аркадії, а ремеслом було в нього рибальство 

[518] Над узбережжями рибної Лерни. Була там у нього 

[519] Вбога хатина, не знав він, сердешний, високих порогів, 

[520] Батько на найманім полі орав. Мов пожар, що огорне 

[521] Висохлий ліс з двох боків, і тріщить в нім галуззя лаврове, 

[522] Чи як в стремлінні швидкому з гірських верховин у долину 

[523] З клекотом спінені ріки біжать і на власній дорозі 

[524] Нищать усе і руйнують,— так само, з не меншим розгоном 

[525] Турн і Еней розгулялись у бої. І гнівом палає 

[526] В кожного серце, аж рве йому груди, що зроду не знають, 

[527] Як то подоланим бути, й тепер, що є сили, на рани 

[528] Рвуться. Муррана, що рід від царів латинських виводив, 

[529] З діда і прадіда кожне в тім роді ім’я було царське, 

[530] З повозу вбив сам Еней, великий пославши на нього 

[531] Скелі відламок, і сторчголов кинув його він на землю. 

[532] Той під ярмо і під упряж упав, і по ньому проїхав 

[533] Повіз, і в бігу копитами коні його потоптали, 

[534] З пам’яті те упустивши, що він їх хазяїн. А Гілла, 

[535] Що безугавно гасав і бундючно хваливсь, перестрінув 

[536] Турн і списа у скроні встромив йому, золотом криті,— 

[537] Вгруз він у мозок йому крізь шолом. І тебе, наймужніший 

[538] З греків Кретею, правиця твоя не спасла перед Турном. 

[539] Не захистили й Купенка боги, як Еней появився. 
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[540] Груди свої він під спис, окутий залізом, підставив,— 

[541] Й щит не поміг йому мідний, сердезі. Еоле, й тебе ж бо 

[542] Бачило поле Лаврента, як падав в бою ти й далеко 

[543] Землю прикрив своїм трупом; ти впав, хоч полки арголійські 

[544] Не подолали тебе, і навіть Ахілл не звитяжив, 

[545] Той, що Пріамове царство розбив. Тут чекала на тебе 

[546] Смерть; там, у Лірні під їдою, дім твій стоїть величавий, 

[547] А в лаврентійській країні могила. Врешті, війська всі 

[548] Стрілися тут у бою, як дарданські, так і латинські. 

[549] Тут і Мнестей, і завзятий Серест, і Мессап був, приборкач 

[550] Коней, і мужній Азілас, й етруські фаланги, були тут 

[551] І аркадійські Евандра полки. І на що кому сила 

[552] Лиш дозволяє, так бореться кожний герой сам за себе; 

[553] Тут ні перерви нема, ні спочинку, кипить бій великий. 

 

[554] Тут саме мати-красуня Енеєві думку послала, 

[555] Зараз щоб якнайскоріше до мурів ішов і на місто 

[556] Військо своє скерував і заколот вніс між латинян 

[557] Нападом бистрим. І от між рядами він Турна шукає, 

[558] Водить очима наоколо й бачить, що місто спокійне 

[559] І не зачеплене боєм. І задум ще більшої битви 

[560] Перед очима його виринає: Мнестея, й Сергеста 

[561] Кличе до себе, й Сереста хороброго, трьох полководців, 

[562] З ними виходить на горб, а за ними підходить і решта 

[563] Воїнів-тевкрів, але ні списів, ні щитів, хоч як тісно, 

[564] Не відкладають. І тут на високім горбі поміж ними 
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[565] Мовить Еней: «Негайно виконуйте те, що скажу я. 

[566] З нами Юпітер сьогодні. Ніхто не наважся баритись 

[567] В цьому для всіх несподіванім ділі. Я місто сьогодні 

[568] Знищу, причину війни, саме серце держави Латина 

[569] З димом пущу, із землею зрівняю високі будівлі, 

[570] Як не захочуть підданцями бути й, покорені, завжди 

[571] Бути слухняними. Маю чекати я, поки захоче 

[572] Турн воювати із нами й, побитий, знов бій починати? 

[573] Тут, громадяни, війни проклятущої корінь і доля. 

[574] Факели дайте й вогнем примусьте додержати слова». 

 

[575] Так промовляє, і всі в перегони, в строю клиновиднім, 

[576] Збитою лавою ринуть до мурів. Знайшли десь драбини 

[577] Раптом, вогонь десь з’явився ту ж хвилю. Одні добігають 

[578] Вже аж до брам і вбивають там перших, які нагодились, 

[579] Кидають інші списи і стрілами небо закрили. 

[580] Перший Еней між всіма до мурів простиг свою руку, 

[581] Й голосом дужим вину на Латина складає, і кличе 

[582] В свідки безсмертних богів, що вдруге він змушений битись, 

[583] Знов вороги італійці, що договір другий зірвали. 

[584] Між громадянами, страхом пройнятими, розбрат зчинився. 

[585] Тож одні радять відсунути засуви, брами відкрити 

[586] Перед дарданами й тягнуть самого царя аж під мури, 

[587] Інші беруться за зброю і мури біжать боронити. 

[588] Так-то пастух, який бджоли знайшов десь у скелі шпаристій, 

[589] Димом гризучим підкурить, вони ж, боячися за власну 
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[590] Долю, розлазяться скрізь по восковому табору швидко 

[591] Й люто дзижчать, а чад по їх житлу розходиться чорний, 

[592] Глухо гуде тоді в скелі, і дим аж під небо несеться. 

 

[593] Ще одно горе спіткало бездольних латинян, що місто 

[594] Все до живого наповнило смутком. Як тільки цариця 

[595] Глянула з даху оселі, що ворог вже тут і займає 

[596] Мури, і вже над домами літають вогні, і не видно 

[597] Жодних рутульських рядів, і Турна немає із військом,— 

[598] Раптом здалось їй, сердешній, що в битві юнак вже загинув; 

[599] І, збожеволівши з болю, кричить, що всьому вона винна, 

[600] В ній-бо причина всього, і лихо все вийшло від неї. 

[601] Довго вона так голосить в тяжкім нерозвійному смутку, 

[602] Рве на собі свої шати багряні, умерти готова,— 

[603] Й високо зашморг під сволоком в’яже і гине нужденно. 

[604] Тільки-но вчули це горе латинські жінки безталанні, 

[605] Першою коси русяві свої Лавінія-донька 

[606] Рвать почала і лиця рожеві свої роздирати. 

[607] Стогін лунає з оселі, й навколо юрба шаленіє. 

[608] Чутка страшна розійшлася по місту, і всі занепали 

[609] Духом. Надходить Латин, одіння своє розірвавши,— 

[610] Вбили нещасного доля дружини й столиці руїна. 

[611] Голову пилом бруднить він свою, оскверняє сивизну, 

[612] Сильно винує себе, що дарданця Енея раніше 

[613] Він не прийняв і зятем своїм не назвав добровільно. 

[614] Турн же тим часом, воюючи в полі далекім, щоразу 
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[615] Менше тікаючих гонить, все слабшає в нього завзяття; 

[616] Коней утомлених швидкість чимраз його менше втішає. 

[617] Вітер несе йому крики з сліпим перемішані жахом. 

[618] Насторожив свої вуха і чує він з міста непевний 

[619] Клекіт і шум невеселий. «Ой горе! Яка-то жалоба 

[620] Мури міські стурбувала і що це за крики до мене 

[621] З міста сюди долітають?» Отак він промовив до себе 

[622] й, віжки міцніш натягнувши, ураз зупинивсь безпорадний. 

[623] Тут-то сестра, що Метіска, погонича, постать прибрала 

[624] Та керувала і кіньми, і віжками, й повозом, стала 

[625] Так промовляти до нього: «Відціль ми на плем’я троянське 

[626] Вдаримо, Турне, де шлях нам звитяга вказала, а там є 

[627] Інші, які оборонять покрівлі свої власноручно. 

[628] Там нападає Еней на італів і з ними воює, 

[629] Ми ж з цього напряму тевкрам завдаймо жорстоких ударів,— 

[630] Ти з цього бою не підеш, згубивши людей або славу». 

[631] Турн їй на це: 

[632] «Сестро, давно я пізнав, що ти хитро умову зірвала 

[633] Й перша в бої ці вмішалась, та марний обман твій, богине; 

[634] Хто ж тебе слав із Олімпу й трудів заповів тобі стільки? 

[635] Чи щоб жахливу ти бачила смерть безталанного брата? 

[636] Що тепер діять і як нам велить рятуватися доля? 

[637] Бачив на власні я очі Муррана,— а більшого друга 

[638] В мене немає,— як кликав мене він на поміч, великий,— 

[639] Муж той сконав від великої рани. Загинув, сердега, 

[640] Там і Уфент, ганьби щоб не бачити нашої,— тевкри 
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[641] Тіло забрали і зброю його. Хай домівки руйнують? 

[642] Ще лиш бракує цього. Чи правиця моя не докаже, 

[643] Що помиляється Дранк? Чи, може, втечу тепер звідси, 

[644] Й свідком ще буде земля ця, як Турн утікає? Чи дуже 

[645] Тяжко вмирати? Батьків моїх духи, ох, будьте до мене 

[646] Ви хоч прихильні, як з неба боги вже такі не ласкаві. 

[647] Чистою з вами душею з’єднаюсь без цеї провини; 

[648] Не покажуся ніколи негідним батьків моїх славних». 

 

[649] Ледве промовив це, Сак над’їжджає крізь військо вороже, 

[650] Кінь його піною вкритий, стрілою ворожою тяжко 

[651] Зранений вид; він влетів і по імені Турна благає: 

[652] «Турне, одна лиш надія в тобі,— над своїми ти зглянься! 

[653] Все, наче грім, розбиває Еней і загрожує збройно 

[654] Замки італів найвищі в руїну усі обернути. 

[655] Вже смолоскипи летять на покрівлі; дотебе обличчя 

[656] Й очі до тебе звертають латини; не відає навіть 

[657] Сам цар Латин, кого з вас обрати за зятя, союзом 

[658] З ким поєднатись. А ще, на добавок до того, цариця, 

[659] Що найвірніша була тобі, руки на себе наклала 

[660] Й, пойнята страхом, втекла з цього світу. А там при воротях 

[661] Сам лиш Мессап і завзятий Атінас повздержують наступ. 

[662] Лавами їх вороги навкруг обступили густими, 

[663] Вістрями їжиться нива залізна. Ти ж в травах порожніх 

[664] Крутишся возом». Картина оця, така різнорідна, 

[665] Аж приголомшила Турна, і, дивлячись вдаль непорушно, 
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[666] Мовчки стояв він. Все разом у серці однім вирувало — 

[667] Сором великий, і змішане з смутком безраддя, й кохання, 

[668] Що так шалено у грудях буяло, й свідомість одваги. 

[669] Щойно розвіялась мла, і до світла вернувсь його розум, 

[670] Очі палаючі він до мурів тоді повертає 

[671] З серцем тривожним і, ставши на повіз, на місто велике 

[672] Дивиться пильно. Під небо там знявся пожар, цілу вежу 

[673] Вже охопив і по поверхах грає; ту вежу, яку він 

[674] Сам збудував, бруси позбивавши, і витягнув вгору, 

[675] Сподом колеса підвів, ізверху містки приладнавши. 

[676] «Сестро, ось-ось моя збудеться доля — мене ти не стримуй. 

[677] Підемо ми, куди бог закликає і доля незламна. 

[678] Зважився я позмагатись з Енеєм і зважився в вічі 

[679] Глянути смерті гіркій. Безславного, сестро, ніколи 

[680] Ти не побачиш мене. Лиш шалом цим дай відшаліти». 

 

[681] Так промовляє і, скочивши з повоза, мчить через поле, 

[682] Через ворожі ряди і вихор летючої зброї, 

[683] В смутку сестру залишивши, й ряди бойові розриває 

[684] В бігу швидкому. Як з верху гори десь відірветься скеля, 

[685] Вітром відламана, що її злива підмиє, чи років 

[686] Давність, підкравшись, потроху розточить, і в прірву глибоку 

[687] Раптом летить із великим розгоном гора зрихлявіла, 

[688] Скаче по грунту і все, загортаючи, рве за собою,— 

[689] Ліс і худобу, й людину,— прорвавши ряди бойовії, 

[690] Турн так до мурів міських полетів, там де густо спливала 
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[691] Кров ю земля й де свистіли списи у повітрі. Рукою 

[692] Знак подає він і так промовляє: «Спиніться, рутули, 

[693] Стримайте зброю й латини, яка не була б уже доля, 

[694] Буде моя вона. Сам я повинен, по правді, за всіх вас 

[695] Змити за зламане слово вину й розв’язать все залізом». 

[696] Всі відійшли із середини й місце йому уступили. 

 

[697] Батько Еней, ім’я Турна почувши, свій замок лишає, 

[698] Мури лишає високі, і всі на путі перепони 

[699] Геть усуває, і, всякі свої відкладаючи справи, 

[700] Радості стримать не може, лиш брязкає зброєю грізно, 

[701] Наче Афон, або Ерікс, або й Апеннін сам, наш батько, 

[702] Буйно дубами шумить і веселе чоло, оповите 

[703] Снігом, до неба підносить. Уже і рутули, й троянці 

[704] Навперегін, уже очі й італи на нього звернули, 

[705] Й ті, що на мурах високих були й їх згори боронили, 

[706] Й ті, що внизу тараном розбивали твердиню, всі разом 

[707] Скинули зброю із себе. Могутній Латин із героїв 

[708] Дуже дивується, що хоч у різних околицях світу 

[709] Десь народились, а тут ізійшлися боротись залізом. 

 

[710] Ті ж, коли вільно відкрилося поле широке, списами 

[711] З віддалі кинули й наскоком в бій рукопашний вступили — 

[712] Аж задзвеніли їх мідні щити і земля застогнала; 

[713] Вої ж удари мечів ще подвоюють,— щастя і мужність 

[714] Разом сплелись тут в одно. Так часом на Сілі високій 
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[715] Чи на верхів’ях Табурна бики два, в бою десь зустрівшись, 

[716] Чола ворожі один проти одного звернуть, і з жаху 

[717] їх пастухи відступають, і вся череда заніміє; 

[718] В страху телиці стоять і чекають усі, бо не знають, 

[719] Хто буде в лісі хазяїн, за ким череда попрямує. 

[720] І з величезною міццю вони себе ранять взаємно 

[721] Й колють рогами, впираючись, дужими; кров’ю рясною 

[722] Шиї змивають і груди, а рев їх по лісу лунає. 

[723] Так поміж себе й троянець Еней, і син Давна геройський 

[724] Вдарили спершу щитами, що гуркіт пішов аж до неба, 

[725] Сам же Юпітер, зрівнявши вагу, терези встановляє 

[726] Й долі дві різні обох їх кладе, кого бій цей погубить, 

[727] Смерть в який бік переважить. Тут кинувся Турн — він гадає, 

[728] Що це безкарно обійдеться все,— і вгору піднісши 

[729] Меч, цілим тілом подався за ним і рубає; троянці 

[730] Ахнули тут, і латини злякались, в напрузі чекає 

[731] Військо обабіч. Та меч віроломний зламався і був би 

[732] В розпалі бою бійця на загибель лишив, якби втечі 

[733] Він рятівній не віддавсь. Тікає він швидше за Евра, 

[734] Щойно побачив меча незнайому йому рукоятку 

[735] У безборонній правиці своїй. Чутка є, що коли він, 

[736] Вперше у бій вирушавши, сідав на запряжених коней, 

[737] То залишив, поспішаючи, батьківський меч свій удома 

[738] Й зброю Метіска, візниці, вхопив, і її вистачало, 

[739] Поки розсіяні тевкри тікали; в бою ж як зустрів він 

[740] Зброю Вулкана божисту, меч людський розбивсь від удару, 
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[741] Наче крижина, на жовтім піску лиш поблискують друзки. 

[742] Турн, мов безумний, тікає зі страху по полю розлогім, 

[743] І то сюди, то туди він непевні заточує кола; 

[744] Бо навкруги уже тевкри густими рядами замкнули] 

[745] Шлях перед ним,— і звідси — болото велике, а звідти — 

[746] Мури стрімкі оточили. Еней, хоч коліна, стрілою 

[747] Ранені, недомагають, а часом і біг зупиняють, 

[748] Розгарячившися, кинувсь в погоню й сягає ногами 

[749] В п’яти того, що зі страху тікає. Як гончий собака 

[750] Оленя в закруті річки догонить, або в загороду 

[751] З пір’я червоного гавкотом вже зажене безугавним, 

[752] Той же, засади злякавшись і кручі над берегом річки, 

[753] Тисячу раз навмання то у цей, то у той бік стрибає. 

[754] Скорий умбрієць, проте, біля нього, вже дише на нього, 

[755] Ось-ось ухопить, здається, вхопив, уже клацнув зубами,— 

[756] Клацнув усе ж таки марно. І от тоді вереск великий 

[757] Зчиниться, берег і озеро аж відгукнуться, аж небо 

[758] Галасом тим залунає. Так Турн утікає й при цьому 

[759] Лає рутулів усіх, поіменно їх кличе, благає, 

[760] Щоб хтось подав йому меч його, всім їм відомий. Еней же 

[761] Смертю на місці загрожує кожному, хто лиш підійде. 

[762] Всім їм, у жах оповитим, грозить він, що місто зруйнує, 

[763] Й Турнові вже наступає на п’яти, хоч сам весь у ранах. 

[764] П’ять раз оббігли туди вже й сюди і назад завернули. 

[765] Не про малу нагороду-бо тут, не про жарти ідеться: 

[766] Бій за життя і за Турнову кров тут ведеться завзятий. 
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[767] З листям гірким на гіллях там росла випадково маслина, 

[768] Фавнові-богу присвячена здавна. Те дерево дуже 

[769] Всі моряки шанували, й був звичай такий, що на ньому 

[770] Богу Лавренту дари і обіцяну одіж, як з моря 

[771] Хто урятується, вішав. Та пень той священний зрубали 

[772] Тевкри, щоб місце для бою було. Спис стримів там Енеїв, 

[773] Там він застряг, як летів, і стирчав у гнучкому корінні. 

[774] Тут Дарданід нахилився й хотів його вирвать руками, 

[775] Щоб досягнути того ним, кого був ніяк не спроможний 

[776] В бігу догнати. І от тоді Турн, непритомний зі страху: 

[777] «Зглянься,— благає,— о Фавне, і ти, милосердная Земле, 

[778] Зброю підтримай мою, шанував-бо місця я священні, 

[779] Ті, що їх так зневажають війною Енеєві люди». 

[780] Мовив він так і не марно по божу звернувсь допомогу. 

[781] Бо хоч і довго Еней над корінням цупким клопотався, 

[782] Вирвать не міг його,— так, мов зубами, там спис той тримало. 

[783] Поки завзято він там налягав і мозолився тяжко, 

[784] Вигляд Метіска, візниці, знов Давнова доня прибрала 

[785] й братові меч подала. Обурило дуже Венеру 

[786] Те, що наважилась німфа на діло таке, тож підходить 

[787] І з-під коріння глибокого спис вона той витягає.  

[788] Ті ж, озброєнням горді обидва й піднесені духом, 

[789] Цей — у надії на меч свій, а другий — на спис і відвагу,— 

[790] Стали один проти одного й Марсовим дишуть змаганням. 
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[791] А до Юнони тим часом, яка на бої споглядала 

[792] З хмар золотих, так промовив Олімпу володар могутній: 

[793] «Де ж бо, дружино, кінець цьому? Й що тут лишається, врешті? 

[794] Знаєш ти добре сама й признаєшся у тому, що богом 

[795] Рідним цієї країни судилось Енеєві бути. 

[796] Доля його понад зорі аж винесе. Що ж ти готуєш? 

[797] Що за надію ти маєш, заклякнувши в хмарах холодних? 

[798] Чи випадало, щоб ранили бога смертельно, чи дати 

[799] Турнові вирваний меч,— бо Ютурна чи має без тебе 

[800] Силу яку, щоб знов переможені сил набирали? 

[801] Все це, нарешті, облиш і послухай мойого прохання: 

[802] Хай твого серця не сушить прихований біль, із солодких 

[803] Уст твоїх хай не виходять до мене сумні оці скарги. 

[804] Все до межі вже дійшло. Могла ти троянців гонити 

[805] Всюди, по землях, по морю, і війни страшні учиняти, 

[806] Дім руйнувати, весілля мішати зі смутком,— цього я 

[807] Більш не дозволю». Так мовив Юпітер. Сатурнова ж донька 

[808] Очі додолу спустила та й каже: «Тому, що я знала, 

[809] Можний Юпітере, цю твою волю, нерадо я Землю 

[810] й Турна лишила. Не бачив би ти, як сиджу я самітна 

[811] На небесах і зношу тут правду й неправду. В вогненну 

[812] Хмару сповита при самих рядах я б стояла й тягнула 

[813] Тевкрів у битви нещасні. Я бідному братові поміч, 

[814] Правда, Ютурні порадила дати, дозволила й більше — 

[815] Зважитись, щоб рятувати життя нещасливому брату; 

[816] Та не веліла я їй, щоб лук натягала й пускала 
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[817] Стріли. Що так воно є — клянусь джерелом невблаганним 

[818] Стікса самого. Для нас же, небесних богів, це єдина 

[819] Клятва священна. Але відтепер я усім поступаюсь 

[820] І ненависні лишаю бої. Одного лиш прошу я,— 

[821] Й жодним одвічним законом тут доля не в’яже нікого,— 

[822] Лиш задля Лацію й гідності влади твоїх же підданих. 

[823] Скоро вже мир укладуть між собою щасливим подружжям,— 

[824] Хай вже так буде,— як згоду й закони складуть, не наказуй 

[825] Ти самобутнім латинам зміняти старе своє ймення, 

[826] Мову й одежу, стати троянцями й тевкрами зватись. 

[827] Лацій хай буде й альбанські царі хай будуть тут вічно, 

[828] Римський хай рід італійською доблестю буде могутній. 

[829] Троя пропала, дозволь їй пропасти із іменем разом». 

[830] Каже, всміхнувшись, творець і людей, і всієї природи:  

[831] «Справді, сестра ти Юпітера й друга Сатурнова парость, 

[832] Гніву-бо в грудях твоїх аж цілі клекочуть потоки! 

[833] Але вгамуйся і викинь із серця цю лютість даремну. 

[834] Дам, чого хочеш, і сам, переможений, здамся охоче. 

[835] Батьківську мову і звичаї рідні задержать авзонці, 

[836] Й зватися будуть, як звались. Лиш кровно із ними змішавшись, 

[837] Тевкри поселяться тут. Лиш закони й священні обряди 

[838] Дам їм усім і в мові єдиних зроблю з них латинян. 

[839] Вийде відціль таке плем’я, з авзонською змішане кров’ю, 

[840] Що благочестям, побачиш, богів і людей перевищить. 

[841] Жоден народ тебе так, як вони, шанувати не буде». 

[842] Згоду Юнона дала на це радо й свій погляд змінила, 
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[843] Й, хмари лишаючи, вийшла вона із небесних просторів. 

 

[844] Все це скінчивши, щось інше вже батько снує в своїх мислях: 

[845] Хоче із бою від брата відкликати зовсім Ютурну. 

[846] Дві є, як кажуть, потвори, прокляттями їх називають — 

[847] Ніч породила-бо їх безпросвітня й тартарську Мегеру 

[848] З ними, і шиї такими ж гадюками їм обкрутила, 

[849] Й крила дала їм, мов вітер. Вони до порога приходять 

[850] І до престолу Юпітера, грізної влади, і острах 

[851] Множать у смертних нужденних істотах, як цар над богами 

[852] Пошесть жахливу і смерть насилає й лякає війною 

[853] Ті городи, які чимсь завинили. Одну із них бистру 

[854] З неба високого сам посилає Юпітер, звелівши 

[855] Знаком зловісним Ютурні з’явитись. Вона полетіла 

[856] Й вихром швидким опустилась на землю. Неначе крізь хмари 

[857] Парф чи кідон з тятиви, натягнувши, стрілу посилає, 

[858] В жовчі отруйній намочену, й та невидимо зі свистом 

[859] В пітьмі летить і рани з собою несе невигойні. 

[860] Так же і Ночі дочка ізнялась і злетіла на Землю. 

[861] Щойно ілійське побачила військо і Турна загони, 

[862] Раптом змінилась на птаха малого, що десь в гробовищах, 

[863] Сидячи пізно вночі, або на покрівлі високій, 

[864] Скиглить у пітьмі зловісно. Тож вигляду цього прибравши, 

[865] Турнові перед очима то в цей, то у той бік потвора 

[866] З шелестом шумним шугає і крилами в щит ударяє. 

[867] Вражений цим, він незнане до того відчув оніміння, 
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[868] Волос наїживсь од жаху, і голос у горлі осікся. 

[869] Щойно почула сердешна Ютурна здаля і впізнала 

[870] В люті потвори свистіння, куйовдить розпущені коси, 

[871] Нігтями ранить сестра свої лиця й сама себе в груди 

[872] Ь є кулаками. «Мій Турне, чим може тобі помогти ще 

[873] Рідна сестра? Що, жорстокій, мені залишилось? Яким-бо 

[874] Листом продовжу тобі я життя? Чи зможу я встоять 

[875] Перед такою потворою? Я вже ось-ось залишаю 

[876] Збройні ряди. Не лякайте мене ви, о птахи огидні, 

[877] Я пізнаю вже удар ваших крил, і їх шум смертоносний 

[878] Добре я чую, і вже розумію суворі накази, 

[879] Дані Юпітером великодушним. Таку нагороду 

[880] Він за невинність дівочу дає? Нащо дав він безсмертя? 

[881] Нащо він смерті можливість відняв? Коли б тільки могла я 

[882] Біль цей безмежний урвать, в царство тіней полинути з братом 

[883] Бідним моїм. Я безсмертна? Що з того, мій братику рідний, 

[884] Що мені миле без тебе? Коли ж та земля підо мною, 

[885] Врешті, розступиться й пустить на той світ богиню до тіней?» 

[886] Тільки промовила, й голову синім плащем заслонила, 

[887] Й, гірко ридаючи, в річку глибоку богиня пірнула. 

 

[888] Та не вгаває Еней і виблискує ратищем довгим, 

[889] Мов ціла жердь, і так промовляє із гнівом у серці: 

[890] «Турне, чого тут чекати, чому зволікаєш? Змагатись 

[891] Треба не в бігу, а зброєю гострою зблизька. Зміняйся, 

[892] В що лиш захочеш, зроби все, що вдієш відвагою й хистом, 
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[893] Хочеш на крилах злетіть аж до зір чи у землю заритись?» 

[894] Той же, лише головою хитнувши: «Не грізне, зухвальче, 

[895] Це твоє слово гаряче, а грізні богове для мене, 

[896] Грізний Юпітер». І більше ні слова, оглянувсь на давній 

[897] Камінь великий,— він в полі межею стояв випадково, 

[898] Щоб суперечку за ниву рішати. Взяло б його ледве 

[899] Шість пар на плечі добірних мужів, що земля їх зродила. 

[900] Він же у руку тремтячу вхопив, і, розбігшись, підскочив 

[901] Вгору, і кинув на ворога. Та не пізнав себе зовсім 

[902] Ані у бігові, ані в ході, коли скелю велику 

[903] Кидав, вхопивши з землі,— затремтіли коліна, й застигла 

[904] Кров, наче лід той холодна, і камінь, що Турн у повітря 

[905] Кинув ним, не пролетів всього поля між ними, не вдарив 

[906] Так, як належить. Неначе у сні, як нічний відпочинок 

[907] Зліплює втомлені наші повіки, й здається нам, ніби 

[908] Хочемо бігти кудись, у розгоні і серед напруги 

[909] Падаєм ми у безсиллі; язик нам не служить, і більше 

[910] В нашому тілі знайомої не вистачає нам сили, 

[911] Голос із уст не виходить, не можемо й слова промовить. 

[912] Так ото й Турнові, в чім не шукав би дороги рятунку 

[913] Він у своєму завзятті, то злюща богиня відмовить 

[914] Успіху. Всякі чергуються в серці його почування. 

[915] То на рутулів подивиться він, то на місто; зі страху 

[916] Він зволікає й тремтить, неминучого ждучи удару. 

[917] Стежки до втечі не видно, ні сили на ворога стати, 

[918] Ні колісниці нема, ні сестри, що піклується нею.  
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[919] Поки вагавсь він, Еней замахнувся і спис смертоносний, 

[920] Простір очима відмірявши, кинув, вперед нахилившись 

[921] Тілом усім. Не свище так камінь, із пращі на мурах 

[922] Кинутий, ані від грому не йде такий гул у просторі,— 

[923] Спис той летить, наче вихор із чорної хмари, й несе він 

[924] Смерть неминучу. Він панцира край пробиває і крайні 

[925] Кола щита семирядні, й стегно він із свистом проймає. 

[926] Збитий ударом із ніг, підломивши коліна, на землю 

[927] Турн величезний звалився. Із зойком зірвались рутули, 

[928] Зойк цей аж гори відбили, і гомін його розійшовся 

[929] Ген по високих горах. Від землі він тепер у покорі 

[930] Очі підвів і, з благанням правицю до нього простягши, 

[931] Так промовляє: «На що заслужив я, приймаю, не буду 

[932] Ласки просить, покористуйся правом. Проте, якщо, може, 

[933] Згадка про батька зворушить тебе, то благаю,— у тебе 

[934] Теж був старий такий батько Анхіс,— ти над старістю Давна 

[935] Май милосердя, й мене, чи як хочеш, лише моє тіло, 

[936] Світла позбавлене, рідним віддай моїм. Бо переміг ти,— 

[937] Свідки авзонці, як я простягав, переможений, руку. 

[938] Буде тобі за дружину Лавінія; далі не йди вже 

[939] В злобі своїй». Суворий Еней зупинивсь, озирнувся 

[940] Й збройну затримав правицю. І стала поволі ця мова 

[941] Серце м’ягчити йому, коли зверху плеча він побачив 

[942] Ремінь злощасний і блиснули пояса бляшки знайомі 

[943] З хлопця Палланта, що Турн йому рани завдав, перемігши, 

[944] Й в себе на плечах носив цю з ворога зняту відзнаку. 
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[945] Щойно очима Еней упізнав оту здобич воєнну, 

[946] Пам’ятку бою гіркого, розпалений гнівом шаленим 

[947] Грізно він скрикнув: «То звідси ти в зброї, що зняв з мого друга, 

[948] Вирватись хочеш? Паллант тебе в жертву приносить цією 

[949] Раною, мститься Паллант, випускаючи кров цю злочинну». 

[950] Так промовляє і з люттю в наставлені груди ворожі 

[951] Меч заганяє. А в Турна ослабло й застигло все тіло, 

[952] Дух застогнав і до тіней понурих подавсь неохоче. 

(Переклад М. Білика) 

Примітки
1
 перекладача М. Білика  

до «Енеїди» Овідія 

Книга перша 

Енеїв флот, що від берегів Трої прямує до Італії, настигає буря, наслана богинею 

Юноною. Але бог Нептун рятує троянців з рештками їх кораблів, і вони щасливо 

виходять на африканське узбережжя. Заспокоюючи матір Енея, богиню Венеру, Юпітер 

запевняє її, що доля Енея і слава його потомства залишаться незмінними; він посилає 

бога Меркурія до тірійців, щоб прихилити їх до троян. Венера з’являється Енеєві 

і розповідає йому про Карфаген і царицю Дідону. Еней прибуває до Карфагена і оглядає 

місто й храм. Дідона гостинно приймає Енея та його супутників. Еней посилає по свого 

сина Іула. Щоб викликати в Дідони любов до Енея, Венера підміняє його сина Купідоном. 

Урочиста учта у Дідони на честь Енея. 

1. У заспіві, в якому стисло викладається тема «Енеїди» та міститься традиційне звертання 

до музи, Верґілій не згадує імені свого героя, бо кожний римлянин прекрасно знав, що 

з Трої до Лацію прибув саме Еней. 

2. Землі лавінські — територія міста Лавінії на західному узбережжі Лацію, заснованого, за 

легендоіо, Енеєм на честь Лавінії, дочки царя Латина, з якою він одружився після 

переможної війни з Турном. 

7. ...родоначальники Альби й мури походили Рима.— Місто Альба-Лонга, засноване сином 

Енея Асканієм, стало столицею Лацію. Тут довгі роки правили нащадки другого сина 

Енея — Сільвія (від Лавінії). Засновниками ж Рима, за переказом, були брати-близнята 

Ромул і Рем, сини царівни з Альби-Лонги Реї Сільвії і бога Марса. 

12. Карфаген заснували фінікійські колоністи з міста Тіра в IX ст. до н. е. (814 р.). Отже, 

зіставлення часу падіння Трої, яке мало місце в кінці XII ст., із заснуванням Карфагена — 
                                                      
1
 У примітках подано стислий зміст кожної книга та найнеобхідніші пояснення до тексту.— Прим. 

ред. 
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явний анахронізм. 

20. ...вирвуть колись із корінням твердині тірійські... — Натяк на зруйнування Карфагена 

римлянами в 146 р. до н. е. 

24. ...за любих аргейців.— За греків. Юнона була на стороні греків під час Троянської 

війни. В «Енеїді» вона далі переслідує троянців. 

26. ...присуд Парісів... — Троянський царевич Паріс присудив яблуко краси Ве-нері, через 

що викликав гнів Юнони і Мінерви, які претендували на титул найкрасивішої богині. 

28. ...й шана, яку Ганімед тепер має.— Предок Енея Ганімед був поставлений 

виночерпієм богів замість дочки Юнони — Геби. 

34. Свою розповідь починає Верґілій не від падіння Трої, а з часу, коли троянці на 

сьомому році блукання наближалися до Італії. Попередні події викладені в II і III книгах 

у розповіді Енея. 

97. За Гомером («Іліада», V, 329 і далі), Еней загинув би від меча грецького героя Діомеда, 

сина Тідея, коли б його не врятувала Венера.  

176. Блага Церери — зерно, хліб, їжа.  

182–183. Двоєрядні судна — так звані біреми — кораблі з двома ярусами весел. 

184. Зброя Каїка — на кормі корабля вміщували для його відзнаки зброю. 

215. ...Вакхом старим... — тобто старим вином. 

268. Ілійська держава — Троя, яка мала ще іншу назву — Іліон. 

273. ...племені Ректора...-— троянцям, що походять від троянського героя Гектора. 

273–274. Цариця й жриця — Рея Сільвія, мати Ромула і Рема. Амулій, який скинув 

з престолу в Альба-Лонзі свого брата і батька Реї Сільвії Нумітора, посвятив її у весталки, 

що мусили давати обітницю безшлюбності для того, щоб від неї не було законного 

спадкоємця. 

282. ...народові в тогах.— Тога — національний одяг римлян. 

287. Цезар — тут Октавіан Август, усиновлений Гаєм Юлієм Цезарем. 

290. ...з трофеями Сходу.— Поет має на увазі перемоги Октавіана над єгипетською 

царицею Клеопатрою. 

294. ...замкнені будуть жахливі ворота Війни — відчинені двері храму Януса показували, 

що римська держава веде війну, зачинені — що мирний час. 

297. ...сина шле Майї... — тобто бога Меркурія, вісника богів. 

337. Котурн — високе мисливське взуття. 
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395. ...птах... Юпітерів... — орел. 

410–411. Венера у хмару їх загорнула... — Аналогічно в «Одіссеї» Гомера (VII, 39 і далі) 

Афіна окутує Одіссея туманом, щоб він непоміченим увійшов до міста і палацу Алкіноя. 

443. ...швидкого коня голова пишногрива... — Голова коня була викарбувана на 

карфагенських монетах як емблема міста. 

455 і далі. За допомогою опису картин у карфагенському храмі, які зображають сцени 

Троянської війни, Верґілій пов’язує «Іліаду» і «Енеїду». Опис творів образотворчого 

мистецтва модним був в александрійській поезії. 

505. Сіла у храмі... — Верґілій переносить на карфагенські стосунки римський звичай 

вести засідання сенату в храмах богів. 

534. Неповний вірш. Таких в «Енеїді» 58. 

555. Батечко тевкрів — Еней, проводир троянців. 

593. Мармур пароський — мармур із острова Пароса вважався найкращим. 

661. ...двоємовних тірійців... — Римляни вважали карфагенян віроломними. 

665. ...стріл не боїшся Тіфея.— Стріли Тіфея — громи Юпітера. Названі так тому, що 

Юпітер уперше громом убив велетня Тіфея. Цим порівнянням зображено всемогутність 

бога любові. 

740 741. Іопас грав... — Іопас оспівує виникнення світу і життя на землі, подібно, як 

Орфей в «Аргонавтиці» Аполлонія Родоського. 

751. Син Аврори — Мемнон, ватажок ефіопів. 

Книга друга 

Оповідається про зруйнування Трої. Обмануті підступними розмовами полоненого грека 

Сінона, троянці, незважаючи на застереження жерця Лаокоона, вводять у місто 

спорудженого греками великого дерев’яного коня. Заховані в ньому греки вночі 

вискакують і оволодівають містом. Тінь Гектора з’являється у сні Енеєві. Еней разом 

з товаришами йде в останній бій. Товариші Енея падають у борні за полонену греками 

Кассандру. В бою біля Пріамового палацу Пірр убиває Пріама. Венера умовляє Енея 

тікати з мурів зруйнованої Трої. Еней з утікачами подається на гору Іду. 

84. Улісс звинуватив Паламеда в зраді, знайшовши у нього сфальшований лист 

троянського царя Пріама і гроші, що закопав у його наметі сам Улісс. Греки вбили 

Паламеда (див. рядок 90). 

116. ...дівчини смертю... — При вирушенні в Трою греків затримала буря в Авліді; щоб 

мати благополучне плавання, за провіщанням оракула, вони принесли в жертву дочку 

ваРя Агамемнона-Іфігенію (за міфом, Артеміда замінила Іфігенію ланню і взяла дівчину 

в Тавріду)-. 

122. Ітакієць— Одіссей, правитель острова Ітаки. 
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125. Митець-лиходій — той же Одіссей-Улісс. 

133. ... мука готувалась солона... — Стародавні греки і римляни посипали голови 

жертовних тварин перед тим, як зарізати, мукою, грубо меленою і змішаною з сіллю, та 

прикрашували їх стрічками. 

193. ...до Пелопових мурів... — до Аргосу і Мікен на Пелопоннесі. Мури ці побудував 

Пелопс. 

201–224. Опис загибелі Лаокоона та його синів, задушених велетенськими зміями, що їх 

наслали розгнівані боги. Лессінг у славнозвісній праці «Лаокоон» порівнює Верґілієве 

зображення з античною скульптурою — групою Лаокоона (знайденою в Римі в 1506 р.), 

яку створили родоські скульптори в І ст. до н. е.— Агесандр, Полідор і Афінодор, 

і досліджує питання різниці між літературою і образотворчим мистецтвом. 

225. Трітоніда — тобто Мшерва, зображення якої стояло в Трої. 

242. ...на самім порозі, разів аж чотири спіткнулись... — спіткнутись на порозі вважалось 

в античності лиховісною прикметою. 

257. Блиснув вогонь на царському судні... — знак, поданий греками Сінонові для того, щоб 

той відчинив дерев’яного коня. 

271. ..-понесений возом... — Гектор з’являється Енеєві в сні у такому вигляді, який він мав, 

коли Ахілл волочив його мертвого на колісниці навколо мурів Трої. 

275. ...в зброї Ахілловій... — Гектор заволодів зброєю Ахілла, перемігши в єдиноборстві 

його найсердечнішого друга Патрокла, що вийшов на бій у доспіхах побратима. 

276. ...кидав фрігійські вогні... — Гектор запалив кораблі данайців, коли ображений Ахілл 

не брав участі в битві. 

296. Пов’язки — священні пов’язки богів. 

312. Укалегон — замість дім Укалегона. 

418. Нерей із тризубцем — морський бог Нерей, як і Нептун, має в руках тризубець — 

символ влади над морем. 

423. ...зраджує в мові різниця... — греки, які повернулись після втечі, дізнаються про 

обман по різниці в мові. 

425. 36ройногрізна богиня — Мінерва (Афіна-Паллада). 

441. ...черепахи зробивши з щитів... — бойовий прийом римських легіонерів: римські 

солдати тримали над головою щити так, що краї їх заходили один за один і могли 

захистити від будь-якої зброї. 

503. П’ятдесят тоді спалень... — Гомер в «Іліаді» (VI, 243) згадує про кімнати п ятдесяти 

синів і дванадцяти зятів Пріамових. 

523. ...нас жертовник оцей урятує... — храм або жертовник служили надійним захистом 
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для переслідуваних. 

568. Тіндареєва донька — Єлена, дружина Менелая. 

616. ...Горгоною грізна... — Зображення Горгони, яка обертала людей у камінь, 

прикрашувало щит Мінерви. Зміст: навіть покровителька Трої — богиня Мінерва — 

набрала грізного вигляду і погрожує Горгоною зі свого щита. 

616. Сам батько — Юпітер. 

625. Троя нептунська — за переказом, Нептун і Аполлон допомогли Лаомедон-тові 

збудувати мури Трої. 

636. ... винести в гори високі... — тому що Анхіс був уражений блискавкою (див. рядки 

648–649). 

643. Бачили в’яві загибель одну... — Вже раніше Геракл, якому віроломний троянський цар 

Лаомедонт не дав нагороди за врятування царевої дочки Гесіони, здобув Трою, убив 

Лаомедонта і його синів, лишивши живим тільки Пріама. 

692–693. ...ізліва гуркіт з небес...-— грім з лівого боку римляни вважали щасливим 

провіщенням. 

773. ...більша, ніж та, яку знав я... — Тіні померлих ввижались більшими, ніж тіні живих 

людей. 

781–782. -Лідійський Тібр — річка Тібр починається на території етрусків, які, за 

свідченням деяких античних письменників, прибули в Італію з Лідії, з Малої Азії. 

788. Мати велика богів — Кібела, що вшановувалася в Малій Азії. 

Книга третя 

Еней продовжує розповідати про свої мандри. Покинувши Трою, він висаджується у 

Фракії і засновує там місто Енеаду, але зловісні ознаки на могилі Полідора страхають 

його, і він залишає цю країну. Пливучи далі, Еней зупиняється на острові Делосі, але 

оракул спонукає його пливти далі на острів Кріт. Моровиця на Кріті примушує Енея 

залишити цей острів,— пенати уві сні спрямовують його до Італії. Буря заносить 

троянців на Строфадські острови, де вони зустрічаються з гарпіями, далі пристають до 

берегів Епіру. В Бутроті Еней зустрічає Андромаху й Гелена, який віщує йому й його 

супутникам дальше плавання і обдаровує їх. Троянці пливуть далі уздовж берегів Італії 

і пристають у Сіцілії біля гори Етни. Ахеменід попереджає Енея про кіклопів, і троянці 

рятуються від їх нападу та благополучно прибувають до міста Дрепан у Сіцілії, де 

умирає Анхіс. 

13. Земля мавортійська — Фракія, покровителем якої був бог війни Марс.  

20. ...найвищому неба владиці... — Юпітерові.  

35. Батько Градів — Марс. 

66–68. Стародавні греки і римляни скроплювали могилу померлого молоком, медом, 
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вином і кров’ю жертовних тварин. 

73. Священна земля — острів Делос, місце народження Аполлона і Діани. 

74. ...матері доньок Нерея... — Доріді, дружині Нерея. 

74. ...Нептуну егейському... — Нептун, як гадали, жив переважно в Егейсько-му морі. 

75. Землю, що... раніше блукала... — До народження Аполлона і Діани Делос був плавучим 

островом. 

76. Божий стрілець — Аполлон, що разив стрілами. 

82. ...лаври священні... — лавр, дерево, присвячене Аполлону. 

91. Гора — розуміється Кінт. 

104. Юпітера острів — там ніби народився цей бог. 

111. Корибанти — жерці богині Кібели. 

112. ...таємності віри... — Обряди культу Кібели трималися в таємниці. 

112. ...леви, що їх запрягали... — Кібела їздила на колісниці, запряженій левами 

і пантерами. 

115. Царство кносійське — острів Кріт. 

125. ...попід вакханські узгір’я на Наксос... — Острів Наксос славився культом Вакха. 

126. Парос сніжно-білий — від білого мармуру, що його добували на цьому острові. 

159. ...листу дамо... — Римові. 

168. Дардан та І ас народилися в Італії, в Етрурії, і переселилися до Малої Азії, до 

Троади. 

171. Країна діктейська — Кріт. 

180. ...двох прабатьків... — Тевкра і Дардана. 

252. Фурії — гарпії пізніше стали ототожнюватися з фуріями. 

275. Храм Аполлона — на мисі Актіі, біля берегів якого плавання було дуже небезпечним. 

287. ...щит прибиваю... — За римським звичаєм, до дверей храму прибивали військові 

обладунки, вказавши ім’я переможця і переможеного. 

291. ...високі твердині феаків... — острів Коркіра (нині Корфу). 

302. ...Сімоент неправдивий... — Троянські поселенці в Епірі називали місцевості іменами 

з своєї вітчизни — Трої. 
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322. Донька Пріамова — Поліксена, яку греки принесли в жертву на могилі Ахілла. 

326. Сина Ахілла... — тобто Пірра. 

342. Гектора, дядька... — Креуза була сестрою Гектора. 

358. ...до віщуна... — до Гелена. 

386. Хвилі авзонські ■— море біля західного узбережжя Італії. Озера підземні — 

Лукрінське і Авернське біля Кум у Кампанії. Між цими озерами, як гадали, був вхід 

у підземне царство. 

397. ...нашого моря... — Іонійського моря. 

404. ...пурпурний плащ одягнувши... — Пурпурний колір, як вірили стародавні греки 

і римляни, охороняв від лихого ока. 

409–412. Зміст такий: для моряків, які пливуть від Іонійського моря, Мессінська протока 

здається закритою мисом Пелором; при наближенні мис немовби віддаляється і дає прохід 

у протоку. 

442. ...до Кумейського города... — до Кум. 

444. Ворожбитка — Сівілла. 

474. Фебів віщун — Гелен. 

498–499. -щоб менше грекам були на заваді... — тобто краще, щоб ці місця лежали подалі 

від шляху греків. 

531. ...пристань і... храм... Мінерви... — теперішнє Кастро в Калабрії. 

537. За римським звичаєм, слід зважати на перший віщий знак під час сходження на берег. 

552. Лацінська богиня — Юнона, що на мисі Лаціній в області Бруцій мала славнозвісний 

храм. На цьому ж мисі були міста Кавлон і Сцілацей. 

565. ...до манів...-— до підземного царства тіней. 

581. Він — Енкелад. Виверження Етни буває нібито через зусилля цього гіганта 

звільнитися з-під гори. 

616. Про пригоди Одіссея і його супутників у печері Поліфема, осліплення циклопа 

(кіклопа) і чудесну втечу греків розповідає Гомер у IX пісні «Одіссеї». 

677. Братство етнейське — тобто циклопи, що живуть біля гори Етни. 

Книга четверта 

Дідона признається своїй сестрі Анні, що закохалась в Енея, і, підтримана сестрою, 

віддається надії на одруження з ним. Щоб відвернути Енея від Італії, Юнона 

використовує це і домовляється з Венерою щодо його одруження з Дідоною. Полювання, 
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буря і «шлюб» Енея з Дідоною. Поголоска про любовний зв’язок між ними. Лівійський цар 

Ярба благає Юпітера покарати Дідону. Меркурій повідомляє волю Юпітера Енеєві, і той 

потай готується до втечі. Довідавшись про намір коханого, Дідона гірко йому докоряє 

і відкидає всякі виправдання. Троянці готуються до відплиття. Дідона робить останню 

спробу затримати Енея. Вона передчуває свою смерть і готується до неї. Еней 

з товаришами залишають Карфаген. Побачивши, що їх флот відпливає, Дідона проклинає 

Енея і в розпачі вмирає. 

6. Фебове світло — сонячне світло, сонце. 

21. ...злочином брата... — Пігмаліона, що вбив чоловіка Дідони Сіхея. 

58. Закононосна Церера.—Цереру, богиню землеробства, вважали законодавицею 

культури і норм шлюбного життя. Ліей — Вакх, що вважався богом родючості 

й зростання. 

90. Жінка Юпітера — Юнона. 

94. Твій син — Купідон. 

128. -підступ її зрозуміла.— Підступ Юнони, яка хотіла затримати Енея в Африці і не 

пустити в Італію. 

144–146. Аполлон узимку перебував у Лікії, в Малій Азії, а влітку на острові Делосі, де 

його прихід вітали співами й танцями. 

166. Землю, як найдавнішу з богинь, подібно Юноні, вважали покровителькою шлюбного 

життя. 

167–168. У цьому шлюбі блискавка була замість весільного смолоскипа і плач німф 

заміняв весільні співи. 

208. Вакха ленейського дар — вино. 

216. Тюрбан меонський — фрігійська шапка із стрічками, яку підв’язували під бородою. 

...від мазей вологий... — Намазувати волосся пахучими мазями вважалося ознакою 

розніженості, непристойності. 

227–228. ...два рази вирвала цілим із грецької січі.— Раз від меча Діомеда («Іліада», V, 311 

і далі), другий раз, коли греки руйнували Трою. 

241. ...взяв гілку... — палицю, повиту зміями (атрибут Меркурія). 

258. ...від діда по матері... — Атлант був дідом Меркурія. 

473. Помсти богині — фурії. 

512–513. Зливає воду... — тобто воду з Авернського озера, де, за віруваннями стародавніх 

греків і римлян, був вхід до підземного царства. 

514. ...мідним серпом його зжавши... — Міді приписували особливе значення при 

чаклуванні. 
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515. ...кидає й наріст з лошачого лоба... — Лоша, як гадали в античності, приходило на 

світ з наростом на лобі, в якому містилася клейка речовина, вживана для любовних чарів. 

600. ...посікти на кусочки-— як Медея, що, втікаючи з Язоном із Колхіди, зупиняла батька, 

який гнався за нею, шматочками тіла свого брата. 

601–602. ...печеню дати на стіл... — як Атрей подав братові Фієсту спечених його синів 

або Прокна чоловікові Тереєві печеню з тіла сина. 

623. ...між народами нашими... — римлянами і карфагенянами. 

624. ...колись месник повстане! — Ганнібал, вождь карфагенян у Другій Пунічній війні 

(218–202 рр. до н. е.). 

637. ...стігійському... Юпітеру... — Плутонові, підземному богу. 

698–700. Згідно з поглядами стародавніх греків і римлян, померла людина була немовби 

жертвою, принесеною богам потойбічного світу. Тим-то покійникам обтинали пасмо 

волосся, подібно, як жертовним тваринам відрізували на лобі трохи шерсті. А що Дідона 

вмирає передчасно, Прозерпіна, володарка підземного світу, відмовляється прийняти це 

пасмо, Юнона ж, охоплена співчуттям до цариці, посилає Іріду покласти край мукам 

нещасної жінки. 

Книга п’ята 

Буря знову настигає флот Енея і приганяє його до Сіцілії. Гостинно прийнятий Ацестом, 

вождь троянців у роковини смерті свого батька Анхіса влаштовує похоронні ігри — 

корабельні перегони, змагання з бігу, бій навкулачки, стріляння з лука, дитячі ігри. Тим 

часом. Юнриа. підбуоюк троянських жінок, і ті підпалюють флот троянців. Намовлений 

Навтом і за порадою Анхіса Еней залишає в Сіцілії старих і знесилених і, заснувавши 

місто Сегесту, відпливає. Під опікуванням Нептуна, якого просила про це Венера, він 

благополучно пливе до Італії, втративши в дорозі лише стерничого Палінура. 

24. Ерікса берег — Сіцілія. 

31. ...хоронить... Анхіса останки.— Анхіс помер у Сіцілії. 

64. Дев’ятий день — на дев’ятий день після похорону римляни влаштовували поминки 

й різні ігри. 

72. ...матернім миртом вінчає обличчя.— Мирт, присвячений Венері, водночас символізує 

жалобу. 

85. ...ід сьома обручами... — Число «сім» вважалося священним і щасливим. 

95. ...дух цього місця... — За уявленнями римлян, кожне місце мало свого генія-охоронця 

(так званого генія місця). 

95. Батьків слуга — тобто посланець Анхіса, який прибув, щоб сповістити, що жертви 

прийнятні. 

112. ...і золота, й срібла таланти... — Талант — запозичена греками зі Сходу одиниця 
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ваги, яка вживалася для цінних металів і через те стала грошовою одиницею. Вага 

античного таланта — 26,2 кг. 

134. За міфом, срібну тополю приніс на землю Геркулес (Геракл) із підземного світу, коли 

звідтіля виніс триголового пса Цербера. Тополиним листям вінчали гімнастів, тому що 

Геркулет був їх покровителем. 

192. ...на Іонійському морі... — Під час першої бурі, яку переніс флот Енея. 

237. ...білого... вола... — Білий віл вважався найпочеснішою жертовною твариною. 

240. ...діва морська Панопея... — одна з німф. 

251. ...шитий меандром... — Меандр — лінійний орнамент, названий від імені річки 

Меандр у Лідії, відомої своїм звивистим річищем. 

252. Царський син — Ганімед, виночерпій богів. 

254. Юпітерів зброєносець — орел, що за наказом Юпітера викрав Ганімеда і взяв на небо. 

285. ...вмілу в ремеслах Мінерви... — тобто в рукоділлях. 

294. Ніс з Евріалом — молоді друзі, що пізніше вчинять подвиг. 

305. Списи... із Кносу... — тобто із Кріту. Крітяни, як і фракійці та амазонки, вважалися 

кращими метальниками списів. 

360. Зброю переможеного завжди вішали на дверях храму. 

494. ...зірвать перемир’я... — Перемир’я між греками і троянцями було, як розповідається 

в «Іліаді», порушене кинутою стрілою троянця Пандара. 

550. ...на конях загони... — «Троянські ігри», або «Троян» — це староіталійські ігри від 

слова «Ігиіа» (майдан), що випадково нагадує назву міста Трої. В історичні часи відновив 

їх диктатор Сулла, а потім Гай Юлій Цезар влаштовував їх на честь свого легендарного 

предка Іула. 

594–595. ...на карпатських... водних просторах... — на морських просторах острова 

Карпатії між Родосом і Крітом. 

639. ...при чуді такому.— Тобто при з’явленні Кассандри. 

662. Вулкан — бог вогню, тут у значенні вогонь. 

665. ...і до сидінь театральних... — Місце, де відбувалися «троянські ігри», мало форму 

амфітеатру. 

669. Старшини — вожаї, що навчали хлопчиків їздити на конях. 

679. ...зникла Юнона.— Вони звільнилися від чарів Юнони. 

705. ...в хитрих мистецтвах... — в умілості пророкування, даній Палладою. 
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736. ...а чорних тварин... — Підземним богам жертвували чорних тварин.  

740. На світанку тіні померлих мали зникати. 

745. Жертвою він вшанував із святого зерна і куріння.— Ячмінну муку і фіміам 

приносили в жертву пенатам, щоб умилостивити їх після лиховісних снів. 

756–757. ...Іліону тут бути, тут же він місце відводить під Трою.— Місто зватиметься 

Іліон, а околиця — Троєю. 

772. Троянці приносять жертви Еріксові, покровителю Сіцілії, щоб він беріг їх під час 

плавання по бурхливому сіцілійському морю. 790–791. Про бурю — див. кн. І. 

797. ...до лаврентійського Тібру... — Тібр названий лаврентійським тому, що тече мимо 

міста Лаврента, столиці царя Латина. 

804–810. Йдеться про бій Енея з Ахіллом та битву троянців при річці Ска-мандрі (Ксанті), 

коли Ксант через трупи не міг текти до моря. Тоді Нептун урятував троянського героя від 

неминучої смерті («Іліада», XX, 79 і далі). 814. Одного лише втратить... — тобто 

стерничого Палінура. 823. Іноїн — син Іно, дочки Кадма і Гармонії. 

854–855. ...гіллям, що спливало... Лети росою... — Перед оселею Сна тече джерело Лети, 

ріки забуття. 

864. Скелі Сирен — три скелясті острови біля південно-західного берега Кампанії.  

871. Будеш ти голий лежать... в пісках невідомих.— Труп Палінура буде прибитий 

хвилями до берега. 

Книга шоста 

Прибувши до Італії, Еней висаджується біля міста Кум і в храмі Аполлона зустрічається 

з жрицею Сівіллою, яка віщує його долю. Він просить Сівіллу зробити так, щоб він 

побачився в підземному царстві з тінню свого батька Анхіса. Сівілла показує йому, як 

туди дістатися. Еней ховає Мізена і здобуває вказане Сівіллою «золоте гілля». По 

принесенні жертви Прозерпіні Еней із Сівіллою спускається в підземне царство. Тіні 

померлих біля ріки Ахеронту, через яку перевозить Енея Харон. Зустріч з Цербером. 

Царство судді Міноса, різні види тіней.’В Елісії, країні вічного блаженства, Анхіс 

викладає синові своє вчення про очищення і переселення душ і показує йому нащадків-

славетних римлян, починаючи з Ромула, засновника Рима, і кінчаючи Марцеллом, 

племінником і зятем Августа. Еней повертається на землю. / 

21. ...сім діток щороку — Андрогей, син Міноса, переміг на всіх афінських іграх; 

афінський цар Егей убив його з заздрощів. За це афіняни змушені були посилати на Кріт 

щороку сім юнаків і сім дівчат на поїдання Мінотавру. 

23. Сносіцська земля — острів Кріт. 

25. ...двоббразний вид Мінотавра... — З головою і хвостом бика. 

27. Мова йде про крітський лабіринт. 
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30. Дедал дав Аріадні нитку, щоб вивести Тесея з лабіринту. 

57. ...дарданську стрілу напутив... — Ахілл — онук Еака, загинув від стріли Паріса. 

63. Маються на увазі Юнона, Мінерва і Нептун. 

71. Величавий храм спорудив Аполлонові імператор Август на Палатинському пагорбі, 

немовби виконуючи обітницю Енея. 

74. Ворожби на листочках — так звані «Сівіллині книги», в яких містилися 

висловлювання— пророцтва Кумської Сівілли, що їх роз’яснювала спеціальна колегія 

жерців. 

89. Другий Ахілл — Турн, син богині Венілії. 

92. Пророкується звертання Енея до Евандра по допомогу. 

93–94. Війна точитиметься за Лавінію — дочку Латина, наречену Турна. 

97. -з грецького міста.— Тобто з грецького міста Палантея (Евандр був вихідцем 

з Греції). 

124.за вівтар держався... — Вівтаря торкався той, хто просив у богів покро-вительства. 

134. Два рази... Стікс пропливти... — за життя і після смерті. 

137. ...гілля... золотеє... — Золота гілка у сказаннях багатьох народів — чарівний талісман, 

який відкриває дорогу до скарбів, надр землі тощо. 

149. ...тіло померлого друга... — тобто стерничого Палінура. 

190. ...голубів пара... — Голуб — птах, присвячений Венері. 

203. ...на двоприродному дереві — дерево, що мало гілки і звичайні, і золоті. 

217.кипариси смутні... — Кипарис — символ смутку і скорботи. Стародавні греки 

і римляни вішали кипарисову гілку біля дверей будинку, де хтось помер, а кипариси 

садили край могил. 

242. З Авернського озера піднімались шкідливі випари, що не дозволяли навіть птахам 

пролітати над ним. Через те греки назвали його «Аорнос», тобто «без птахів». 

249–250. ...для неньки мстивих богинь... — Матір’ю фурій була Ніч, дочка Хаоса, 

сестрою — Земля. 

252. ...для Стіксу владики... — для Плутона. 

257. ...з приходом богині — Гекати, яка відкриває вхід до підземного світу. 

289. ...тритілесної постаті тінь — Геріон. 

324. Присягати підземною річкою Стіксом було найсвященнішою присягою. У поемі 
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Юпітер не раз присягається Стіксом. 

365. ...до Бєлінського порту... — порту міста Велії, яке було засноване в 543 р. до н. е., 

отже, Верґілій допустився тут анахронізму. 

381. Автор має на увазі мис Палінура в Луканії. 

395. Тартарійська собака — Цербер, страж пекла. 

397. Дітова жінка — Прозерпіна. її хотіли викрасти Тесей і Пірітой. 

398. Амфрісійська віщунка — Кумська Сівілла, якій відкриває майбутнє бог-ясновидець 

Аполлон, що колись пас череди Адмета на берегах річки Амфріс. 

402. ...в дядька порогів... — Плутон був чоловіком Прозерпіни і її дядьком. 

426–547. Перша частина підземного світу складається з п’яти зон: у першій перебувають 

душі немовлят (426–429), у другій — невинно страчені (430–433), у третій — самогубці 

(434–439), у четвертій — жертви нещасного кохання (440 — 476), у п’ятій — загиблі 

в боях герої (477–547). 

511. ...злочин лаконки проклятий... — Єлени, що після смерті Паріса стала дружиною 

Деїфоба і видала його Менелаю. 

528. Потомок Еола — Одіссей. 

616. ...скелі там котять... — Сізіф котив скелі, а до колеса прив’язаний був Іксіон. 

644. Жрець фракійський — Орфей. 

647. ...із кості слонової плектром — паличкою, якою вдаряли по струнах ліри. 

679 і далі. Верґілій іде тут за вченням про переселення душ (палінгенезис). 

764. …в лісі тобі... породить.— Латинське слово «ліс» — пояснює і саме ім’я 

майбутнього сина Енея — Сільвія. 

779. Китиці дві — подвійний плюмаж на шоломі — ознака хоробрості. 

783. Сім замків — сім пагорбів, на яких побудовано стародавній Рим. 

784. Берекінтія — мати богів Кібела. 

798–800. Приходу влади Августа з острахом чекають скіфи й сармати, що живуть довкола 

Каспійського і Меотійського (Азовського) морів. 

801–804. Згадуються деякі подвиги Геркулеса, такі, як схоплення чудесної керінейської 

лані з золотими рогами й мідними копитами, спіймання живцем дивовижного 

ерімантського кабана та знешкодження Лернейської гідри — потвори з тілом змії 

і дев’ятьма головами дракона. 

808–812. Другий римський цар Нума Помлілій, як засновник релігійних установ та 
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обрядів, був прикрашений жрецьким вінком. 

812. Тулл — Тулл Гостілій, третій римський цар, великий завойовник. 

816. Цар Анк спирався на народні маси. 

817. Тарквінські царі — Тарквіній Старий, Сервій Туллій і Тарквіній Гордий.  

819. Грізні сокири — пучки прутів із вкладеними в них сокирами — ознака найвищої 

влади в Стародавньому Римі. 

826 і далі. Опис громадянської війни Цезаря з Помпеєм. 

830–831. Тесть — Гай Юлій Цезар; зять — Гней Помпей, що женився на дочці Цезаря 

Юлії. 

834. Псет звертається до Гая Юлія Цезаря, що вважається потомком Іула, внука 

Венери. 

836. Переможець Корінфа — Л. Муммій, римський консул, що захопив і зруйнував 

Корінф у 146 р. до н. е. Цим він довершив підкорення Греції Риму. 

838–840. Мова йде про Луція Емілія Павла, який у 168 р. до н. е. переміг у битві коло 

Підни македонського царя Персея і підірвав значення ахейського союзу в Греції. 

847–853. Інші — греки будуть кращими художниками, промовцями, астрономами 

і математиками. Римляни будуть підкорювати народи і владарювати над ними. 

858.розгромить пунійців... — Перемога над Ганнібалом біля міста Ноли. 

859. -третю вже зброю... повісить... — М. Клавдій Марцелл, перемігши особисто в 219 р. 

до н. е. коло Кластідія вождя інсубрійських галлів Вірдумара, здав трофейну зброю в храм 

Юпітера на Капітолії, де стояла статуя Ромула — Квіріна. Це був третій випадок (після 

Ромула і Косса) особистої перемоги римського полководця в єдиноборстві з вождем 

ворогів. 

875. ...молодець із ілійського роду... — це молодий Марцелл, небіж і зять Октавіана 

Августа. 

893. Двоє воріт мають марева сонні... — Про дві брами снів — із слонової кістки 

й рогу — розповідає Гомер в «Одіссеї» (XIX, 562–567). 

Книга сьома 

Досягнувши гирла ріки Тібру, Еней пливе по ній до лаврентійського царя Латина 

і виряджає до нього послів пропонувати мир і просити дозволу побудувати нове місто 

в його країні. Латин прихильно приймає послів і, згідно з велінням богів, готовий видати 

за Енея свою дочку Лавінію. Але, бажаючи розладнати цю згоду, Юнона підбурює проти 

Енея спершу Амату, матір Лавінії, а потім рутульського царя Турна. На влаштованому 

троянцями полюванні виникає суперечка поміж ними і латинянами. Амата і Турн 

викликають латинян на війну з троянцями. Численні племена з усіх частин Італії 
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поспішають з’єднатись і виступити проти троянських військ. 

37. Поет звертається на цей раз до музи Ерато, покровительки любовної поезії, тому що 

бої між Турном і Енеєм будуть точитись за жінку. 

43. Військо тірренське — етруське. 

56. Дружина царева — Амата. 

60–63. Верґілій виводить етимологію міста Лаврента від слова «Лавр». Лавр був 

присвячений Аполлонові. 

70. ...з того ж бо самого боку... — очевидно, бджоли налетіли теж з боку моря. 

106. Лаомедонтове військо — троянське військо. 

115. ...печива круглі... — тобто хлібні коржі, що правили ніби за столн для їди, як дари 

Церери (див. ряд. 113). 

135. ...галуззям зеленим обличчя вінчає... — Згідно з ритуалом, ті, що приносили жертву, 

вінчали скроні зеленими гілочками. 

139. ...матір фрігійську... — Кібелу. 

139. ...рідних обох... — Анхіса з підземного царства і Венеру з неба. 

147. Жбани мішальні — кратери, в яких стародавні греки й римляни змішували вино 

з водою. 

154. Віття Паллади — маслинові гілки, оповиті шерстяними стрічками, символізували 

мирні наміри. 

158. Еней укріпляє місце, де згодом виникла гавань Остія. 

186. Ростри — носи кораблів. 

188. Трабея — короткий плащ, прикрашений пурпуром, убрання царів і авгурів. 

191. ...в птаха змінивши... — в дятла (рісиз латинською мовою дятел). 

222. ...буря... із суворих... Мікен... — Троянська війна. 

227. ...пояс палючого сонця... — середній земний пояс, з п’яти поясів — найжаркіший. 

281–282. ...небесного роду коні... — Цірцея (Кіркея) привела звичайну кобилу до 

вогненних коней свого батька Сонця, в результаті виникла порода коней, які ніздрями 

видихували полум’я. 

287. Початок великих подій у розвитку сюжету поеми. 

288. Жінка Юпітера — Юнона. 
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295. ...на рівнині Сігейській... — на полях Трої. 

305. Марс, не фпрошений на весілля володаря лапітів Пірітоя, наслав на них безумство 

і спонукав до кривавої війни з центаврами (кентаврами). 

307. Володар Калідона Ойней стягнув на місто гнів Діани через те, що не вшанував її 

жертвоприношенням. 

319. Кіссеїда — дочка Кіссея, Гекуба, дружина Пріама, якій під час вагітності Парісом 

снилося, що вона породила факел, від якого згоріла Троя. 

337–338. ...безліч маєш імен... — тобто фурія Аллекто, могутня в своїх шкідливих діях. 

362. Фрігійський пастух — Паріс, що викрав Єлену.  

365. ...Турнові, родичу... — Турн був небожем Амати (сином її сестри).  

370. Амата, вказуючи на грецьке походження Турна, хоче довести, що саме він відповідає 

вимогам оракула. 

388. Евое — священний вигук вакханок. 396. Посох — тирс, атрибут вакханок.  

409. ...рутула відважного.— Турна. 

515. Трівїі озеро — озеро Діани в Лації (нині Лаго ді Немі).  

604 і далі. Згадано війни, які вдало вів Август. 

606. ...стяги від парфів вернути.— Мовиться про повернення римлянам прапорів, що їх 

здобули парфяни, розгромивши римську армію під командуванням Красса в битві коло 

Карр в 53 р. до н. е. 

606. ...до індів з Авророю... — на схід. 

613. ...консул в плащі квірінальськім, вдягнувши його по-габінськи — поет має на увазі 

трабею, тобто плащ з пурпурною смужкою, що став ознакою високої влади від першого 

римського царя Ромула — Квіріна (звідси квірінальський). Вдягнути по-габінськи (від 

міста Габії) — значить відкинути один край тоги або трабеї назад і оперезатись ним. 

637. ...роздано гасла.— Військове гасло (пароль) писали в Давньому Римі на табличці, яку 

передавали від центурії (сотні) до центурії. Звідси слово «табличка» набрало значення — 

«гасло», «пароль».  

661. Тірінтієць — Геркулес. 

769. Зела Пеона -лікарські рослини Ескулапа, на прізвисько Пеон. 791. ...батько Інах... — 

Від нього походив Турн. 

816. Фібула — пряжка. 

817. Мирт пастуший — спис із миртового дерева. 
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Книга восьма 

Турн піднімає на війну весь Лацій і посилає в Аргіріпу просити допомоги в Діомеда. 

З другого боку, бог ріки Тібру Тіберін у сні спонукає Енея укласти угоду з аркадським 

царем Евандром, що заснував на Палатинському пагорбі місто Пал-лантей. Евандр 

гостинно приймає Енея, обіцяє йому допомогу, запрошує взяти участь у святкуванні на 

честь Геркулеса, знайомить його з околицями. Тим часом Вулкан, чоловік Венери, на її 

прохання кує зброю її синові. Евандр пропонує Енеєві очолити етрусків, які щойно 

прогнали свого царя Мезенція, і дає йому чотириста вершників під проводом свого сина 

Палланта. Еней приймає від Венери викуту для нього зброю і милується щитом, на якому 

зображено майбутні подвиги і долю римлян. 

9. Діомеда великого місто — Арпи (Аргіріпа). 

18. Лаомедатський герой — тобто троянський герой Еней. 

65. ...дім мій... столицею буде.— Мається на увазі Рим. 

76. ...боже рогатий... — Божества річок римляни уявляли з бичачими рогами. 

102. Цар аркадійський — Евандр. 

102–103. Син Амфітріона — Геркулес. 

128. ...віття в стрічках простягати... — звичайний знак миру. 

132. ...й наша спорідненість... — Рід Енея і рід Евандра виводились від Юпітера, тому що 

предок троянців Дардан і батько Евандра Меркурій були синами Юпітера. 

146. Плем’я давнійське — рутули. 

198. ...вогнем його чорним... — темним від диму. 

245. Царство бліде — підземне царство мертвих. 

271. Вівтар Геркулеса, так званий Вівтар Найбільший, стояв на Воловому ринку в Римі. 

275–276. Евандр поклав на голову вінок з тополиного листя, тому що тополя була 

присвячена Геркулесові. Названа вона двобарвною (темні і світлі листки), бо, за міфом, 

листки тополі побіліли на скронях легендарного героя від поту. 

285. ...браття ж еолійські — салії, жерці Марса. 

289. Геркулес ще в колисці задавив дві гадюки, що їх наслала його мачуха. 

294. Крітська потвора — вогнедишний бик. 

328–329. Італію завойовували різні народи, тому вона часто міняла св»ю назву. 

345. Народна етимологія слова «Аргілет». Верґілій твердить, ніби Аргілет походить від 

того, що тут було вбито якогось Аргуса (Аргілет — смерть Аргуса). Насправді ж назва ця 

утворена від слова аг§і11а — глина. 
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354. Егіда — буквально «козяча шкіра», щит Юпітера, яким він, потрясаючи, наводив жах 

на ворогів; звичайний атрибут Афіни-Паллади. 

358. Капітолійський пагорб, за легендою, в сиву давнину мав назву Сатурнія, або Сатурніє 

пагорб, бо тут заснував селище бог Сатурн, тоді як засновником селища на Янікульському 

пагорбі на правому березі Тібру був бог Янус. 

383–384. Донька Нерея -морська богиня Фетіда, мати Ахілла; жінка Тітона — богиня 

світанку Аврора (Еос), мати Мемнона. На їхні прохання Вулкан викував зброю для їх 

синів. 

402. ...електр, або електрон — природна або штучна сполука золота і срібла, а також 

янтар. Від цього слова походить у різних мовах світу безліч назв, пов язаних 

з електрикою. 

422. Вулканів тут дім... — За наївно-міфологічними поясненнями, дії вулканів Етни на 

Сіцілії та на поблизьких островах походять від того, що в них має свої кузні бог Вулкан, 

де працюють циклопи під його наглядом. 

454. Батько лемнійський — Вулкан, який виріс на острові Лемносі. 

458. Меч тегейський — аркадійський, з міста Тегеї в Аркадії. 

499. Молодь меонська — етруська, тому що етруски, на думку античних істориків, 

прибули до Італії з Меонії (Лідії) — з Малої Азії. 

555. Владика тірренців — тобто Тархон. 

626–728. Опис щита Енея. 

630–634. Перша картина — Ромул і Рем ссуть вовчицю. 

635–641. Друга картина — викрадення сабінянок і війна, що виникла з цього приводу між 

Ромулом і Тітом Тацієм. 

Після заснування міста римляни, в яких не було жінок, запросили на свято сусідів-сабінян. 

Під час видовища вони силоміць захопили сабінянок. Тоді обурені сабіняни пішли на Рим 

війною, але викрадені жінки втрутилися в бій і припинили війну. Потім дві держави — 

римська і сабінська — злилися в одну. 

642–645. Третя картина — страта Метта Фуфетія, сабінського полководця. Римський цар 

Тулл Гостілій наказав прив’язати його за ноги й за руки до коней, які, пущені 

в протилежні боки, розірвали тіло нещасного. 

646–651. Четверта картина — облога Рима етруським царем Порсеною в кінці VI ст. до 

н. е. Горацій Коклес, прикриваючи відступ, відбивав етрусків від дерев я-ного мосту доти, 

доки міст не був зламаний. Коклес кинувся в Тібр і переплив його. Клелія, що була 

заложницею Порсени, втекла з полону, перепливши ріку. 

652–663. П’ята картина — облога Рима галлами в 390 р. до н. е. 

663–667. Шоста картина — салії — жерці Марса і луперки — жерці бога пастухів Фавиа-
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Луперка. 

667–671. Сьома картина-підземне царство. 

675–713. Восьма картина — бій коло Актія в 31 р. до н. е. 

680. ...батьківська зірка над тім’ям.— Октавіан носив шолом з зіркою, що мала 

нагадувати комету, яка з’явилася після смерті Юлія Цезаря і в яку нібито перейшла душа 

диктатора. 

683. ...з носів корабельних корона... — Агріппа за морську перемогу над Секстом Помпеєм 

одержав високу нагороду — вінок, прикрашений золотим зображенням носів кораблів. 

685. Народи Аврори — народи Сходу. 

686. Червоний берег — Аравійської затоки і частина Індійського океану між Африкою та 

Індією. 

688. Жінка з Єгипту — цариця Клеопатра, з якою одружився Антоній. 690. Ростри 

тризубі — носи кораблів. 

696. Поле нептунське — море. 

697. Систр — музичний інструмент, вживаний у культі Ізіди. 697. ...гадюк... двох... — 

Клеопатра померла від укусу гадюк. 704. Аполлон — покровитель Августа. 

710. Бог вогняний — Вулкан. 

714–727. Дев’ята картина — тріумф Октавіана Августа 13–15 серпня 29 р. до н. е. 

716. Тричі по сто — приблизне число. Август сам свідчив, що він вибудував 82 храми. 

720. Храм Аполлона на Палатинському пагорбі було споруджено в часи Августа на 

пам’ять Актійської перемоги. 

726. Євфрат — приборканий після підкорення парфян. 

727. Рейн двоєрогий — з двома гирлами. 

730. ...хоча тих подій і не знає..— Еней не розумів змісту картин на щиті, бо зображені на 

ньому події відбулися пізніше. 

Книга дев’ята 

Поки Еней перебував у Евандра, Турн, підохочуваний Юноною, нападає на троянський 

табір, очолюваний юним Асканієм, і намагається спалити троянські кораблі, але 

Юпітер, на прохання Кібели, обертає їх у морських німф. Турн облягає нову Трою. Друзі 

Ніс і Евріал наважуються пробитись з обложеного міста через рутульське військо 

і передати вісті Енеєві. Вони вночі пробираються через ворожий табір, але на світанку, 

оточені загоном вершників, гинуть геройською смертю. З наткнутими на списи їхніми 

головами рутули штурмують троянський табір. З обох боків гине багато воїнів. Асканій 

учиняє свій перший подвиг. Пандар з Бітієм, що стояли на варті біля міської брами, 
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відчиняють її і, заманивши ворогів, багатьох із них убивають. Турн поспішає на допомогу 

і відганяє троянців, але згодом під їх натиском відступає до Тібру, перепливає його 

і повертається до своїх. 

11. Лідійський загін — загін етрусків, які походили з Лідії. 

49. Лінь фракійський — в значенні швидкий кінь, тому що коні з Фракії (теперішня 

Болгарія) славилися швидкістю. 

52. ...списа... метнув... — Кинути спис на чужу територію означало оголосити війну. 

64. Рутул — Турн. 

87. ...юнакові дарданському... — Енеєві. 

100. ...дарданців вождя... — Енея. 

104. Стігійський брат — Плутон, володар підземного царства. 

109. ...матір від суден... — Кібелу. 

112. Хори ідайські — почет богині Кібели. 

120–122. Троянські кораблі перетворюються у морських німф. 

138. ...що відібрало дружину.— Власне, наречену, Лавінію. 

138–139. Зміст: не одному ж спартанському цареві Менелаю та його братові Агамемнону 

з Мікен помщатися за викрадення Єлени, дружини Менелая. 

151. Палладій — пенати Трої. 

178. їда мислива — німфа їда любила мисливство. 

215. Коли людину з якихось причин не можна було поховати, то в пам’ять її ставили 

порожню гробницю (кенотаф). 

223. ...парость цареву шукати.— Сина Енея Асканія. 

359–366. Евріал надіває обладунок рутулів, щоб його вороги не пізнали і прийняли за 

свого. 

448. Енеів дім — римляни. 

449. Батько римський — Август. 

506. Черепаха.— Див. прим, до кн. II, ряд. 441. 

530. Треба розуміти рухливі башти, що з’єднувалися з укріпленнями мостами. 

563. Юпітерів зброєносець — орел. 
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564–565. Морсів вовк — вовки були присвячені богові Марсу, батькові Ромула і Рема, 

вигодуваних вовчицею. 

582. Іберійський пурпур — тобто іспанський, що відрізнявся від східного темнішим 

кольором. 

583. в матері в гаї... — у німфи Талії, в якої від Зевса народились сини-близ-нята Паліки. 

Біля ріки Сімета між містами Єнною і Сіракузами в Сіцілії з кратера підіймалась 

вулканічна пара, що пояснювали гнівом цих близнят; їх умилостивили людськими 

жертвами, тому вівтар Паліків названий «вмилостивленим». 

598. ...полонені двічі... — вперше, за міфом, Трою підкорив Геркулес, вдруге — греки 

в Троянську війну. 

610. ...сгшсо.м обернутим... — тупим кінцем списа. 

642. ...предку богів.— Юлія Цезаря і Августа вважали богами, бо походили вони від сина 

Енея — Іула. 

705. Фаларика — важкий спис із залізним наконечником, часто з горючим матеріалом. 

Кидали на ворога з допомогою метального апарата. 

Книга десята 

Юпітер скликає раду богів, на якій марно намагається помирити Юнону з Венерою 

і тому воліє за краще віддати події на волю долі. Рутули знову нападають на троянців. 

Вступивши в союз з етруським воєначальником Тархоном, Еней повертається на 

тридцяти кораблях з численними військами союзників. Рутули чинять йому жорстокий 

опір. Асканій робить вилазку і з’єднується з військами свого батька. Турбуючись долею 

Турна, Юнона відводить його з битви в місто Ардею. Тим часом у бій вступає Мезенцій 

і чинить великі спустошення в лавах троянців та етрусків. Кінець кінцем Еней убиває 

його та його сина Лавса, і перемога залишається за троянцями. 

11–13. Мається на увазі похід Ганнібала через Альпи під час Другої-Пунічної війни. 

25. Еней у цей час перебував у царя Евандра. 

27. ...Трої, що родиться вдруге... — укріплений табір троянців. 

30. ...знов... доведеться із смертним боротись.— Венера побоюється вдруге дістати в бою 

рану від Діомеда, який поранив її під Троєю. 

42. ...не про владу... — нащадків Енея. 

50. Тільки б того... — тобто Асканія. 

51–52. У всіх цих містах процвітав культ Венери і були в честь її храми. 

68. Тобто за пророкуванням безумної Кассандри. 

70. Хлопчику... — тобто Асканію. 
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79. ...наречених... — натяк на Лавінію, наречену Турна. 

91–92. Дарданський чужоложник — Паріс, який викрав Єлену. 

136. ...теребінт оріційський.— Див. «Орік» у Словнику власних імен. 

166. «Тігр» — назва корабля від річки Тігр. 

171. ...золотим Аполлоном іскриться.— У Абанта був покровителем Аполлон. 

174. ..славетний металом халібів... — залізом. 

179. ...алфейська із роду... — Місто Піза в Італії побудоване було колоністами над річкою 

Алфей у Пелопоннесі, звідси — алфейська. 

187. Шолом Купавона прикрашали лебедині пера в пам’ять про батька Кікна, що 

обернувся в лебедя, коли оплакував загибель свого друга Фаетона. 

190. ...у тіні... сестер... — Сестри Фаетона геліади були перетворені в тополі, які 

оплакували його смерть янтарними сльозами. 

195. «Кентавр» — назва корабля з зображенням кентавра, що в руках тримав величезну 

скелю. 

201–203. У Мантуанській окрузі (батьківщина Верґілія) було дванадцять племен, що 

належали до трьох основних народів: галлів, етрусків і умбрів. Переважали етруски. 

205. Корабель «Мінцій» названий від однойменної річки (текла вона через рідне село 

Верґілія). Саму річку поет називає сином Бенака, тому що витікає вона з Бенак-ського 

озера (нині Лаго ді Гарда). 

209. «Трітон» -корабель із статуєю Трітона. 

234. Мати — богиня Кібела. 

243. Огневладнип — Вулкан. 

317. Дитину, яка народилася завдяки так званому кесаревому розтину, віддавали під опіку 

Аполлонові — опікунові медицини. 

394. Меч Евандрів — Паллант мав батьків меч. 

408. Хвиля Вулкана — вогонь. 

423. ...твій дуб.— Зброю, зняту з убитого ворога, вішали на обрубане дерево. 

461. Внук Алкеїв — Геркулес, до якого звертається Паллант в ім’я гостинності, виявленої 

героєві його батьком Евандром. 

465. ...сльози даремні.— Бо вони не врятують Палланта. 

465–466. ...промовляє до сина батько... — Юпітер — до Геркулеса. 
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473. ...зір... одвертає... — Юпітер не хоче бачити загибелі Палланта, якої не може 

відвернути. 

496–498. На поясі Палланта був зображений злочин данаїд, які в шлюбну ніч умертвили 

своїх чоловіків, синів Єгипта. 

520. Так Ахілл в «Іліаді» (XX, 26) вбив двадцятьох троянців на вогнищі Па-трокла. 

565. ...в тихих Аміклах.— Епітет «тихих», «мовчазних», можливо, прикладається тому, що 

пізніше це місто зникло, бо жителі втекли з нього через безліч гадюк; можливо, цей епітет 

перейшов від Лаконських Амікл, які були здобуті дорійцями; через те що жителям 

забороняв закон говорити про ворога, місто й дістало назву «тихого». 

688. ...в Давнове місто.— В Ардею. 

705. ...завагітніла ярим вогнем... — див. прим. до кн. VII, ряд. 319. 

767. Оріон був такий високий на зріст, що, йдучи по морю, поринав лише по плечі. 

833. Батько — Мезенцій. 

Книга одинадцята 

Еней споряджує трофей в пам’ять перемоги над Мезенцієм і разом із здобиччю та 

полоненими відсилає тіло Палланта до його батька Евандра. Тим часом приходять посли 

від Латина просити в Енея перемир’я для похорону вбитих. Обидві сторони розпалюють 

багаття і ховають убитих. Виряджені латинянами до Діомеда посли вертаються 

з відмовою допомогти їм. Цар Латин готовий просити Енея про мир, але Турн виступає 

проти цього. В цей час Еней з військом підходить до міста Лав-рента, латиняни чинять 

йому опір. Турн посилає назустріч троянцям Мессапа і Каміллу з кіннотою, а сам готує 

проти Енея засаду. Камілла в бою чинить подвиги, але гине від Арунта, якого згодом, за 

вказівкою Діани, убиває німфа Опія. Рутули безладно тікають до міста. Настає ніч, 

і обидві сторони укріплюють свої табори. 

52. ...владі небесній... — тобто небесним богам; Паллант тепер перебуває у владі 

підземних, а не небесних богів. 

94. ...зброю спустивши додолу.— Зброя, опущена вниз,— ознака жалоби. На знак печалі 

римляни повертали й щита нижньою частиною вгору. 

96. Еней говорить, що йому доведеться оплакувати ще багатьох інших мерців. 

100. ...посли... із маслиновим віттям... — У послів звичайний знак миру. 

114. ..присудив себе смерті... — тобто було б справедливіше, щоб Турн пішов сам на 

смерть замість тих, про поховання яких ідеться. 

168. ...вольсків... — тут італійських племен. 

178. правиця твоя... — правиця Енея. 

179. цим завинила.— Тобто Еней повинен відомстити за батька й сина. 181. ...цю вість... — 
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що Турна вбито. 

223. ...царицине ймення... — Амати, матері Лавінії, нареченої Турна. 

227. ...з міста великого... — з Аргіріпи (Арп). 

240. ...із етольського міста... — з міста Діомеда. 

242. Венул — посол до Діомеда. 

260. ...зірка Мінерви зловісна, і скелі евбейські... — Грецькі кораблі, які поверталися з-під 

Трої, потерпіли від бурі під впливом лиховісної зірки Мінерви і розбились біля острова 

Евбеї при мисі Кафареї. 

262. ...до стовпів... Протея.— До єгипетських берегів, куди поїхав Менелай у погоні за 

своєю дружиною Єленою, перенесеною в Єгипет. 

265. Локри — дружинники Аякса, сина Ойлея. Сам Аякс загинув, а вони, врятувавшись, 

оселилися в Африці. 

272. ...птицями понад річками ширяють... — Всі супутники Діомеда були перетворені 

в птиць. 

276. Діомед у бою під Троєю поранив богів Венеру і Мареа. 

285. Іди земля — Троя. 

286. Міста інахійські — міста Інаха, зокрема Аргос. 286. Дардан — збірно, замість 

троянці. 

308. ...на поміч етольську... — на поміч Діомеда. 

316–317. ...із рікою Туською... — з Тібром, що протікає по землі етрусків. 

358. ...його заклинаймо... — тобто Турна, щоб він відмовився від шлюбу з Лаві-нією для 

користі батьківщини. 

400. ...народу, побитого двічі... — тобто троянців. 

403. Цим образом змальована відмова Діомеда допомогти італійцям. Посли до Діомеда 

повинні були підійти до цієї річки, де жив Діомед. 

427. ...в поміч не прийдуть Етол нам і Арпи... — етолієць Діомед і його місто Арпи. 

576. Довга палла — плащ римлянок. 

599. Турма — підрозділ римської кінноти. 

658. Порівнюються італійські амазонки з фракійськими. 

661. Амазонка Пентесілея, що допомагала Пріамові, була вбита Ахіллом. 
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737. Флейта крива — фрігійська флейта з загнутим верхнім кінцем. 

772. Стріли гортінські — зроблені в м. Гортіні на о. Кріті, що славився своєю зброєю. 

777. Наголінники чужосторонні — тобто його ноги були у варварському (не римському) 

одінні — це був одяг на кшталт наших штанів. 

785. На горі Соракті жив італійський бог Вейовіс, що ототожнювався з Апол-лоном. 

788. Жерці босими ногами повинні були проходити по гарячому жару. 

857. Фракійка — німфа Опія. 

913. ...до хвиль іберійських... — іспанських, для позначення заходу, куди зайшло сонце 

(Феб). 

Книга дванадцята 

Незважаючи на умовляння Латина і сльози Амати, Турн зважується на двобій з Енеєм, 

який без заперечень його приймає. Умови бою з обох сторін підтверджуються клятвами. 

Турнова сестра Ютурна, за намовою Юнони, підбурює рутулів почати замість того 

загальну битву, причому в ній поранено самого Енея. Зрадівши з цього, Турн іде в наступ 

на троянців. Еней, рану якого зціляє Венера, повертається в битву і довго шукає зустрічі 

з Турном. Цариця Амата, гадаючи, що Турна вже вбито, кінчає життя самогубством. 

Турн виходить на двобій з Енеєм. З волі Юпітера Ютурна відступає від брата, і Еней 

після тривалого бою убиває свого головного ворога. 

3. ... обіцянку... — перемогти Енея.  

9. ...до царя... — до Латина. 

13. Готуй же, мій батечку, жертву... — Будь-якому договору передували релігійний акт 

жертвоприношення і молитва. 32. ...від зятя... — від Енея. 

52. Натяк Турна на допомогу Енею з боку Венери в Троянську війну.  

90. ...бог, повелитель вогню... — Вулкан.  

100. ...півмуж той фрігійський... — Еней. Так негативно характеризують його вороги. 

117. ...міста великого... — Лаврента. 

136. Сестра Турна — Ютурна була водяною німфою і однією з незліченних коханок 

Юпітера. 

163–164. ...Сонце — предок його.— Мати Латина, німфа Маріка, була дочкою бога Сонця 

(Феба). 

192. Еней бажає бути лише верховним жерцем, а Латин повинен далі царювати. 

198. ...й дітьми Латони... — Аполлоном і Діаною. 
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331. ...над водами... Гебру... — У Фракії, улюблене місцеперебування Марса. 

396–397. ...тихій, без слави, праці віддатись.— Медицині, про яку мало говорять. 

Римляни вважали медицину безславним заняттям. Лікарями були раби. 

401. ...за звичаєм давнім пеонським... — за звичаєм божественного лікаря Пеона. 

412. Ясенець, або діктамн — рослина з гори Дікти на Кріті, яка мала властивість видаляти 

з людського тіла сторонні предмети. 

419. Панацея — універсальний лікувальний засіб. 

456. Ретейський вожай — Еней (від миса Ретей у Троаді). 

539. ...не захистили й Купенка боги... — Купенк був жерцем. 

701. ...Апеннін... батько... — бог Апеннінського хребта. 

740. ...зброю Вулкана... — зброю Енея. 

750–751. ...в загороду з пір’я червоного... — такі загороди з червоного пір’я робили 

мисливці, щоб залякати звіра. 

754. Скорий умбрієць — мисливський собака з області Італії — Умбрії. Такі собаки 

вважалися найкращими для полювання. 

794–795. Еней після смерті має стати богом, якого в Італії оточуватимуть особливою 

шаною. 

841. Юнона мала в Римі особливе вшанування. 

857. ...парф чи кідон... — парфяни і крітяни славилися стрільбою з лука. 
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Книга І 

Заспівом поеми є короткий переказ її змісту і традиційне звертання до Музи. Герой 

поеми — Еней, син Анхіза, один з троянських проводирів, після зруйнування греками Трої 

з волі богів і мстивої Юнони, подібно до Одіссея, довго блукає по світу (в поемі Юнона — 

гонителька Енея і троянців, а Венера — мати Енея — їх заступниця). Нарешті, він 

прибуває в Італію (Лаціум), де засновує майбутню Римську державу. Гнів Юнони — 

причина всіх нещасть Енея; а до гніву цієї богині подав привід троянець Наріс, син Пріама 

(бувши за суддю між трьома богинями, він визнав за найвродливішу не Юнону і не 

Мінерву, а Венеру); крім того, її непокоїть передбачення того моменту, коли нащадки 

троянців — римляни — зруйнують Карфаген, який так само перебуває під її 

заступництвом (вірші 1–33). 

Заспів 

Зброю співаю і мужа, що перший з надмор’їв троянських, 

Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. 

Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши, 

З волі безсмертних богів та мстивої серцем Юнони, 

Лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставив, 
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Лацію давши пенатів
1
, а з ними — і плем’я латинське, 

І Альба-лонгу стару, і мури високого Рима. 

Музо, повідай мені, чим саме розгнівана тяжко 

Чи то покривджена чим, цариця богів засудила 

На незліченні труди та нещастя побожного духом 

Батька й вождя, як богиня,— і гнівом таким пойнялася! 

Місто старинне було — фінікійського люду оселя,— 

Звалось воно Карфаген на лівійському березі, проти 

Тібрових гирел, багате на скарб і завзяття воєнне. 

Кажуть, Юнона його шанувала найбільше у світі, 

Навіть і Самос забувши для нього; там зброя богині, 

Там колісниця її. А на серці в богині бажання, 

Щоб Карфаген цей, як Доля дозволить, був паном народів. 

Але прочула вона, що від крові троянської плем’я 

Вже виростає нове, що міста поруйнує тірійців. 

З’явиться люд, підкоритель земель, войовничий та гордий, 

Згине в пожарі могутність лівійська: так випряли Парки. 

Все те Сатурнія знає і кров ще пригадує свіжу, 

Що попід мурами Трої лила за улюблених аргів.  

Ще ж ве зів’яли в душі причини скорботи і гніву. 

Ще, притаївшися, в серці живуть її й вирок Паріса — 

Прикра зневага краси божественної,— й рід ненависний, 

І Ганімеда, на небо узятого, шана висока. 

Тямлячи все те, вона троянців, хвилею битих — 

Все, що зосталось від люті данайців і зброї Ахілла,— 

Не підпускала до краю латинського; довго і гірко, 

Пасерби Долі, вони усіма проблукали морями. 

Стільки страждання лягло на підвалини Римського роду! 

Уже сьомий рік мандрують по морях троянці. На шляху до Італії, між Сіцілією 

і Карфагеном, Юнона насилає на їх кораблі страшну бурю, але прихильний до троянців 

Нептун, бог морів, приборкує хвилі, і кораблі троянців припливають до берегів , Африки 

(Лівії), де в Карфагені цариця Дідона радо приймає Енея і його супутників. 4 Венера 

наділяє Енея надзвичайною красою і запалює кохання до нього в серці .; Дідони. На 

пошану гостей Дідона влаштовує пишний бенкет, на якому просить Енея розповісти їй 

докладно про свої пригоди (вірші 34–756). 

Книга II 

Еней розпочинає своє оповідання про захоплення і зруйнування греками його рідного міста 

Трої. Щоб добути місто, греки удали, що знімають облогу, і відійшли, залишивши біля 

                                                      
1 Пенати — божества, заступники дому, від яких, за стародавніми віруваннями, походив усякий 
добробут родини або громади. Підтримувати і зберігати цей добробут мусили генії — охоронці 
домашнього вогнища — лари. Зображення пенатів зберігалися в табліні (кімнаті за головною 
залою — атрієм).— Прим. перекладача. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1678 

 

мурів Трої великого дерев’яного коня, в якого посадили найкращих воїнів. Грецький шпигун 

Сінон перейшов до троянців і обдурює їх неправдивими оповіданнями про коня. Даремно 

Лаокоон, жрець Нептуна, намагається переконати троянців, щоб вони не вводили коня 

в місто: гадюки, які несподівано з’явились, задушують його і його синів (епізод цей дав 

тему відомій античній скульптурній групі, що згодом дала привід для естетичного 

трактату Лессінга «Лаокоон, або про межі живопису і поезії», 1766). 

Лаокоон 

(вірші 40–250) 

Першим за всіх на чолі, незліченним обсипаний людом, 

Лаокоон запаливсь і, з високої башти спустившись, 

Здалека крикнув: «Яке, громадяни нещасні, безглуздя 

Вірить в одплив ворогів? Чи бачили грецький дарунок, 

Щоб він без хитрощів був? Чи не давсь у знаки ще Улісс вам? 

Знайте, чи в дереві цім заховались замкнуті ахеї, 

А чи громаддя оце проти ваших утворено мурів, 

Щоб розглядати будинки і зверху спуститись на місто,— 

Чи, може, інша омана, та віри коню ви не йміте. 

Що там не є, боюся данайців я навіть з дарами»
1
. 

Мовивши слово це, спис велетенський шпурнув він щосили 

В бік тій потворі і їй у закруглені зв’язки на шлунку 

Влучив... Спинивсь тоді спис, затремтів, і від того удару 

Шлунок порожній загув і глибини його застогнали. 

І, коли 6 воля богів і не був нам засліплений розум, 

Речник умовив би нас арголійський притулок розбити, 

Троя б стояла й тепер, і не впала би вежа Пріама. 

Тим часом грецький шпигун Сінон своїм брехливим оповіданням умовляє троянців ввести 

коия в місто. Лаокоон гине. 

Тут несподівано друга, грізніша подія заходить 

І на стурбовані наші серця тягарем налягає: 

Лаокоон, новообраний жрець моревладці Нептуна,  

Саме колов молодого бика на офіру святочну. 

Бачим: по тихому морю два змії пливуть велетенські 

Збоку, де Тенед лежить (розказую Вам — і здригаюсь!), 

І, вигинаючись пружно, до берега поряд простують. 

Груди в обох серед хвиль підіймаються; гребні криваві, 

Знесені грізно, стоять. Хвости за собою у жмури 

Хвилю збирають, і колами в’ються хребти величезні. 

Піниться море і плеще, солоне... На берег виходять, 

                                                      
1
 В оригіналі: Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. Вираз цей став прислів’ям.— Прим. 

перекладача. 
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Кров’ю і полум’ям очі горять, лиховісні, неситі, 

І язики ворухливі облизують пащу шиплячу. 

Всі ми урозтіч, смертельно-бліді,— а вони на палкого 

Лаокоона ідуть і, спочатку дітей обвинувши, 

Душать обох молодят у сувоях тугих найтісніших, 

Зубом отруйним у тіло впиваючись їм неокріпле. 

Потім самого його, що на поміч їм кинувся збройно, 

Люто хапають і в’яжуть узлами. І от уже двічі 

Стан обвинули йому і, шию лускою укритим 

Тілом стиснувши, здіймаються ген над його головою. 

  

Він же, руками упершись, даремно вузли розтинає, 

Кров’ю і чорною скрізь трутиною по тілу облитий, 

Крики нелюдські, страшні до зір підіймає високих, 

Мовби той рев, що жертвений бик видає недобитий 

Край вівтаря, отрясаючи з себе сокиру непевну. 

Змії ж обидва, своє довершивши, повзуть до святині 

Вишнього замка і там під дахом священним Паллади 

Захист знаходять, під кругом щита, біля ніг несмертельних. 

  

Тут же новий іще жах до всіх у тремтячії груди 

Вкрався, бо чутка пішла, що побила та кара правдива 

Лаокоона за те, що священнеє дерево списом 

Він уразив, що злочинний спис він у спину направив. 

Всі закричали, тягти щоб до храму подобу, богиню ж 

Треба благать. 

  

Мури руйнуєм тоді та будинки міськії ламаєм. 

Всі до роботи взялись,— вмить підкочують дужі колеса, 

Щоб покотити коня, й конопляними віжками тягнуть 

Шию. І входить тоді в наші мури та згубна споруда 

Зброї всередині повна... Дівчата ж і хлопці тим часом 

Йдуть і співають пісень і каната торкнутись хоч прагнуть, 

Кінь же погрозливо йде і в середину міста ввіходить. 

Рідний мій краю, і ти, Іліоне, оселя безсмертних, 

Славнії мури троян! На порозі чотири аж рази 

Кінь той спинявсь, і в нім віддавалася дзенькотом зброя. 

Ми ж, од захвату сліпі, стоїмо на своєму й, безглузді, 

В башті священній своїй встановляєм жахливу потвору. 

Тут і Кассандра вуста для пророчого слова одверзла, 

Та їй не вірив ніхто із обдурених богом троянців. 

Ми ж, безталанні, яким наближалась остання година. 

Храми богів урочисто всі зеленню вбрали у місті.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1680 

 

Руйнування Трої. Еней залишає місто 

Далі описується ряд жахливих епізодів руйнування Трої: греки тягнуть полонену дочку 

Пріама, віщунку Кассандру, яку даремно намагаються відбити воїни Енея; один із 

грецьких вождів убиває старого Пріама біля його родинного вогнища. Опір безнадійний: 

сама Венера з’явилася Енееві і вмовляє його тікати з своїми близькими людьми. Але 

старий Анхіз, батько Енея, не згодний на це: Еней готовий удруге кинутися в бій. 

Знов я меча причепив і, приладивши добре, в лівицю 

Щит я поклав, а за цим лаштувався вже вийти із дому... 

Тільки на ґанку умить моя жінка до мене припала 

Й, ноги обнявши мені, простягнула до мене Іула. 

«Вваж,— як на смерть ти ідеш, то на все нас бери із собою: 

А як, досвідчений, ти покладаєш надію на зброю, 

Перше наш дім захисти. Бо на кого ти кинеш Іула? 

Батька на кого лишиш і свою, як ти звав її, жінку?» 

  

Так говорила вона, і весь дім наповнявся стогнанням... 

Тут появилося вмить — аж розказувать дивно вам — чудо: 

Раптом між рук та обличчя у батька сумного та жінки 

Вогник маленький якраз із дитячого чола Іула 

Світло почав проливать, доторкатись до хлопця, лизати 

Кучері в нього м’які і до чола від маківки гратись. 

З остраху ми тремтимо, та волосся, укритеє в пломінь, 

Струшуємо і ллємо на вогонь той освячений воду. 

Батько ж Анхіз на той час зняв до зір свої очі веселі 

І до небес простягнув свої руки з такими словами: 

«Дужий Юпітеру наш, коли чим тебе можна вблагати,— 

Згляньсь тоді, батьку, на нас і, як наша побожність достатня,— 

Дай допомогу ти нам і про це об’яви своїм знаком». 

Ледве це мовив старий, як ліворуч розлігся раптово 

Гуркіт, і в небі, в пітьмі прокотилась зоря, за собою 

Зоряний хвіст потягла і пролинула з світлом великим. 

Бачимо ми, що вона, прошумівши над дахом високим, 

Геть у Ідейськім гаю
1
, яснозорая, десь заховалась, 

Тільки покинувши слід: борозна тут межею тонкою 

Світить, і сіркою скрізь все окбло курить неймовірно, 

Здолано батька тепер: знов угору він раптом підвівся 

І повернувсь до богів і до зорі святої з благанням: 

«Нині забари нема. Я іду, куди ви велите нам, 

                                                      

1
 Іда — гора на південь від Іліона.— Прим. перекладача. 
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Рідні пенати, а ви захищайте мій дім та онука. 

Ви сповістили мене, так що Троя під захистом вашим. 

Сину, корюсь я тобі і з тобою іти не відмовлюсь». 

Так він сказав, і умить став вогонь через мури з’являтись, 

Аж від пожеж незгашенних повіяло жаром близенько. 

Мовив я: «Ну лиш сідай, дорогий мені батьку, па плечі, 

Сам я і шию схилю,— твій тягар не важкий мені буде. 

Що там не випаде нам, небезпечність ми стрінемо разом, 

Приймем і визвіл удвох. Хай маленький Іул виступає 

Теж біля мене й здаля хоч слідкує за нами дружина.  

пи ж, мої слуги, усе, що скажу я, в ушах зберігайте: 

З міста як вийти у даль, то там буде могила й Цереря 

Ниві покинутий храм; там же б й кипарис старовинний, 

Що вже багато він літ через предків побожність існуй. 

От до тих місць через різні шляхи й зберемось ми всі вкупі. 

Ти ж тепер, батьку, бери наші святощі й різних пенатів, 

Я бо допіру від січ та убивств одійшов,— то й не личить 

їх доторкатись мені, аж поки в живущому струмі 

Я не обмиюсь». 

  

Так я сказав, і тоді на похилену шию та плечі 

Одяг кладу я і лев’ячу шкуру і потім підходжу 

До тягара, а Іул, мій синок, вже схопивсь за правицю 

І по слідах моїх йшов, не встигаючи стежить за батьком; 

Ззаду дружина пішла. Ми йдемо по місцевостях темних, 

І от тепер-то мене, що ні льоту списів не лякався, 

Ані ворожих полків, що насупроти мене стояли, 

Всякий жахає вітрець, всякий звук мою душу бентежить: 

Так, розхвильований, я за тягар свій тремчу й за дорожніх. 

Я аж до брами сливе наближавсь, завертаючи майже 

Всю вже дорогу, коли доторкнувся до вух моїх раптом 

Гомін швидкої ходи, і мій батько, що в темряву зорив, 

Скрикнув: «O сину мій, сину, тікай, бо вже ворог за нами. 

Я уже й сяйво щитів і блискучую мідь на нім бачу». 

Тут невідомо яке божество, неприхильне до мене, 

Розум мені відняло. Бо коли я метнувся тікати 

Вбік від дороги і вдавсь на розпуття з відомого шляху,— 

Тут на мій сум чи то викрала Доля дружину Креусу, 

Чи заблудилась вона і спочити утомлена сіла,— 

Хто його зна, тільки нам не вернулась пізніше на очі, 

Та про загублену я не раніше згадав, обернувшись, 

Як досягли ми уже до могили й священного здавна 

Храму Церери: її бракувало на зборах самої. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1682 

 

Так ошукала вона чоловіка, супутників, сина... 

Світе, кого із людей та богів я не гудив, безглуздий? 

Навіть нічого страшніш у спустошенім місті не бачив. 

Я доручаю тоді своїм друзям Асканія, хлопця, 

Батька й пенатів усіх і в яру їх глибокім ховаю, 

Сам же до міста біжу і надітою зброєю сяю, 

Всі небезпечності я присудив потерпіти, по Трої 

Зпову пройти і біді свою голову знову підсунуть. 

Я повертаюсь до мурів і хмурого брами порогу, 

Звідки раніш я тікав, і, сліди розглядаючи власні, 

В темряві ночі біжу та дружини очима шукаю. 

Скрізь мене острах бере і лякає сама мовчазливість. 

Згодом вертаюсь я в дім,— може, якось вона випадково 

Знов завітала туди? — Але в дім увірвались данайці. 

Вже й ненажерний вогонь із високої стріхи женеться 

Вітром, і полум’я зверху лютує й бурхоче в повітрі. 

Далі я йду і дивлюсь на палати Пріама й на башту: 

Бачу я тут в спорожнілих вже портиках храму Юнони,  

Фенікс
1
 та хижий Улісе, що обрало їх вартовими, 

Здобич усю стережуть. У це місце скарби з Іліона 

Купами зносять: з запалених храмів жертовники божі, 

З золота чистого чари, усе награбоване вбрання. 

Злякані вкрай матері і хлоп’ята так само стояли 

Там навкруги. 

  

От я наважився сповнити голосом темряву ночі, 

В вулиці я закричав і, зітхаючи марно, Креусу, 

Журний, почав викликать і гукать її знову та знову. 

  

А як шукав я її та блукав по будинках похмурий. 

Раптом з’явилось мені безталанне Креуси обличчя, 

Вся її постать, хоч вища далеко від знаної мною... 

Я остовпів, розгубився, й мій голос прилип до горлянки... 

Так от сказала вона і зняла з мене клопіт усякий: 

«Годі, немає чого мордувать себе сумом безглуздим, 

Любе подружжя моє. Приключилося все це з веління 

Неба; чи Доля тобі боронила в дорогу Креусу 

Вивести, чи не бажав сам Олімпу високого батько. 

Ти ж по широких морях наблукаєшся з статками досить... 

Потім дістанешся в край ти Гесперський
1
, де Тібр наш Лідійський 

                                                      
1
 Фенікс — грецький воїн, син Амінтора, супутник Ахілла в троянській війні.— Прим. 

перекладача. 
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В тихій своїй течії по ланах пробігає родючих. 

Там тобі буде гаразд: там і царство, й царівна-дружина 

Ждуть тебе, друже, давно — кинь же плач свій по любій Креусі. 

Я не побачу осель мірмідонів чи гордих долопів
2
, 

Я до ахейських жінок не піду як рабиня,— не дурно ж 

Я — Дарданіда дружина й самої Венери невістка... 

Мати велика богів на цім місці трима мене в себе. 

Ну, прощавай же тепер і люби тільки спільного сина». 

Мовивши все це, розвіялась зразу в повітря легкеє, 

Я ж тільки гірко ридав, та промовить не міг їй ні слова... 

Тричі старався руками я шию її обхопити, 

Та, хоч обнята, вона все виходила з рук моїх тричі; 

Наче легенький вітрець, наче сни ті крилаті, прозорі. 

Згаявши так усю ніч, повернувсь я, нарешті, до друзів... 

З гуртом товаришів Еней відбуває до надбережних гір, щоб там перечекати, коли 

відійдуть греки (вірші 795–804). 

Книга III 

Еней далі розповідав про свої мандрування, що почасти нагадують мандрування Одіссея 

в поемі Гомера. Він дорогою відвідує Фракію, Делос, Кріт; буря заносить його кораблі до 

Строфадських островів, де троянцям доводиться витримати сутичку з крилатими 

потворами — гарпіями; врятувавшись від них, далі Еней зустрічає в Епірі віщуна Гелена 

(сина Пріама) і напівзбожеволілу від горя вдову Гектора Андромаху; об’їжджаючи 

Сіцілію, Еней тільки здалека побачив кіклопа Поліфема, якого осліпив Одіссей, відібрав 

грека Ахеменіда, якого Одіссей випадково забув у печері кіклопа. Нарешті кораблі 

припливають до затоки Дрепану, у північно-західній Сіцілії. Тут помирає Анхіз. Еней 

скеровує свої кораблі до Італії, але буря (описана в першій книзі) відкинула його до 

африканських берегів (вірші 1–718). 

Книга IV 

Коханні Дідони (вірші 1–89) 

Отже, цариця давно вже, тяжкою потята любов’ю, 

Рану на серці ятрить і вогнем пожирається тайним. 

Мужа відвагу велику в душі уявляє та славу 

Роду його; залишились прикуті до серця обличчя, 

Мова, спокою приємного пристрасть не дасть її тілу... 

Тільки наступного дня освітила всі факелом Феба 

Землі та вогку Аврора усунула тінь з небосхилу — 

Так до сестри дорогої недужа на пристрасть звернулась: 

                                                                                                                                                                           
1 Тобто західний, від грецького слова «геспера» — вечір, захід.— Прим. перекладача. 
2 Долопи — фессалійське плем’я, що жило по узгір’ях Пінду.— Прим. перекладача. 
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«Анно, як, сестро, мене у ваганні сновиддя лякають! 

Хто цей чужинець, недавно до нашого міста прибулий, 

Що і обличчям прекрасний, і духом, і в зброї найперший? 

Думаю, певність моя ж не даремна, що з роду богів він. 

Боязкість душі низькі видає. Ах, його як нещадно 

Кидала доля! Як дивно розказував нам він про війни! 

Якби назавжди я раз не поклала собі остаточно, 

Що не з’єднаюся більше ніколи я путами шлюбу, 

Скоро і перше кохання смертю мене ошукало; 

Якби мені не набридли ті ложа та факели шлюбні,— 

Мабуть, єдиній оцій я піддатись могла би спокусі. 

Анно, признаюсь, по смерті нещасного мужа Сіхея, 

Як тоді брат чоловічою кров’ю оббризкав пенатів, 

Цей лиш чуття прихилив і ще більш підштовхнув до падіння 

Дух занепалий мій. Давнього полум’я бачу ознаки. 

Краще волію, проте, щоб земля підо мною розкрилась 

Чи всемогутній отець перуном мене скинув до тіней,— 

Аж до тих тіней поблідлих Ереба у ніч глибочезну,— 

Перш ніж, Чесното, порушу тебе я й закон твій зламаю. 

Той вже, хто перший з’єднався зо мною, кохання моє все 

Геть відібрав і нехай же його береже у могилі». 

Мовивши все це, рясними слізьми свої груди змочила. 

Анна таке відповіла: «O сестро, миліша за світло, 

Чи ти, самотня й засмучена, молодість всю промарнуєш, 

Ані дітей, ані радощів ти не пізнаєш Венери? 

Думаєш попіл отой пильнувать або Манів могильних? 

Добре; раніше сумну женихи не могли прихилити 

Ані з Лівійських країв, ані з Тіра: зневажений Ярба 

Й інші вожді, що для славних годує земля африканська 

Подвигів: навіть приємній чинитимеш опір любові? 

Чи не спадає на думку, в чиїх ти полях оселилась? 

Тут Гетулійські міста, їхнє плем’я нездблане в війнах 

Нас і Нуміди безвузді
1
 й оточує Сірта відлюдна, 

Далі пустиня безвідна й країна простора доволі 

Лютих Баркеїв. Скажу що ж про війни у Тірі й погрози 

Брата твого
2
? 

Отже, гадаю, що з волі богів і з Юнони сприянням, 

Вітер погожий сюди скерував кораблі іліонські. 

Місто, яке ти, о сестро, побачиш отут! Що за царства 

З шлюбу такого постануть! В союзі із зброєю тевкрів 

                                                      
1 «Безвузді», бо не вживають вуздечок, тобто вправні вершники.— Прим. перекладача. 
2 Погрози Шгмаліона, брата Дідони, який убив її чоловіка й заволодів Тірій-ським престолом, 
примушують гадати, що він готується до війни.— Прим. перекладача. 
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Слава пунійська наскільки зросте в перевершених справах! 

Згоди благай у богів, учиняючи вгодні їм жертви, 

Гостя ще більше пильнуй і вигадуй причини забари, 

Поки на морі лютує зима й Оріон дощовитий, 

Судна ж розбиті». 

  

Після цих слів запалила їй душу гарячу любов’ю. 

Серцю надію дала і, напевне, від стиду звільнила. 

Спершу до храмів ідуть, близ жертовників ставши, благають 

Дозволу; обраних там за звичаєм вбивають двозубих
1
 

Фебу, Ліею-отцю й, що закони поклала, Церері, 

Першій з усіх їх — Юпоні, що пута зав’язує шлюбні. 

Держачи в правій руці патеру
2
, прекрасна Дідона 

Білій корові сама вино виливає між роги. 

У переддвер’ях богів до жертовників жирних підходить, 

Жертвами день починає і в грудях овечих відкритих 

Нутрощі жадно живі ще досліджує оком уважним. 

  

Ах, ворожбитський нерозум! Хіба обітниці безумній 

Та ворожба допоможе? Тим часом кісток поїдає 

Полум’я мозок м’який. Мовчазна все не гоїться рана 

Глибоко в серці. Згораючи, місто обходить нещасна 

В цьому безумстві Дідона, немов олениця стрілою 

Здалеку вражена влучно у крітських гаях необачна 

Тим пастухом, що кинув летюче залізо, непевний 

Наслідку, та ж, біжачи поЧяісах і по горах Діктейських, 

Все ще блукає; смертельна стирчить очеретина в боці. 

Нині з собою Бнея між мурами водить, фортеці 

І сідонійські багатства показує й прибране місто; 

То починає казати, але на півслові затнеться; 

Потім увечері знову на бенкет запрошує гостя, 

Знов про Троянські події, безумна, почути бажає, 

Поки ж розказує він, то очей не відводить від нього. 

Потім, як вийдуть, і місяць блідий вже, що сонце зміняє, 

Світла відбавить і зорі нахилені снам промовляють, 

В домі порожнім сама на покинутім ложі сумує, 

Лежачи там. Як відсутній відсутнього чує і бачить, 

Чи на колінах держить вона, вражена схожістю, 

Іола Довго, але ошукати любов невимовну не може... 

Башти початі не більшають, молодь вправлятись у зброї 

                                                      
1 «Двозубі», тобто жертовні тварини, особливо вівці, що мають у нижній щелепі вісім різців, два 
з них уже замінилися більшими її міцнішими (в півтораків) .— Прим. перекладача. 
2 Патера — жертовна чара.— Прим. перекладача. 
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Кинула. Порт, що будований був на війну, й бастіони 

Гаять в роботі; перервані, всі припинились будови: 

Визубні мурів гігантські й споруда не нижча від неба. 

Юнона хоче віддалити Енея від Італії і тим врятувати в майбутньому свій улюблений 

Карфаген. Вона сприяє здійсненню мрій Дідони. Але чутка про це доходить до лівійського 

царя Ярби, який мав намір одружитися з Дідоною. На його молитву Юпітер через 

Меркурія наказує Енееві залишити Карфаген. Еней підкоряється: ні прохання, ні докори 

Дідони не можуть його затримати. Дідона в розпуці, побачивши, що троянські кораблі 

відпливають, проклинає Енея і заподіює собі смерть на вогнищі. 

Книга V 

Еней знову пливе до берегів Італії. Але буря приганяє його кораблі ще раз до берегів 

Сіцілії, де він улаштовує ігри на відзнаку річниці смерті свого батька Анхіза. Але мстива 

Юнона через свою вісницю Іріду підбурює троянських жінок підпалити флот; пожежу 

пощастило ліквідувати тільки тому, що вчасно полив великий дощ, який послав Юпітер 

на щиру молитву Енея. Залишивши в Сіцілії кволих і втомлених, Еней відпливає, прямуючи 

знову до берегів Італії. Цим разом усе минає щасливо; а що щастя ніколи дурно не 

дається, то гине «один за багатьох» — керманич Енея Палінур, який, заснувши, впав 

у море. 

Книга VI 

Еней нарешті висаджується на італійському березі; тут він близько міста Кум відвідав 

печеру віщунки Сівілли. Від неї Еней дізнається, що заснування нового царства на 

Італійській землі коштуватиме йому дуже багатьох, страшних зусиль. Але, готовий на 

все, Еней просить у віщунки дозволу побачитись з тінню померлого батька Анхіза: вхід 

до житла тіней недалеко Кум, і туди можна дістатись тільки за допомогою Сівілли. 

Сівілла погоджується. Поховавши одного з своїх супутників, сурмача Мізена, і принісши 

жертву підземній богині Прозерпіні, Еней потрапляє в підземне царство. Тут за зразок 

Верґілій узяв відповідне місце з «Одіссеї», але й сам цей епізод «Енеїди» був одним зі 

зразків для літератури середньовічних візій і для славнозвісної поеми Данте 

«Божественна комедія». Описується вхід до пекла, натовпи тіней, що дожидають 

перевозу через підземну ріку або болото Стікс в човні перевізника Харона; між цими 

тінями Еней зустрічає свого керманича Палінура, але не може взяти його, непохованого, 

до себе, в човен Харона. За Стіксом триголовий пекельний пес Цербер кидається на Енея, 

але Сівілла шпурляє йому снотворне зілля, і вони щасливо минають цю потвору (книга VI, 

вірші 264–435). 

Хід до підземного царства  

(вірші 264–435) 

Душі чиє володіння, боги, і ви, тіні беззвучні, 

Хаос, і ти, Флегетонте, місця мовчазні серед ночі, 

Хай, що я чув, розповім все і, з вашого дозволу, речі 

Я розповсюджу занурені глибоко в землю і в морок! 
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Йшли самотою вони там, у сутінках ночі незримі
1
, 

Вздовж через Діта будови порожні та царства примарні: 

Так у непевному місяця світлі, сумнім, ненадійнім, 

Путь по лісах манячить, коли присмерком небо затягне 

Батько Юпітер і ніч обезбарвить околишні речі. 

Перед самим переддвер’ям у першому вході до Орка 

Сум притулився, а з ним і месниці поруч Турботи. 

Тут і Хвороби безкровні живуть, і засмучена Старість, 

Голод на лихо підмовний, і Страх, і Нестаток огидний, 

Теж і жахливі на вигляд примари там — Смерть і Страждання. 

  

З ними ж, споріднена з Смертю, лежить Летаргія й зловтішна 

Заздрість, а супроти них на порозі Війна смертоносна, 

Ложа залізні стоять Евменід і Незгода безглузда, 

Що на волосся зміїне скривавлену пов’язку в’яже. 

Там посередині руки старі і гілля простягнула 

Ільма тінява, гігантська, де марні житло своє мають 

Сни, як то кажуть в народі, й під кожним листом причаїлось 

Сила страховищ, крім того, до різних подібні тварин всі, 

Перед дверима Кентаври і Сцілли стоять двоголові, 

І Бріарей спочиває сторукий, і Гідра Лернейська, 

Страшно сичить там Химера, озброєна полум’ям в пащі, 

Гарпії там, і Горгони, і образ тритільної тіні
2
. 

Раптом за меч тут схопивсь, тремтячи перед привидом грізним. 

Вийняте лезо Еней на ці зустрічні тіні наставив 

І, не сказала б супутниця мудра, що це лише тіні 

Пурхають, привиди лиш в оболонках порожніх без тіла, 

Кинувся б він і даремно мечем уражав би примари. 

Звідси дорога на Тартар веде вже до хвиль Ахеронту. 

Тут каламутна безодня кипить і, у нуртах широких 

Весь перемішаний з мулом, пісок у Коціт виригає, 

Води жахливі оці сторожить перевізник і ріки, 

Брудом страшенним укритий Харон: борода сивиною 

Нечепурна пойнялась, і жевріє зір нерухомий, 

Плащ той забруднений грубим вузлом йому висить на плечах, 

Човен відштовхує сам він жердиною й ставить вітрила. 

І на судні, що іржею пойняте, тіла перевозить. 

Літній уже, але повна снаги його старість зелена. 

По берегах порозкидані товпи сюди натискають, 

Мужі стоять і матрони, позбавлені подиху трупи, 

Постаті славних героїв, дівчата, що вмерли до шлюбу, 

                                                      
1
 Еней і Сівілла.— Прим. перекладача. 

2
 Тобто Геріон, тритільний велетень, убитий Гераклом.— Прим. перекладача. 
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І юнаки, що в батьків на очах у вогні спопеліли. 

Так по лісах незліченне, як холодом першим повіє, 

Листя пожовкле летить; так від спінених моря безодень 

На суходолі збиваються птиці, як рік непогожий 

Гонить за море їх всіх у землі, що сонцем зогріті. 

Ставши на березі, дехто благає собі перевозу, 

Руки простягти вперед, бо іншого берега прагне. 

Хмурий, проте, той весляр, то тих обирає, то інших; 

Декого й зовсім далеко держить від пісків надбережних. 

Прикро дивує Еней і, зворушений галасом диким, 

Мовить: «Скажи мені, діво, що треба тим людям на річці? 

Хочуть чого всі ці душі? Чому це він тим залишатись 

Каже на березі, тим же на синій воді веслувати?» 

Коротко так відповіла жрекиня йому довголітня: 

«O порождіння Анхіза, богів найпевніший нащадку, 

Бачиш глибокі Коцітові води й болото Стігійське,— 

Ним і боги присягатись бояться й порушити слово. 

Всі, кого бачиш отут,— це юрба непохованих бідна, 

Цей перевізник — Харон, з ним же тільки поховані їдуть, 

Бо не дозволено тих перевозити перше по хвилях 

Від берегів цих страшних, ніж в могилах їх кості спочинуть; 

Круг берегів тут блукають і пурхають ціле століття: 

Тільки тоді вже, допущені, води бажані побачать». 

Спершу затримавшись, знову нащадок Анхіза відходить, 

Мислячи довго й, зворушений долею душ тих сумною, 

Бачить скорботних, позбавлених шани лежати в могилі, 

Там він Левкаспа й призвідця лікійського флоту Оронта, 

Тих, які з Трої по моря шляху прибули вітряному 

Й згублені Австром, що в воду затяг кораблі й моряків всіх. 

Ось серед них і керманич блука Йалінур, що допіру 

На перегоні Лівійськім, пильнуючи зір мореплавних, 

Скинутий раптом, у хвилі звалився з корми вниз крутої. 

Ледве його розпізнавши у темряві дуже сумного, 

Спершу звернувся отак: «Хто з безсмертних тебе, Палінуре, 

Вирвав із нашого кола, в безоднях морських утопивши? 

Все розкажи мені. Бо по цей день правдомовний, надійний,— 

В цім лише слові мене ошукав Аполлон-віщувальник,— 

Він же мене запевняв: «Без утрат і напасті щасливо 

Дійдеш Авзонії
1
. Що ж тепер важать його віщування?» 

Мовить керманич: «Ні! правду триніг віщував тобі Феба, 

Сину Анхіза,— не бог утопив мене в морі бездоннім, 

Бо ж і кермо корабельне, якого я міцно тримався, 

                                                      
1
 Авзонія, або Аусонія — Італія (від назви народу — авзони, тобто оски) .— Прим. перекладача. 
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Човном керуючи, я одірвав і потяг за собою, 

В море упавши. Та, свідчуся морем тобі непогожим, 

Я не за себе тоді жахавсь, а боявся за тебе, 

Що без керма й без керманича, посеред нурт опинившись, 

Твій корабель не спроможеться більшої витримать бурі... 

Три непогодяні ночі носив мене Нот ошалілий 

На бурунах тих високих, і лиш на четвертий світанок, 

Хвилею знесений, я Італійськую землю побачив. 

От і до берега я досягнув і вже був у безпеці, 

Але тубільці лихі, що мене уважали за здобич, 

Збройно напали на мене, коли я в намоклому вбранні, 

Весь обважнілий, хапався за виступи скель прямовисних. 

Нині ж я іграшка вітру та хвиль на глухім узбережжі. 

Радісним сяйвом небес і повітрям тебе заклинаю, 

Батьком померлим і Юлом — надією серця новою: 

Визволь мене і в недолі моїй поможи, бездоганний. 

Гавань Велінську знайди і землею посип моє тіло 

Або, як знаєш ти путь, що тобі показала напевне 

Мати-богиня,— адже ж неможливо без божої сили 

Перепливати ці ріки страшні, це болото Стігійське,— 

Руку нещасному дай, відведи через води з собою, 

Хай хоч по смерті я мирно спочину в оселі спокійній». 

Так говорив він, а віща пророчиця так відказала: 

«Звідки таке, Палінуре, у тебе бажання жахливе? 

Ти, непохований, води Стігійські побачиш і далі 

Води страшних Бвменід і на берег без дозволу зійдеш? 

Не сподівайся ж благанням одвічний закон одмінити, 

Але нехай моє слово потішить тебе у скорботі. 

Знай, що сусідня по всіх тих містах та околицях людність, 

Вражена явищем з неба, з костей твоїх зніме наругу, 

Насип зробивши могильний і честь тій могилі віддавши; 

Матиме вічно те місце віднині ім’я Палінура». 

Після цих слів весь розвіявся сум, і турбота у нього 

З серця зійшла вже. Та пам’ять і назва його звеселяють. 

Далі рушаючи в путь, до ріки подорожні доходять. 

Ледве від плеса Стігійського їх постеріг перевізник, 

Як вони, гай мовчазний перейшовши, до човна прямують, 

Зразу ж до них удається і так нарікає словами: 

«Хто б ти не був, що при зброї ідеш до потоків підземних, 

З місця не руш, відповіж, звідкіль ти, чого тут потребуєш? 

Тут лише місце для тіней, і Сну, і сновійної Ночі; 

Тіла живого не можна везти на стігійському плоті. 
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З внуком Алкея
1
 не радий я був, що колись тут зустрівся, 

Взявши на човен колись Піріфоя з Тесеєм — так само, 

Хоч і безсмертного роду вони і в боях непоборні: 

Той, триголового сторожа-пса ланцюгом полонивши, 

Витяг тремтячого геть з-під трону царського, зухвалий, 

Ті ж господиню наважились Дітову викрасти з дому». 

Коротко так Амфрісійська
2
 на це відказала Сівілла: 

«Наміру злого немає у нас, а тому не турбуйся: 

Не для насильства ця зброя, а твій воротар велетенський 

Хай досхочу гавкотнею знекровлені тіні лякає, 

Хай, як раніше, пильнує Плутонів поріг Прозерпіна. 

Троєць Еней, знаменитий мечем і побожністю знаний, 

Сходить до батька свого під землю до тіней Ереба, 

Але, як приклад такої пошани тебе не зворушить, 

Може, тоді оцю гілку
3
 (і, вийнявши з шат, показала) 

Ти вже пізнаєш». Гнівливе його заспокоїлось серце. 

Більш ані слова. Здивований він подарунком почесним — 

Віткою Долі,— давно вже не баченим тут під землею, 

Свій корабель темнобокий на берег наводить кормою, 

Тіні зганяє, що там скрізь по лавах довженних сиділи 

І на розчищене місце Енея великого садить. 

Тут застогнав під вагою надмірною човен легенький. 

Ринула твань усередину через краї і щілини. 

Так перевіз і Сівіллу й героя по водах безпечно 

Й висадив їх на багнистому грунті в густі очерети. 

Цербер потворний околицю гавканням всю ту сповняє, 

Звір триголовий, навпроти мандрівних в печері простертий. 

Бачивши віща, як шия йому настовбурчилась гаддю
4
 

Тісто снотворне, медове, також з чарівними плодами. 

Кидає. Тут, роззявляючи три ненажерливі пащі, 

Пес пожирає пиріг, витягає довженную спину 

І, на землі розпростершись, печеру усю затуляє. 

Тільки заснув, наче мертвий, той сторож, Еней поспішає 

Швидко на берег ступити, звідкіль повороту немає. 

Підземне царство складається з п’яти відділів. У першому перебувають душі померлих 

дітей, у другому — душі тих, кого неправильно присуджено до смерті, в третьому — 

самогубці, в четвертому — жертви кохання і між ними — Дідона, з якою Еней 

намагається поговорити, але вона від нього відвертається; в п’ятому відділі 

перебувають тіні героїв. Далі, оточений вогненною рікою Флегетоном, розташований за 

                                                      
1 Внук Алкея або Алкід, тобто Геракл.— Прим. перекладача.  
2 Тобто Сівілла, жриця Аполлона, який колись пас череди царя Адмета на берегах фессалійської 
ріки Амфрісу.— Прим. перекладача. 

3 Чарівна золота гілка, яку зірвав Еней, спускаючись у підземне царство.— Прим. перекладача. 
4 У Цербера на шиї замість шерсті — змії.— Прим. перекладача. 
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високим муром Тартар — місце мук грішників: Еней туди не спускається, і про цей відділ 

підземного царства йому розповідає Сівілла. А далі — щасливі Єлісейські поля (Елізіум), 

місце, де перебувають праведники. Тут Еней зустрічає Анхіза. 

Пророцтво Анхіза про майбутню славу  

(вірші 679–853) 

Батько Анхіз на той час у глибокій долині уважно 

Переглядав до наземного світу призначені душі. 

Пильно очима водив по власному племені; бачив 

Щастя ііотомків і долю, і лік їх увесь незчисленний; 

Постаті кращих героїв і подвиги ввік незабутні. 

Та як побачив Енея, що йшов через луки назустріч, 

Руки простяг пін до нього обидві; на радощах слізьми 

Лиця старі окропив, і голосом зрушеним мовив: 

«Так, ти нарешті прийшов. Твоя щира до батька прихильність 

Всі подолала завади, усі перешкоди. Я можу 

Глянути в очі тобі і голос почути знайомий. 

Правда, я так і гадав. Я думав, прибудеш ти, сину. 

Дні з нетерпінням я числив, і от моя мрія збулася... 

Через які ж ти моря переплив? По яких суходолах 

Ти перейшов? І в яких побував небезпеках, коханий?..» 

  

«Батьку,— промовив Еней,— твій образ, такий сумовитий, 

Часто являвся мені і кликав за брами підземні... 

Наші човни на Тірренському морі. Дай стиснути руку, 

Дай же, мій батьку, обняти тебе... Не тікай від обіймів». 

Так говорив він і сльози струмив із очей неутішних. 

Тричі хотів він обвити руками Анхізову шию,— 

Тричі з обіймів йому уривався укоханий образ.— 

Так, ніби вітер легкий, ніби сонна примара крилата. 

  

От уже бачить Енеії захисну та глибоку долину, 

Гаєм порослу зеленим і тихого шелесту повну, 

Де супокійні оселі потік обмиває Летейський. 

Над берегами, над плесом людські племена і народи 

В’ються, літають, немовби улітку погожої днини 

Бджоли по луках зелених, над цвітом рясним, розмаїтим 

І коло білих лілей: бринять і гудуть сіножаті. 

Глянув Еней і, здригнувшись на вигляд, питається в батька: 

«Що то за хвилі тремтять в далині і що то за люди 

Геть понад плесом літають і луг укривають зелений?» 

Відповідає Анхіз: «То душі, що вдруге судилось 
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Тіло їм земне узять. До Летейської хвилі припавши, 

В водах спасенних її вони п’ють забуття довгочасне. 

Хочу уже я давно тобі показати наочно 

Рід твій майбутній і славних нащадків твоїх полічити, 

Щоби зо мною радів ти, Латинського краю дійшовши». 

Насамперед Анхіз пояснює Енееві піфагорійську (Піфагор — грецький філософ VI ст. до н. 

е., який залишив спогад про себе в нашій математиці) теорію походження, очищення 

і перевтілення душ («метемпсихоз»). Душі, яким судилося ще раз жити на землі, п’ють із 

ріки Лети забуття того, чим вони були до народження. Потім вони переселяються 

в Елізіум, де очищаються, і після того можуть вертатися на землю і знову жити. Далі 

Анхіз показує Енеєві його майбутніх нащадків і віщує про майбутню римську славу. 

Син Енея, Асканій, або Юл, збудує місто Альба-Лонгу, де царюватиме Сільвіії [також 

син Енея від шлюбу з Лавінією, його наступник Сільвій Еней (763), Прока і Нумітор, дід 

Ромула й Рема, міфічних засновників Римської держави]. Близнята Ромул і Рем 

народились від дочки Нумітора, весталки Реї Сільвії (інакше Ілії), яку покохав бог Марс. 

Покинутих напризволяще, їх вигодувала вовчиця. За переказом, Ромул 753 р. заснував Рим. 

Від Ромула Анхіз переходить безпосередньо до цезаря Августа — захисника Верґілія: 

вшановується його царювання, яке відроджує «золотий вік» (вірші 790–807). 

«Нині Дарданського роду в майбутньому суджену славу, 

Кращих нащадків твоїх італійського племені й крові, 

Світлих героїв, що наше імення у спадщину візьмуть,— 

Все я тобі покажу й прочитаєш ти власную долю... 

Бачиш того юнака, що, списом підпираючись, ходить, 

Він щонайближчий до світла. Він паростком першим, на славу 

Роду твого італійського, ввійде в повітря нагірне. 

Сільвій ім’я його буде, твоє поріддя останнє, 

Старощів пізніх твоїх нагорода, Лавінія-мати 

В лісі догляне його і на батьківське царство поставить. 

І Альба-Лонгу стару він під скіпетр наш завоює. 

Цей от, найближчий, це Прока, троянського племені слава; 

Нумітор далі і Капій, і той, хто тебе нагадає 

Іменем, честю, побожністю — Сільвій Еней, коли тільки 

Доля дозволить йому царювати у місті Альбанськім... 

Що за юнацтво, поглянь! Скільки сили у них бойової! 

Скільки вінків горожанського дуба
1
 їм чола вінчає; 

Ці тобі Габії чесні осадять, Номент і Фідену; 

Ті Коллатінські мури складуть на гірських стромовинах, 

Болу, Пометію, Кору і Фавна святе городище! — 

Назви повік голосні на землях, не названих нині. 

«Далі за дідом, дивися, син Марса іде до престолу, 

Ромул, що Ілія-мати (славетного кров Ассарака) 

                                                      
1
 Горожанський вінок (corona civilis) — золота корона з вирізьбленим на ній листям дуба, що 

давалась на відзнаку за громадські заслуги римським громадянам.— Прим. перекладача. 
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В світ приведе. Подивись: двоє пер на шоломі у нього. 

Так, його батько богів на діла призначає великі; 

Так, під рукою у нього наш Рим величавий огорне 

Міддю і владою землю, а духом сягне до Олімпу,— 

Рівняву всю семигорбу єдиною взявши стіною, 

Благословенний нотомством героїв... Так мати Кібела 

Пишно в короні зубчатій по Фрігії йде в колісниці, 

Родом божественним горда, сто внуків собі пригорнувши, 

Сотню святих небожителів, що на ефірі панують. 

Нині зверни свої очі, поглянь на цей рід незліченний. 

Все — твої римські нащадки: тут Цезар, тут Юліїв плем’я. 

Що попід небо високе величчям своїм піднесеться. 

От перед нами і той, що так часто тобі віщували — 

Август — герой і нащадок богів, що знову появить 

Вік золотий у краю Італійськім, на нивах, де вперше 

Щедрий Сатурн царював. І війною собі поневолить 

Він гарамантів та індів, що в землях живуть краєсвітніх 

За годовими кругами, по той бік од наших сузір’їв, 

Де небодержець Атлант розпечені осі тримає. 

Вже і тепер пам’ятаючи прикре богів віщування, 

З жахом чекають його меотійці і царства Каспійські, 

Ждуть і тремтять перед ним береги семигирлого Нілу. 

Стільки землі не сходив ні Геракл у поході преславнім, 

Як переслідував лань мідноногу і ліс Еріманта 

Від кабана визволяв, і Лернейську поборював Гідру, 

Ні переможний Ліей, що веселим ярмом виноградним 

Від верхогір’їв Нізейських жене переможених тигрів... 

Чи ти вагаєшся й досі у подвигах мужність явити? 

Чи й тепер ти боїшся в Авзонських краях оселитись?..» 

Далі швидко змінюють один одного образи міфічних римських царів, відомих діячів 

республіканської доби, доби Пунічних воєн і т. д. (яскравий приклад політичної 

спрямованості «Енеїди»). Центр ваги-в прикінцевих віршах (вірші 845–855), де Верґілііі 

висловлює своє розуміння історичної місії Риму. 

...«Інші майстерніш, ніж ти, відливатимуть статуї з міді, 

З мармуру теж, я гадаю, різьбитимуть лиця живії, 

Краще в судах промовлятимуть, краще далеко від тебе 

Викреслять сферу небесну і зір кругове обертання,— 

Ти ж пам’ятай, громадянине римський, як правити світом,— 

Будуть мистецтва твої: у мирі тримати народи, 

Милувать щирих підданців і вкрай довойовувать гордих». 

Книга VII 
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Із сьомої книги починається друга частина «Енеїди»; тема цієї книги — завоювання 

Енеєм і троянцями старого Даціума. Верґілій бере тут за зразок другу епопею Гомера — 

«Іліаду». Повернувшись із підземного царства, Еней з кораблями пливе на півпіч 

і дістається до гирла ріки Тібру. Укріпившись в Лаціумі, він укладає спілку з царем 

латинців Латином, який погоджується одружити з Енеєм свою дочку Лавінію. Але гнів 

Юнони не припиняється: з її волі йде проти цього шлюбу насамперед дружина Латина — 

Амата, потім цар рутульський-Турн, якому Лавінію обіцяно раніше. Згода між 

троянцями та латинцями ламається. Книга закінчується перелічуванням бойових сил 

обох ворожих сторін.  

Книга VIII 

Обидві ворожі сторони шукають союзників. Турн просить допомоги у грецького героя 

Діомеда, який оселився в Італії, а Енееві уві сні з’являється бог ріки Тібру і підбадьорює 

його віщуванням, що він збудує місто на тому місці, де знайдуть свиню з тридцятьма 

поросятами. Підбадьорившись від цього сну, Еней шукає допомоги в аркадянина Евандра, 

Що мешкає на тому самому Палатінському горбі, де в майбутньому буде центр Рима. 

Евандр — спокійний ідилічний цар, він дає Енеєві загін війська під проводом свого сина 

Палланта. Тим часом Венера, турбуючись про безпеку Енея, посилає йому зброю і щит, 

які викував бог Вулкан; на щиті вибито майбутні подвиги і долю римлян (вірші 602–731). 

Опис щита цікавий, по-перше, як матеріал, який доводить політичну тенденцію поеми і, 

по-друге, як паралель до такого самого опису в «Іліаді». 

Епізоди з римської історії подані в такій послідовності. Спочатку згадується про те, як 

вовчиця вигодувала родоначальників римського народу Ромула і Рема (вірші 630— 635). 

Потім накреслено деякі моменти стародавньої напівміфічної епохи: 1) Викрадення 

сабінянок: згідно з міфом, Рим заснували самі чоловіки; щоб здобути жінок, вони 

влаштували свято, запросили на нього сусідів і, в той час, коли гості-батьки тішилися 

різними видовищами, повикрадали їх дочок; 2) це викрадення викликало тривалу війну між 

римлянами й сабінянами (народом царя Тіта Тація); але сабінянки, що стали жінками 

римлян, кінець кінцем примирили обидві ворона сторони; далі згадуються курети — 

жителі сабінського міста Куреса; 3) далі йде картина страти римським царем Туллом 

Гостілієм зрадливого союзника, царя Альба-Лонги Метта (або Меттія) Фуффеція; 

4) історія про те, як після оголошення республіки в Римі, цар сусіднього (етруського) 

народу Порсенна, заступаючись за вигнаного з Рима царя Тарквінія Гордого, обложив 

Рим, але відступив; це сталося завдяки мужності римлянина Горація Кокліта, що тільки 

з двома товаришами боронив міст через ріку Тібр, і дівчини Клелії (її взято заложницею, 

але вона втекла, кинувшись у той самий Тібр; римляни були все-таки змушені повернути 

її Порсенні, але, повернувшись у полон, Клелія поводилася так відважно, що цар відпустив 

її на волю, а разом з нею й інших заложників); 5) тоді йде епізод нападу на Рим в 399 р. 

(вночі галли підкралися під мури римського замка, так званого Капі-толія, і здобули б 

його, коли б гуси, присвячені богам, не заґелґотіли і не розбудили Марка Манлія, а за ним 

і інших римських воїнів; звідси й вираз: «Гуси Рим урятували»). Далі як орнамент ідуть 

окремі фігури: Салії (жерці Геркулеса), Луперки (жерці бога Луперка, римського Пана), 

Фламіни (15 жерців різних богів); священні щити зроблені подібно до щита, що за часів 

Нуми впав з неба; постаті підземного царства (де «грішному» Катіліні протиставиться 

«праведний» Катон) і т. д. 

Центральне місце серед цих картин займає, як і слід сподіватись від двірського поета, 

епізод з недавнього минулого — перемога, яку здобув сучасний цезар Август, тоді ще 

Октавні, над своїм суперником у прагненні до влади — Марком Антоніем коло західних 
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берегів Греції («Актійський» -від міста Актіума— бій 31 р. до н. е.; близько Актіума 

острів Левката, вірш 677). Бій описано в панегіричному стилі: мають вигляд напівбогів 

вожді Oктавіан Август, у якого на шоломі «Рідна зоря» (спогад про Юлія Цезаря, якого, 

за офіціальною легендою, боги перетворили на зорю; див. нижче уривок 12 

з «Метаморфоз» Овідія — «Апофеоз Цезаря»), і його воєначальник Агріппа. Проти них — 

Антоній і його «єгипетська жінка», тобто єгипетська цариця Клеопатра. Бій 

обертається далі у войовниче змагання римських і єгипетських богів (Марс, Венера, 

з одного боку, а з другого -Анубіс та інші «потворні» боги). Як відомо, в рішучий момент 

перелякана Клеопатра наказала своєму флотові відступити; побачивши це, Антонів 

поспішив слідом за нею, покинувши флот і військо (обоє загинули в Єгипті; згідно 

з легендою, Клеопатра вмерла, давши вкусити себе отруйній змії). Картини «слави 

нащадків Енея» закінчуються тріумфом (святом перемоги) Цезаря Августа, що тривав 

три дні (тому— потрійний). Тут і римський «народ» у великому захопленні і подолані 

«варвари», що приносять дари; афри (взагалі африканці і, зокрема, карфагенці), лелеги 

й карійці (народи з Малої Азії), гелони (плем’я з берегів Борисфену-Дніпра), люди 

з Євфрату (з Месопотамії), морини (з північної Галлії), даги (з теперішнього Дагестану), 

вірмени (з ріки Араксу) та інші. Наведений уривок красномовно свідчить, що, розказуючи 

в своєму творі давню казку, поет має на меті уславлення своєї сучасності тобто 

монархічного режиму та його представника — «божественного» цезаря Августа. 

Щит Енея  

(вірші 608–731) 

Тут осяйна серед хмар піднебесних з’явилась Венера 

Дар несучи, і, в долині затишній побачивши сина 

Що понад берегом річки, самотній, шукав прохолоди, 

Стала на очі йому і промову до нього звернула: 

«От обітниця моя, подарунок тобі від Вулкана 

Утвір мистецький його. Не бійся тепер ні лаврентів 

Ані хороброго Турна на чесний двобій викликати». 

Так проказала і сина свого обняла Цітерея 

І променясту йому біля дуба зоставила зброю 

Він же, дарунком Вулкана вшанований гойно і радий 

Намилуватись не може і броню обводить воєнну 

Жадібним оком, дивується, в руки бере, приміряє 

То гребенястий шолом, який полум’ям б’є золотистим 

То смертоносний той меч, а то панцир і міді твердої 

Червонуватий, кривавий, мов хмара грізна, олов’яна 

Що, почервонена сонцем, виблискує сяйвом відбитим 

То наголінники візьме, з електра
1
 та золота литі, 

То розглядає списа, то щита незрівнянну роботу 

Там-бо на тому щиті, прозираючи роки майбутні, 

Вирізьбив владар огню італійців майбутні пригоди 

Римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий 

                                                      
1
 Коштовний сплав із трьох частин золота з частиною срібла.— Прим. перекладача. 
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І незчисленні усі, послідовно проваджені війни 

Вирізьбив він і Вовчицю у Марсовій тихій печері 

І коло неї близнят-сисунців, двох хлоп’ят нетямущих 

Як вони граються сміло, до матері як припадають, 

Як і вона, повернувши до них свою шию могутню 

Пестить по черзі обох і тіло вилизує ніжне 

Гам — підіймається Рим, там — сабінських жінок викрадають — 

Лиже насильство під час циркової забави; ще далі 

Вирізьбив бог бойовище нове, що схопилося раптом 

Поміж куретами, Тацієм давнім та римським народом 

Далі обидва царі, військове покінчивши змагання 

Перед жертовником, збройні, з вином у руках поставали 

І, заколовши свиню, мирову виробляють угоду 

Тут же, зовсім поблизу, квадриги
1
 прудкі розривають 

надвоє Метта (не хтів ти додержати слова, альбанцю). 

Тіло твоє пошматоване Тулл поволік по дібровах, 

І придорожні терни у кривавій росі червоніли. 

Далі Порсенна наказував місту прийняти вигнанця 

І за Тарквінія римлян страшною облогою мучив; 

Діти Енееві в бій виступають за волю змагатись. 

Став роздратований цар, на устах йому люта погроза; 

Видко, почув, що наважився Кокліт мости зруйнувати, 

Що утекла від сторожі і в Тіброві скочила води 

Клелія-діва... Ще далі стояв у фортеці на чатах 

Манлій і храм боронив і високий увесь 

Капітолій; Ромулів їжився двір острішком нової соломи. 

На позолоченім ґанку сріблистий гусак неспокійно 

Вгору зривавсь, кричачи, що галли уже біля храму. 

Галли повзли по кущах, добиралися вже до фортеці. 

Маючи добру заслону — у темряві чорної ночі. 

Кучері в них золоті, із золота й одяг і броня. 

В’ються плащі повишивані; щирого злота намисто 

В кожного сяє на шиї молочній. Розмахує кожен 

Парою списів легких і щитом захищається довгим. 

Тут витанцьовують Салії, голі луперки за ними; 

Фламіни тут у вовняних шапках, там Марсові видно 

Скинуті з неба щити; там чисті жінки в колісницях 

Святощі містом провозять. Ще далі мистець незрівнянний 

Вирізьбив Тартар підземний, Плутонові брами високі 

І лиходіям призначені кари: тебе, Катіліно, 

На височеннім уступі і фурій страшних проти тебе. 

Праведні душі окремо, між них і Катон правосудний. 

                                                      
1 Колісниця, запряжена четвериком.— Прим. перекладача. 
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Понад підземними тінями йшов злотокований образ 

Моря бурхливого; сива гойдалась і пінилась хвиля, 

А навкруги викидалися срібні із моря дельфіни 

І розбивали хвостами гребені хвиль. В осередку 

Судна пишалися мідні. Велика то битва Актійська: 

Море укрите усе кораблями. Кипить узбережжя 

І відбивається золотом в хвилях прозорих Левкати. 

Видно там, як цезар Август провадить у бій італійців... 

Високо став на кормі він, а з ним і народ, і сенат весь, 

І щонайбільші боги, і пенати. На скронях подвійне 

Сяйво у нього горить і зоря понад тім’ям аж рідна. 

Далі Агріппа, з наказу богів, при сприятливім вітрі 

Ставить у стрій кораблі; на чолі гордовитім у нього 

Славна ознака звитяги, ростральний вінець променіє. 

Там з іноземною міццю, при зброї і шатах відмінних,— 

Від узбережжів червоних, від східних земель повернувшись 

З краю Зорі переможцем,— Антоній веде за собою 

Бактрів, єгиптян і... гріх щонайбільший — єгипетську жінку. 

Лавою всі наступають і піняться води затоки, 

Веслами збиті, розірвані тьмами носів корабельних. 

Рвуться у просторінь всі із затоки: здається, Ціклади 

Вирнули з синіх безодень, стикаються гори плавучі: 

Так розгорнувся потужно невиданий бій корабельний. 

Падає клоччя горюче і сиплються стріли повсюди. 

Вогке Нептунове поле пролитою кров’ю багріє. 

Серед двірської громади цариця єгипетським систром 

Кличе до бою: не бачить гадюк, що її дожидають. 

Тут чужинецькі потворні боги, тут Анубіс гавкучий 

Проти Мінерви, й Нептуна, і матері римлян Венери 

Стрілами прищуть. Та кинувся Марс у середину січі, 

В панцир із криці закутий; із неба Еріннії люті 

І невгамовна Незгода до бою розхристані впали. 

Лине Беллона
1
 услід і кривавим бичем розмахнулась; 

В небі високому став Аполлон із натягненим луком, 

Глянув на битву, і вмить повернулися, вражені жахом, 

Геть утікають араби, сабейці, єгиптяни, інди. 

Бачить поразку цариця. Велить розв’язати мотуззя, 

Порозпускати вітрила. Тіка. Митець божественний 

Вирізьбив горду царицю бліду, перелякану смертю: 

В море односить її сприятливим подихом Япіг
2
 

Ніл велетенський встає їй назустріч і, вражений горем, 

                                                      
1
 Римська богиня війни.— Прим. перекладача. 

2
 Східний вітер, що дме з берегів Япігії, тобто Апулії.— Прим. перекладача. 
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Лоно своє відкриває й подоланих кличе до себе 

В гирла свої таємничі, у схованки плес ясно-синіх. 

Далі потрійним тріумфом до Римського замка вступивши. 

Цезар богам італійським обіцяну почесть складає: 

Триста в великому місті присвячує храмів обітних. 

В захваті Рим од забав; скрізь оплески люду лунають; 

Хори жіночі у храмах; жертовники скрізь пломеніють; 

Скрізь по жертовниках всіх позабивано в жертву телята. 

Сам же владика сидить на осяянім Фебовім ґанку. 

І від підвладних народів приймає дари; прикрашає 

Пишного храму одвірки, і довгою в’ються стягою 

Перед потужним язики земні в розмаїтих убраннях. 

Викував мудрий Ковач розперезаних афрів, нумідів, 

Дальніх лелегів, карійців і лучників добрих — гелонів, 

Там і Євфрат переможений ллє свої води тихіше, 

I краєсвітні Моріни і Рейн із подвоєним гирлом, 

Даги й далекий Аракс, що не терпить мостів над собою. 

Так милувався Еней дивовижним дарунком Вулкана;  

В захваті він од майбутніх подій і, радіючи серцем,  

Взяв на своє рамено майбутність і славу нащадків. 

Книги IX–XII 

Тим часом, коли Еней був відсутній, на його табір, з волі тієї самої Юнони, нападає Турн 

і облягає троянців. Два приятелі, Низ і Евріал, самовіддано намагаються пробитися крізь 

ворожі лави і повідомити Енея про небезпеку. Але за свій героїзм вони гинуть. 

Наступного дня хоробрий Турн намагається взяти табір Енея приступом, але троянці 

щасливо відбивають напад (книга IX, вірші 1–818). 

Десята книга розпочинається нарадою богів на Олімпі. Юпітер радить богам 

помиритися і припинити чвари на землі. Ще буде коли втручатися в справи під час 

майбутньої боротьби Риму з Карфагеном. Проте Венера і Юнона ніяк не можуть дійти 

згоди, і Юпітер ухвалює доручити кінець боротьби Долі. Еней із союзниками 

повертається і починається кривавий бій, в якому Турн убиває сина Евандра і друга Енея 

Палланта (вірші 1–908). 

Описом похорону загиблих товаришів розпочинається одинадцята книга. Цар Латин хоче 

примиритися з Енеєм, але на це не пристає Тура. Війна знову спалахує. Поділивши своє 

військо на дві частини, Еней веде свою частину до латинської столиці Лавревта. Проти 

першої частини війська Турн висилає частину свого війська під проводом хороброї дівчини 

Камілли, а проти другої-йде сам. Але Камілла полягла в боюі Турн змушений поспішати на 

допомогу своїм (вірші 1–915). 

Дванадцята книга. Під мурами Лаврента Турн зустрічається з Енеєм. Юпітер радить 

Юноні підкоритися рішенню Долі. В першій сутичці Енея поранено, але його швидко 

зцілює Венера. Турн програв свою справу; цариця Амата, вважаючи, що він убитий, 

повісилась. Але Турна тільки поранено; Еней має намір помилувати його, але, побачивши 
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на плечі у нього перев’язь Палланта (книга X) і згадавши про загиблого друга, вбиває 

Турна (вірші 1–952). 

(Переклад М. Зерова) 
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Квінт Ґорацій Флакк 

До Мельпомени («Мій пам’ятник стоїть…»)
1
 

Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді
2
. 

Піднісся він чолом над царські піраміди. 

Його не сточить дощ уїдливий, гризький, 

Не звалить налітний північний буревій, 

Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний. 

Я не умру цілком: єства мого частина 

Переживе мене, і від людських сердець 

Прийматиму хвалу, поки понтифік-жрець
3
 

Пій сходить з дівою в високий Капітолій. 

І де шумить Авфід
4
 в безудержній сваволі, 

І де казковий Давн
5
 ратайський люд судив,— 

Скрізь говоритимуть, що син простих батьків 

Я перший положив на італійську міру
6
 

Еллади давній спів. Так не таїсь від миру 

І лавром, що зростив святий Дельфійський гай
7
, 

O Мельпомено, ти чоло моє звінчай. 

(Переклад М. Зерова) 

 

  

                                                      
1
 Виноски до цього твору написав перекладач М. Зеров.— Прим. ред. 

2
 Вільний переклад; рим в оригіналі, звісно, немає. 

3
 Головний жрець — Понтіфекс Максімум — щороку сходив на Капітолій зі старшою весталкою 

молитись Юпітерові Капітолійському про благоденство Римської держави. 
4
 Авфід або Ауфід — ріка в Апулії, поблизу якої народився Горацііі. 

5
 Давн — міфічний цар Апулії. 

6
 В оригіналі «еолійський твір», тобто поезія, бо мова йде про еолійських поетів Алкея й Сапфо, 

метри яких Горацій справді перший розробив у римській літературі. 
7
 Переможців на Дельфійських іграх нагороджували лавровим вінком. 
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Публій Овідій Назон 

Сумні елегії. Життя поета (книга IV, елегія X)
1
 

Любощів ніжний співець, як свій шлях життьовий перейшов я,— 

 Друже-нащадку, тобі повість розкаже моя.  

Мила вітчизна моя — Сульмон, на джерела багатий; 

 Дев’ятдесят туди миль треба від Рима пройти. 

Там я на світ народивсь, а щоб добре ти рік той затямив, 

 Знай, що однакова смерть консулів стріла тоді
2
. 

З діда і прадіда рід наш поважний із вершників римських, 

 Не випадковість, не гріш в люди виводили нас. 

Парость не перша в сім’ї,— коли я на світ появився, 

 Був уже брат у батьків, старший від мене на рік; 

Але зірниця одна привітала народження наші, 

 День святкувався один, тільки на два пиріжки. 

Був то один із п’яти, зброєносній Мінерві відданих
3
 

 Днів, коли перші бої в цирку кривавлять пісок. 

В ранніх зелених літах нас виховують пильно й дбайливо: 

 В Рим до найкращих знавців батько обох нас послав. 

Брат мій від літ молодих вінець красномовства вподобав, 

 Форума сварки гучні вабили серце його. 

Серцю ж моєму з дитинства подобались святощі неба, 

 Муза до тихих пісень кликала душу мою. 

Часто мій батько мовляв: «Не за хлібне ти діло берешся, 

 Славний Гомер, але й він так і помер нуждарем». 

Батькове слово узяв до душі я і, Муз призабувши, 

 Спробував прозу писать, кинув я метри дзвінкі,— 

Тільки ж писання моє самохіть окрилялося ритмом, 

 Що б не почав я писать, вірші складались самі. 

Роки тим часом минали — нечутною перше ходою, 

 Вільної тоги настав день для обох юнаків, 

Туніки наші прикрасив широкий рубець пурпуровий
4
. 

 Нахили серця, проте, не відмінилися в нас. 

Брат мій подвоїти встиг у житті своїм десять лиш років,— 

 Вмер, і я мав почуття, ніби себе я втеряв. 

Потім посаду прийняв я, зеленим літам відповідну, 

 Членом колегії трьох
5
 деякий час я пробув. 

Курія далі чекала; та звузив я рубчик червоний
6
, 

 Не до снаги бо мені був той почесний тягар: 
                                                      
1
 Виноски до цього твору належать перекладачеві М. Зерову.— Прим. ред. 

2 43 р. до н. е., коли обидва консули не дожили до кінця своїх повноважень. 
3 Поет народився на другий день п’ятиденного свята Мінерви — 20 березня. 
4 Тогу дозволяється носити з 17 років як знак громадянського повноліття; широкий «рубець», або, 
вірніш, пурпурова облямівка означала, що юнаки мають виступати кандидатами на магістратські 
посади. 
5 Поліційна установа. 
6 Відмовився від магістратської кар’єри. Курія — сенат. 
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Тіло незвичне було, та й душа не лежала до праці, 

 А честолюбство мені завжди огидне було; 

Сестри до того ж аонські
1
 шептали про творче дозвілля, 

 Що уявлялось і так даром найкращим мені. 

Як шанував, як любив я прославлених Римом поетів
2
! 

 В кожнім улюбленці муз бога я серцем вчував. 

Слухав я Макра старого читання — про «Птахів» поему 

 Та про отрутних гадюк, та про цілюще зело. 

Часто Проперцій мені довіряв свою сповідь вогненну: 

 Щира й правдива приязнь нас сполучала обох. 

Басе, славнозвісний сатирою, славний гексаметром Понтік — 

 Спільники любі були тих товариських зібрань, 

І незрівнянний Горацій втішав нас багатством мелодій, 

 Пісні химерно-тонкій рідну навчивши етруну. 

Тільки на образ Верґілія знав я, і смерть передчасна 

 Вирвала раптом з життя приязнь, Тібулле, твою. 

Галле, він твій спадкоємець, його спадкоємець — Проперцій, 

 Я в тому колі з’явивсь вже як четвертий співець. 

Як я старіших колись, так мене привітали молодші; 

 Хутко Талія моя
3
 стала відомою всім. 

А виступав я з читаннями перед громадою в Римі,— 

 Ледве чи й раз поголить бороду вправився я. 

Хист мій співецький збудила прославлена в місті Корінна
4
, 

 Так неправдивим ім’ям владарку звав я свою. 

Досить тоді написав я, та все, що вважав негодящим, 

 Сам я — суворий співець — кидав в огонь без жалю... 

Правда, тоді як я йшов на вигнання, багато спалив я 

 Навіть достойних пісень, в гніві на Музу свою. 

Серце було в мене чуле, покірне Еротові серце; 

 Часто з найменших причин поломеніло воно. 

Але хоч був я такий, хоч займавсь од найменшої іскри, 

 Та на іменні моїм плям і чуток не було. 

Мало не хлопцем мене одружили; немила та жінка 

 Дуже недовго жила шлюбним зо мною життям. 

Друга її заступила; не смію догани їй скласти,  

 Але недовго й вона ложе ділила моє. 

Третя й остання діждала зо мною поважного віку, 

 Та й на заслання мене випало їй виряджать. 

Мав і дочку я єдину, і внуків од неї діждався, 

 Двох вона мала дітей, але і шлюб не один. 

От уже шлях свій промірявши, батько помер мій спокійно, 

 Дев’ять десятків прожив він на своєму віку. 

Гірко я плакав за ним, так оплакував сина свого 6 він. 

 Матері скоро своїй шану останню я склав. 
                                                      
1 Музи (Аоніди). 
2 З-поміж згаданих поетів ми знаємо тільки твори Горація, Верґілія, Проперпія, Тібулла. 
3 Поет починав свою діяльність, вочевидь, із драматичних творів. 
4 Корінна — можливо, коханка. 
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Щастя їм випало, що мого горя вони не діждали, 

 Що мого вислання день їх в домовині застав. 

Щастя й моє, що недоля мене не при них перестріла. 

 Не довелося старим гірко за мною тужить. 

Та як від мертвих не тільки ім’я на землі зостається, 

 І від високих кострів тінь одлітае легка, 

І як про горе моє прилине до вас поголоска, 

 І понад Стіксом мутним будуть судити мене,— 

Знайте, кохані, тоді, що причина мойого вигнання — 

 Вчинок незважений мій, а не злочинство яке. 

Мертвим належне віддав я; для тебе, читачу сердечний, 

 Знову продовжую я повість скорботну свою. 

Роки найкращі минули; прийшла сивина незабаром, 

 В кучері чорні мої позапліталася скрізь, 

І переможний їздець на моєму віку олімпійський
1
 

 Десять вже взяв нагород і заквітчався вінком,— 

Як несподіваний Цезаря гнів мене вислав у Томи, 

 Де чорноморський бурун в західні б’є береги. 

Кари моєї причина і так аж занадто відома, 

 Але про власну біду свідчить не вільно мені. 

Зрада супутників, прикрості слуг — що я згадувать маю? 

 Лихо те тяжче було, аніж вигнання само. 

Тільки ж дух мій не стих, не скорився лихій я негоді, 

 Скупчив всі сили свої — перетерпіти біду. 

Бід же на мене звалилося стільки на суші й на морі, 

 Скільки зірок золотих в небі високім горить. 

Давнє дозвілля, солодке життя довелося забути 

 І в непривичній руці зброю належну піднять. 

Берег сарматський, суміжний із племенем гетів стрілецьким, 

 Зрештою нас привітав після набридлих блукань. 

Зброя дзвенить тут довкола, та я, щоб недолю забути, 

 Насамотйні свою пісню складаю сумну. 

І хоч нікого нема, хто б її привітав благодушно, 

 Але скорочує день, час забирає вона. 

Дяка, о Музо, тобі, що живу я, страждання я зношу. 

 І що це трудне життя не підломило мене. 

Ти-бо потіху даєш, ти приходиш до мене, як ліки, 

 І заспокоюєш ти серпе турботне моє.  

Вождь і супутник єси: пориваєш мене від Дунаю, 

 На Геліконі мені місце почесне даєш; 

Ти — це не часто буває — мені за життя ще з’єднала 

 Славу й потужне ім’я, шану посмертну співців. 

Заздрість, що все сьогочасне принижує завжди і ганить, 

 В пащі неситій моїх не поглинула пісень. 

І хоча наша доба породила великих поетів, 

                                                      
1 Ігрища в Олімпії відбувалися через кожні 4 роки. Овідій помилково рахує п’ять. На заслання (у м. 
Томи, нині Констанца в Румунії) він пішов уже людиною літньою, 50 років. 
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 Але прихильні були людські й до мене уста. 

І хоч на думку мою є багацько співців поважніших, 

 Поруч із ними й мене ставить ласкавий читач. 

Передчування ж співецьке говорить мені — та чи правда? — 

 Що і по смерті не весь буду я, земле, твоїм. 

Чи то мій хист, чи то ласка твоя оцю славу з’єднали,— 

 Дякую красно тобі, любий читальнику мій. 

(Переклад М. Зерова) 

Публій Овідій Назон 

Сумні елегії.
1
 Життя поета (книга IV, елегія X)

2
 

Ось я — хто любощі ніжні оспівував. Хочеш, нащадку,  

 Ближче пізнати мене — твору й цього не одкинь.  

Щедрий на хвилі холодні Сульмон — моя батьківщина,  

 Десять по дев’ять миль — відстань до Риму відсіль.  

Тут я з’явився на світ. У той рік, затям, поділили  

 Консули
3
, що полягли, долю єдину на двох.  

Має вагу це чи ні, та мій рід — із вершників давніх,  

 Тож не Фортуна цей стан подарувала мені.  

Первістком не довелось мені бути: переді мною,  

 Старший саме на рік, рідний мій брат народивсь.  

Тож уродини обом нам осяяв один Світлоносець,  

 А задля дня одного — два випікались коржі.  

Перший із ряду днів п’ятиденного свята Мінерви
4
,  

 Збройної діви, цей день славила кров на піску.  

Скоро турботливий батько подбав про нашу освіту:  

 В Римі навчалися ми — в славних тоді вчителів.  

До красномовства мій брат від зеленого віку тягнувся:  

 Форум вабив його, й Форуму зброя — слова.  

Ну, а мені ще хлоп’ям подобались таїнства неба,  

 Муза мене тайкома в діло втягала своє.  

Батько не раз дорікав: «І навіщо тобі ці марниці?  

 Віршами сам Меонід не доробився майна».  

Це схвилювало мене. Увесь Гелікон полишивши,  

 Брався писати тоді вільні від ритму слова.  

Та, хоч того й не хотів, снувалася пісня доладна,  

 Тільки-но слово скажу — віршем виходить воно.  

Так непомітно бігли роки дитинні — і брат мій,  

 А після нього і я тоґу дорослу
5
 вдягли.  

                                                      
1 Виноски до цього твору належать перекладачеві А. Содоморі.— Прим. ред.  
2 Цю елегію-життєпис, одну з найвідоміших, переклали також І. Франко, М. Зеров. 
3 Консули — Ґірцій і Панса, що загинули біля Мутіни (21 квітня 43 р. до н. е.) у битві проти Марка 
Антонія. 
4 Другим днем п’ятиденного свята Мінерви (19–23 березня) починалися гладіаторські ігри, отже, 20 
березня народилися Овідій і його старший брат. 
5 Тоґу дорослу... — урочисте вдягання дорослої тоґи (з 17 років) було ознакою громадянського 
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Пурпурясний із каймою широкою плечі окрив нам,  

 Кожен, одначе, лишивсь вірний заняттям своїм.  

Та на ту пору мій брат, подвоївши десятиліття,  

 Вмер — і тоді я себе мовби нецілим одчув.  

Тут я посаду зайняв, для юнацького віку підхожу:  

 Третім став у числі обраних наглядачів.  

Далі — до курії шлях, що був мені не під силу,  

 Вужчою стала тоді тоги моєї кайма.  

Тілом я був неміцний, до трудів душа не лежала,  

 Почестей, запобігань, наче вогню, уникав.  

До безтурбоття зате аонійські сестри
1
 схиляли,  

 Тихе дозвілля мені щонаймиліше було.  

Ще в ті юнацькі роки шанував і цінив я поетів,  

 Перший-ліпший співець богом мені видававсь.  

Макр
2
, що був старший, читав про птахів, про змії та трави:  

 І котра вбивча із змій, і котра з трав помічна.  

Часто й Проперцій читав, почуття жагучого повний —  

 З ним мене дружби зв’язок щонайтісніше єднав.  

Понтик, гекзаметром славний, а Басе — елегійним двовіршем,  

 Також у колі моїх друзів солодких були.  

Слух нам тоді полонив на ритми багатий Горацій —  

 Пісню добірну снував на авзонійській струні.  

Я лишень бачив Верґілія; на побратимство з Тїбуллом  

 Заздрісна доля, на жаль, часу мені не дала.  

Йшов за тобою, Ґалле, Тібулл, за Тібуллом — Проперцій,  

 Час у тім ряді надав місце четверте мені.  

Як я до старших — так і до мене ставилась молодь:  

 Скоро й про Музу мою заговорили довкіл.  

А коли вірші свої я вперше читав перед людом,  

 Раз на той час, може, два лезо торкнулося щік.  

Перше натхнення моє — оспівана в цілому Римі  

 Жінка; придумане їй ймення Корінни я дав.  

Різне писав я тоді; те, що вважав незугарним,  

 Тут же вогню віддавав — щоб виправляв помилки.  

Дещо, може, й таке, що могло подобатись людям,  

 Перед вигнанням, лихий на свої вірші, спалив.  

Серце моє м’яке й Купідонові стріли діймали,  

 Й навіть дрібничка могла розхвилювати його.  

А попри те, хоча я від іскри міг спалахнути,  

 В Римі про мене ніхто словом лихим не озвавсь.  

Ще майже хлопцем я був — із пустою мене одружили  

 Жінкою, і через те шлюб наш недовго тривав.  

Тій, що за нею прийшла, нічим дорікнути не можу,  

                                                                                                                                                                           
повноліття; широка пурпурова облямівка означала, що юнак має намір домагатися державних 
посад (сенат, курія); вузька — знак того, що він задовольняється вершницьким станом. 
1 Аонійські сестри — музи. 
2 Макр — Емілій Макр, автор дидактичних поем про походження птахів («Орнітогонія») та про різні 
протиотрути («Теріака»). 
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 Все ж неміцним був і цей нашого ложа союз.  

От лише третій судилося довго зі мною пробути,  

 Мужа-вигнанця вона й нині ще не відреклась.  

Донька, сама ще майже дитя, мене двічі зробила  

 Дідом: по внуку від двох чоловіків привела.  

Батько до дев’яти п’ятиліть іще раз додавши  

 Дев’ять, ними й замкнув коло своє життьове.  

Так я плакав над ним, як він би оплакував сина,  

 Згодом і матері я почесті склав жалібні.  

Впору зі світу зійшли! Щасливі, щасливі обоє,  

 Бо закінчили життя ще до вигнання мого!  

Рівно щасливий і я, не при них бо горе спіткало,  

 Вмерши, над сином своїм не побивались вони.  

Та якщо вмерлим не тільки ймена одні зостаються,  

 І понад вогнище все ж тінь їх злинає легка,  

І якщо й ваших тіней, батьки, моя слава сягнула,  

 І на стігійськім суді будуть судити мене, —  

Знайте, молю, — не мені вас обманювать, — я на вигнанні  

 Не через злочин якийсь — це необачність була.  

Манам достатньо цього. До вас повертаюсь, хто хоче,  

 Прагнучи знань, і мої вчинки пізнати й життя.  

Кращі прогнавши роки, до волосся мого домішала  

 Старість суху сивину: біле при темнім лягло.  

Десять разів од моїх уродин пісейська олива
1
  

 В кінних змаганнях була для переможця вінком.  

Як мене в Томи, на лівий берег Евксину, раптовий  

 Цезаря гнів одіслав — чувся ображеним він.  

Що за причина падіння мого — те всяк добре знає,  

 Не випадає мені ще раз про те говорить.  

Що вже казати про друзів невірних, слуг незичливих?  

 Що переніс я тоді — гірш од вигнання було.  

Та стрепенувся мій дух, не хотів піддатися бідам —  

 Сили знайшовши в собі, непереможно стояв.  

Тож, про дозвільне забувши життя, у руку незвичну  

 Зброю узяв, що її час непривітний подав.  

Скільки поміж двома — котрий видно й котрого не видно —  

 Неба верхів’ям зірок, стільки пригод я зазнав.  

От і ступив після довгих блукань на те узбережжя,  

 Де побіч ґетів живе сайдаконосець-сармат.  

Тут, хоча зброя довкіл дзвенить, полегшую віршем  

 Долю невтішну свою, скільки знаходжу снаги.  

Хай і нікого нема, кому б міг я вірш той читати,  

 Все ж я піддурюю день, мовби коротшим роблю.  

Тож за те, що живу, що труднощам не піддаюся,  

                                                      
1 Пісейська олива — нагорода за перемогу на ігрищах в Олімпії, неподалік від давньої Піси, що 
відбувалися кожні чотири роки; римляни вважали цей проміжок п’ятиліттям; отже, на заслання 
Овідій пішов у віці 50 років. 
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 Що з неспокійним життям досі я ще не порвав, —  

Музо, подяка тобі! Це ти звеселяєш вигнанця,  

 Ти — полегша в журбі, ти — рятівниця моя!  

Ти — провідниця, супутниця ти: відводиш од Істру  

 Й на Геліконі даєш місце почесне мені.  

Ти мені ще за життя (а це рідкість!) гучне дарувала  

 Ймення, хоч слава, на жаль, часто посмертне дає.  

Заздрість, бліда од злоби, хоча на теперішнє мітить,  

 Жодного твору мого зубом кривим не йняла.  

Й хисту мого не торкнулося недоброзичливе слово,  

 Хоч на великих співців щедрим був саме наш вік.  

Я багатьох ставив вище од себе — й вони мені платять  

 Шаною: твори мої знає, читає весь світ.  

І якщо правду якусь виголошують віщі поети,  

 То і тоді, як умру, земле, не буду твоїм.  

Чи моя праця, чи ласка твоя принесли мені славу,  

 Дяку заслужену все ж, любий читачу, прийми.  

(Переклад А. Содомори) 

 

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1708 

 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Лі Бо 

Печаль на яшмовому ґанку 

На яшмових сходах 

біліє холодна роса. 

Промокли панчохи. 

Пливуть мовчазні небеса. 

Дивлюсь крізь фіранку 

на місяць осінній печальний — 

На тихій воді він тремтить 

і повільно згаса. 

(Переклад Л. Первомайського) 

Лі Бо 

Призахідне сонце навіює думки про гори 

Опісля дощу 

заяріла паруюча зелень. 

Західним рум’янцем 

взялося розчахнуте небо. 

Весни будівничі — 

тепло і вітрець зі сходу — 

Пишаються квіттям, 

найкращим своїм творінням. 

Та квіт опаде 

і настане глибокий вечір. 

Це так зрозуміло! — 

І я не тамую зітхання. 

Одна тільки мрія — 

відвідать прославлені гори, 

Щоб там, окримівшись, 

пізнати Велике Дао! 

(Переклад Г. Туркова) 

Лі Бо 

Сосна біля південної галереї 

Поблизу галереї  

росте сосна-одиначка —  

В такої, природно,  

розкидисте гілля й густе.  

Вітрець навколишній  

навіть на хвильку не вщухне:  

Йому тут воля —  

тож дме він і вдень, і вночі. 

Затінений стовбур  

покрився плямами моху.  

А в пишній хвої  

повітря неначе мигтить.  

Чи вдасться їй досягти  

надхмарної висі?  

Це ж треба рости  

аж декілька тисяч чі
1
! 

(Переклад Г. Туркова) 

  

                                                      
1
 Чі — приблизно 30 см.— Прим. перекладача. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1709 

 

Ду Фу 

Пісня про хліб і шовк 

У Піднебесній, по Китаю всьому,  

Є тисяч десять міст, мабуть;  

Але чи є хоча б одне, в якому  

Не славилася б воїнів могуть?  

А що, якби серпи, мотики й рала  

Повикувати нам з блискучих лат,  

Аби вони покірно оборали  

Цунь поля запустілого улад?  

Гіркі ридання вже не поливали б  

Ту землю, де гула страшна війна.  

Чоловіки б із піснею орали,  

Жінки б наткали з шовку полотна. 

(Переклад Я. Шекери) 

Ду Фу 

Пісня про хліб і шовк 

Напевно, міст у Піднебесній 

не менше тисяч десяти,  

Але нема такого міста, 

де б воїнів у латах не знайти. 

Якби ж ми переплавити могли 

ті лати на орала для землі. 

Щоб кожну латочку бездоглядних ланів 

переорати за погожих днів. 

Щоб селянин і сіяв, і збирав, 

і шовкопряди листям годував. 

Щоб той, хто любить рідну землю, 

не лив за нею сліз даремно. 

Чоловіки б у полі працювали, 

і шовк, співаючи, жінки звивали. 

(Переклад Т. Некура) 
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Ду Фу 

Весняний краєвид 

Країна в руїнах, та гори і ріки живуть,  

У місті весна зеленіє співочо-строкато;  

Засмучено мислю (аж квіти в сльозах) про Вітчизни майбуть;  

І птахи журливі... З родиною жаль розлучатись. 

Три місяці поспіль палає запекла війна;  

Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота.  

Волосся коротша, на скроні ляга сивина;  

Рідке воно й куце, і шпильками — не заколоти. 

(Переклад Я. Шекери) 

Ду Фу 

Весняний краєвид 

Хоча батьківщину зруйновано — 

гори і ріки існують. 

В столиці весна буяє, 

дерева й трава — густі. 

Бачачи нелад часу, 

я й серед квітів плачу. 

Ремствуючи на розлуку, 

і серед птахів тужу. 

Низка сигнальних вогнищ 

не гасне уже півроку. 

За лист від родичів з дому 

я б купу грошей віддав. 

Біле моє волосся 

все рідшає після гребінки, 

А скоро, мабуть, і зовсім 

не буде тримати шпильок. 

(Переклад Г. Туркова) 

Ду Фу 

Весенний пейзаж 

(на русском языке) 

Страна распадается с каждым днём. 

Но природа — она жива: 

И горы стоят, и реки текут, 

И буйно растёт трава. 

Трагедией родины удручён, 

Я слёзы лью на цветы. 

И вздрогнет душа — если птица вдруг 

Крикнет из темноты. 

Три месяца кряду горят в ночи 

Сигнальных костров огни. 

Я дал бы десять тысяч монет 

За весточку от семьи. 

Хочу надеть головной убор, 

Но так ослабела плоть, 

И волосы так поредели мои, 

Что шпилькой не заколоть. 

(Перевод А. Гитовича) 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1711 

 

Ду Фу 

Подорожуючи, вночі описую почуття 

У човні з високою щоглою 

Тихо вночі пливу я. 

Гладячи трави побережні, 

Легкий проноситься вітер. 

Світ заливаючи сяйвом,  

Місяць глядить торжествуючи, 

Сюди від застави Юйминь. 

Повітря прозоре і світле. 

Коли б література 

Мені допомогла хоч трохи: 

Звільнила від служби — 

Вічної за хлібом гонитви. 

Нині ж моє становище 

Схоже своєю тривогою 

З чайкою, що метушиться 

Між землею і небом. 

(Переклад із російської мови В. Паращич) 

Ду Фу 

Записал свои мысли во время путешествия ночью 

(на русском языке) 

В лодке с высокой мачтой 

Тихою ночью плыву я. 

Гладя прибрежные травы, 

Лёгкий проносится ветер. 

Мир заливая сияньем, 

Светит луна, торжествуя, 

И над великой рекою 

Воздух прозрачен и светел. 

Если бы литература 

Мне помогла хоть немного: 

Освободила от службы — 

Вечной погони за хлебом. 

Ныне ж моё положенье 

Схоже своею тревогой 

С чайкой, которая мечется 

Между землёю и небом.  

(Перевод А. Гитовича) 
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Ду Фу 

Описываю чувства путешествующего в ночи 

(на русском языке) 

Тонкие травы под лёгким ветром 

растут на обрыве речном. 

Мачта крутая за ними — 

чёлн одинокий в ночи. 

Свисают созвездья 

над ширью безлюдных равнин, 

Бьётся луна 

в потоке Великой реки... 

Неужто имя и слава 

в сплетенье изящных словес? 

Но ныне я болен и стар 

и службу отринул. 

Чему уподобить 

несомого волей ветров? 

Вот этой чайке, наверно,— 

меж небом и берегом! 

(Перевод И. Лисевича) 

Ду Фу 

При місяці згадую брата 

Тривожно гримлять барабани — вже люди не ходять;  

Це осінь, і чується втомлена пісня гусей...  

А ніч розсипає дзвінкої роси білі води;  

А в ріднім краю місяць світло ясніше несе.  

І брат мій далеко, розлучені ми — чи навіки?  

Ніхто не пита, чи помер я давно, чи живу;  

Я довго не маю листів, а послав їх без ліку,—  

Пожежі війни все палають вві сні й наяву... 

(Переклад Я. Шекери) 

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1713 

 

Омар Хайям 

Рубаї 

1 

Цей гордий небосхил, байдужий лиходій, 

Ще жодному із нас не підживляв надій: 

Де знайде зігнуту під тягарем людину, 

Іще один тягар він накидає їй. 

2 

Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, 

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі: 

Того, що суджено, боятися не треба. 

Боюсь неправедно прожити на землі. 

3 

Як жалко, що мені, прихильнику вина, 

Дістався цей калам
1
 і келія тісна! 

Ти висох молячись, а я в шинку промок. 

Зате для мокрого й геєна не страшна! 

4 

Коли єство моє ліпив Творець із глини, 

Зарані відав він про всі мої провини. 

Якщо від нього й гріх, чому мене він хоче 

В день суду ввергнути в палаючі глибини? 

5 

Настало свято. Злих думок воно 

Немало зборе. 

Підчаший ллє у піалу вино, 

Ясне й прозоре. 

Намордник посту, молитов оброть 

Це свято зніме 

Із тих ослів, що ждуть його давно... 

О горе, горе! 

6 

Єсть бик у небесах, Волосожаром зветься; 

Є й під землею бик, що бачить не дається. 

Хто ж оком розуму погляне, той помітить, 

Що посередині табун ослів пасеться. 

7 

Недоброзичливість ніколи не могла 

Узяти верх: до злих вертались їх діла. 

Я зичу благ тобі — ти зла мені бажаєш: 

Ти благ не діждешся, я не побачу зла! 

  

                                                      
1
 Очеретяне перо.— Прим. перекладача. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1714 

 

8 

Шукай людину скрізь: на бідному постої, 

У закутку нужди і в пишному покої. 

Одна душа жива за сто Кааб дорожча! 

Чому ж ідеш до них? Шукай душі живої! 

9 

Коли у небуття і ймення наше кане, 

Не згасне сонечко у небі полум’яне. 

Нас не було, та світ не був від того гірший; 

Він не погіршає й тоді, як нас не стане. 

10 

Хіба не дивно, що пани чиновні, 

Самим собі нудні, хоч горді зовні, 

До кожного, хто здирство зневажає, 

Такого пишного презирства повні? 

11 

У кого кожний день в запасі півкоржа, 

У кого свій садок і хата не чужа, 

Хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, 

У того світлий зір і радісна душа. 

12 

О світе! Знаєш сам, які твої діла! 

Сидиш недвигою у башті гніту й зла! 

Одним добро даєш, а іншим — лихо! Тільки 

Це й знаєш ти, осел! Ні, гірший від осла! 

13 

О Доле! Бідний нам ти приділяєш пай! 

Звільни ж мене з тенет, за ворога не май! 

Якщо ти з дурнями й низькими накладаєш,— 

Ну що ж, тоді й мене за йолопа вважай! 

14 

Ті, що поклони б’ють, наслідують ослам, 

Бо служать шахраям, шахрайський возять крам 

І найдивніше те, що під покровом віри 

Живуть кафірами
1
 і продають іслам! 

15 

В Каабі, в капищах,— дух рабства і покори. 

Співають рабству гімн церковні дзвони й хори, 

Міхраби
2
, храми, хрест — та це ж усе ознаки 

Терпіння рабського, його міцні підпори! 

16 

Ви думкою найвищого сягнули, 

Про Всеблагого теревені гнули, 

А в тайне прозирнути не змогли: 

Налепеталися — й навік заснули. 

  
                                                      
1
 Кафір — «невірний» у мусульманському світі.— Прим. перекладача. 

2
 Міхраб — заглиблення в стіні мечеті.— Прим. перекладача. 
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17 

Ви в себе всесвіту ввібрали силу 

I судите про нього — з небосхилу, 

А суть пізнавши — наче небосхил, 

Сягаєте чолом земного пилу. 

18 

I юних, і старих — всіх поглинає час, 

I невеликий нам дається днів запас. 

Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, 

Як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас. 

19 

Не буде рож — є колючки над яром; 

Погасне світло — вдовольнишся жаром; 

Не буде шейха й ханаки
1
 — ну що ж: 

Здобріємо дзвіницею й зуннаром
2
.  

20 

Ти з глини сам зліпив мене, о Боже! 

Ти ковдру тчеш мені і стелиш ложе. 

Ніхто у голову мені, крім тебе, 

Ані добра, ні зла вписать не може! 

21 

Той, хто усмішку дав устам дитячим, 

Хто темряву послав очам незрячим, 

Нічого нам не дав! Та ми не плачем, 

Бо тільки горе навкруги ми бачим. 

22 

Як жаль, що молодість безслідно протекла, 

Що в ступі Неба нас потовчено до тла! 

О горе, горенько! I оком не змигнувши, 

У прах вернулися, покинувши діла! 

23 

Хоч гарні щоки й кучері я маю 

І станом кипарис переважаю, 

Але спитайте, нащо Майстер вічний 

В земнім саду зростив мене? Не знаю. 

24 

Від хліба, що Творець нам посилає, 

Ніхто й малої скибки не відкрає. 

Тож не турбуйсь про те, що в тебе є, 

I не турбуйсь про те, чого немає. 

  

                                                      
1
 Ханак — місце молитви, монастир.— Прим. перекладача. 

2
 Зуннар — пояс, який носили християни в мусульманських державах.— Прим. 

перекладача. 
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25 

Не бійсь, як серце я покину без керма: 

Воно — як океан, у нього меж нема. 

А суфій
1
 — глек вузький, пітьми по вінця повний: 

Дай крапельку йому — і вже він без ума!  

26 

Як жалко, що весна моя скінчилась 

I книга юності навік закрилась! 

Та пташечка, що молодістю зветься, 

Звідкіль вона взялась? Куди поділась? 

27 

Якби мені до рук — скрижалі Долі, 

Я розписав би їх по власній волі! 

Із світу вигнав би всі смутки, болі, 

Чолом небес досяг, не жив би долі! 

28 

Твій ворог — небеса коловоротні. 

Без друзів ти, всі дні твої самотні. 

Будь сам собою, не гадай про завтра, 

В минуле не дивись, живи сьогодні! 

29 

Минають весни, зими пробігають, 

Листочки книги нашої гортають. 

Пий, не журись! I лікарі, крім хмелю, 

Ніяких ліків од журби не знають. 

30 

Хай кожна мить, що в вічність промайне, 

Тебе вщасливлює, бо головне, 

Що нам дається тут,— життя: пильнуй же! 

Як ти захочеш, так воно й мине. 

31 

Що глина гончарам? Не варт нічого! 

Нікчемний прах! А розсудили б строго, 

Вони б її не м’яли й не топтали: 

Це прах батьків, хай мають жаль до нього! 

32 

Наказують: «Не пий, тепер у нас шабан!» 

I знов: «Тепер раджаб, не заглядай у жбан!» 

Ну що ж! Коли ці два для Бога та Пророка, 

Ми надолужимо у місяць рамазан! 

33 

Чому, о небеса, у недотепи-скнари 

Є лазня, млин і сад, є табуни й отари, 

А праведному й корж нелегко дістається? 

Не шани варті ви, а злого глуму й кари! 

  
                                                      
1
 Суфій — послідовник суфізму, містично-аскетичного напрямку в мусульманстві.— 

Прим. перекладача. 
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34 

Не плач у злигоднях, ти ж не мале дитя; 

Ті, що пішли від нас, пішли без вороття; 

Із рук не випускай ні серця, ні коханки, 

Будь завжди з келихом — і не марнуй життя! 

35 

Не ті тепер часи, щоб друзів добирати. 

З людьми на відстані привчайся розмовляти. 

До найвірнішого пригляньсь розумним оком — 

I ворога в ньому зумієш розпізнати. 

36 

Що знаєш ти? Адже ти сам — ніщо! 

Ти вітер, дим, і весь твій крам — ніщо! 

З обох боків у тебе небуття, 

Ти весь в ньому, ти й тут і там — ніщо! 

37 

Ми загубили все, що назбирали; 

Нам кігті смерті серце роздирали; 

Ніхто не повернувся з-за могили 

Розповісти про тих, що змандрували. 

38 

Вино й пихатому додолу шию гне, 

Вузли розв’язує, розплутує складне. 

Налий Іблісові
1
 — і він перед Адамом 

Дві тисячі разів чолом землі сягне. 

39 

Ти вродою б затьмить Джемшідів келих міг, 

О чашнику! Кладу тобі життя до ніг. 

Дрібненька курява, очей моїх відрада, 

Встає роями сонць від підошов твоїх! 

40 

Що Небо виграло, вдихнувши в мене душу? 

Коли піду я геть, що в світі я порушу? 

Кого я не питав, ніхто не пояснив, 

Чому я в світ прийшов, чому я зникнуть мушу. 

41 

Я не шукаю втіхи у вині, 

Аж поки горе не наллє мені; 

В чужу сільницю не вмочу я хліба, 

Аж поки серце не спряжу в вогні. 

  

                                                      
1
 Мусульманський ангел, проклятий Богом за те, що не вклонився Адамові.— Прим. 

перекладача. 
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42 

Я за Джемшідів трон і черепка не дам. 

Вино поживніше за страви Маріам
1
. 

Зітхання вранішнє з грудей п’яниці краще, 

Ніж довгі молитви, що мурмотів Адхам
2
. 

43 

До гончара недавно я забрів, 

Що з глини й Бога б виліпить зумів. 

Та бачив я (сліпий хіба не бачив), 

Що він не глину мне, а прах батьків. 

44 

Як скажуть вам, що я лихий пияк, 

Невірний і найгірший із гуляк,— 

Це правда. В кожного своя вподоба. 

I в мене теж. Такий у мене смак! 

45 

Навіщо хмуриться і день у день журиться? 

На цім шляху тобі не трапиться криниця. 

Не в наших-бо руках всі наші справи. Долі 

Скорися загодя — так мудрому годиться. 

46 

Ці трави, чашнику, що мерехтять у полі, 

За тиждень схиляться і спорохніють долі. 

Тож наливай вина, збирай квітки, бо швидко — 

I не зоглядишся — як стануть луки голі. 

47 

Не з тих я, хто тремтить, коли в могилу гляне. 

Той світ надійніший за це життя обманне. 

Дав душу в позику мені Господь — і я 

Знов поверну її, коли мій строк настане. 

48 

Цей світ — прихилище для звірів і людей, 

Світань і сутінків стобарвний мавзолей, 

Нікчемний залишок Джемшідових бенкетів, 

Кістки Баграмові, що поглинає глей. 

49 

Що я живу й помру — хто з того користь має? 

З верстата нашого хто полотно знімае? 

Небесне полум’я найкращим людям очі 

Щодня випалює — й хоч би димок! Немає. 

50 

Ніхто з нас тайн одвічних не прогляне, 

Ніхто не розбере письмо незнане. 

Є наша бесіда біля завіси: 

Завіса упаде — і нас не стане. 

  
                                                      
1
 Мати Ісусова.— Прим. перекладача. 

2
 Суфійський шейх.— Прим. перекладача. 
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51 

В житті недовгому не сподівайсь відради: 

Тут кожна грудочка — Джемшіди й Кай-Кубади. 

Цей світ — та що цей світ? Увесь великий всесвіт — 

Нікчемний сон, мана, невпинні злети й спади. 

52 

Чи діждемо жаданого спокою, 

Чи дійдемо до хати над водою? 

О, як я хочу після тисяч років 

Зійти з землі хоч травкою малою! 

53 

Найкращу з гурій дай, замість вина налий 

Живущої води у келих золотий, 

Дай слухати Зухру, з Ісою
1
 розмовляти — 

Навіщо це мені, коли мій дух смутний? 

54 

Немов на грищі м’яч, тебе життя ганяє. 

Корись, бо виходу в нас іншого немає! 

Той, хто жбурнув тебе в цю метушню невпинну, 

Один керує всім, один про все гадає. 

55 

Шукав поради я у зошитах сторіч — 

I скорбний друг мені таку промовив річ: 

«Щасливий тільки той, з ким поруч мила, схожа 

На місяць-білозір у довгу-довгу ніч!» 

56 

Часу скороминущого не бійся. 

Змагає смерть найдужчого — не бійся: 

Цю мить, що ти живеш, віддай утіхам! 

Забудь старе — й грядущого не бійся! 

57 

Боюсь, що більше ми не вернемось додому, 

Ні з ким не стрінемось у обширі земному. 

Цю мить, що ти прожив, вважай своїм трофеєм! 

Бо що нас потім жде, не дано знать нікому. 

58 

Вино нам вічність одкриває — пий! 

Від нього серце оживає — пий! 

Хоч палить, як вогонь, зате турботи, 

Немов жива вода, змиває — пий! 

59 

Не знаєм істини — то й що ж? Хіба сердезі 

Отак і мучитись, немов на гострім лезі? 

Тримайся келиха, не випускай із рук — 

I добре житимем, не п’яні й не тверезі. 

  
                                                      
1
 Зухра — легендарна красуня, Венера; «небесний музикант» Іса — Ісус.— Прим. 

перекладача. 
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60 

Хвилину радості в турботах не губи, 

На порох не стирай під жорнами журби! 

Немає жодного, хто б угадав майбутнє. 

Тож пий, і розважайсь, і дівчину люби! 

61 

Фортуні попелу на голову насип, 

З місяцевидою гуляй і пий! Звели б 

Тебе давно у гроб думки, якби піддався. 

Нікого не вернув землі холодний глиб! 

62 

Хіба у всесвіті найкращий твір — не ми? 

В очах у розуму зіниця й зір — не ми? 

Це коло всесвіту скидається на перстень, 

А камінь, що горить ясніш од зір,— це ми. 

63 

Якщо ти любиш пить, до мудрих прихиляйся, 

З тюльпановидими, веселими впивайся. 

Впивайся, та не так, щоб дивувались люди: 

Потроху, зрідка пий і від людей ховайся. 

64 

Дні весело збувай: свіжіша від тюльпана, 

Хай дівчина тобі всміхається кохана! 

Бо незабаром емерть, як чорна буря, зірве 

Сорочку днів твоїх, як пелюстки з тюльпана! 

65 

Як гарно: на квітках — росинки прохолодні, 

I дівчина в квітках. Ну що ж: напередодні 

Було усякого — про те тепер не згадуй, 

Все, що було, забудь: найкращий день — сьогодні. 

66 

Я хворий, для душі вже плоть моя тісна. 

Живу без випивки — чи виживу, хто зна? 

Та найдивніше те, що від ції хвороби 

Немає й засобу, крім доброго вина. 

67 

Страшним потоком кров тече у мене з серця, 

У струмі сліз моїх півкраю захлинеться. 

Кривавим жолобом зробилась кожна вія! 

А вії опущу — новий потоп почнеться. 

68 

Якщо Творцю неприйнятні мої бажання, 

То як же здійснити мені мої бажання? 

Коли усе, що хоче Бог,— високе й чисте, 

То, значить, грішні і брудні мої бажання! 
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69 

Ті, що освіти та знання надбали, 

Що світочем наук для нас палали, 

Не здужали із тьми цієї вийти: 

Сказали баєчку — і в сон запали. 

70 

Хто землю цю створив, ким небеса підперті, 

Від кого душі в нас, мов жорном, сумом стерті, 

О, скільки пишних уст і лиць ясних, як місяць, 

У землю заховав, в тісну шкатулу смерті! 

71 

Свого майбутнього ніхто не прозирне. 

Навіщо й думати про те, що неясне? 

I хвильки не марнуй (якщо не збожеволів), 

Бо й не зоглядишся, як вік твій промине. 

72 

Ковтає крапельку розбурхана ріка, 

На землю падає пилиночка легка. 

А як же ти живеш? Хіба не так зникаєш, 

Як та дрібнесенька у вихорі мошка? 

73 

Хоч у гріхах бридких мої загрузли ноги, 

Я не журюсь, як той, хто жде згори підмоги. 

З похмілля гинучи, я знову буду пити 

Й минати з милою мечеті й синагоги! 

74 

Журитись завтрашнім, о друже мій, не слід: 

Вважай за знахідку скороминущий світ. 

Ми завтра кинемо шинок цей і пристанем 

До товариства тих, кому сім тисяч літ. 

75 

Хто в найтаємніше спроможний зазирнути, 

Той не шукає втіх і не боїться скрути: 

Якщо добро і зло — минущі, то байдуже, 

Слабим чи лікарем тобі судилось бути. 

76 

Ти був краплиною, тією, що назовні 

Огненні спалахи виштовхують любовні. 

День проживеш, а там... розвіє вітер прах твій! 

Тож майся весело і випивай уповні! 

77 

У мірочці вина топлю свою досаду, 

Побіля келиха, як багатир, засяду. 

З умом і вірою розлуку взявши тричі, 

Весілля справлю я з дочкою винограду. 
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78 

Цей караван життя — предивна річ: 

Так мало у ньому щасливих стріч! 

Ей, чашнику, про судний день не думай! 

Лий, лий вино, бо пропадає ніч! 

79 

Весь вік про гурій пишновидих снитиму, 

Щодня вино — лози дарунок — питиму. 

Хай Бог пошле тобі покуту, кажуть... 

Хай шле, дарма, а я своє робитиму! 

80 

Вже сонце свій аркан метнуло ввись — і от 

У келих Кай-Хосров укинув свій клейнод. 

Пий, не міркуючи, бо всіх пора світання 

Коханки голосом зове до насолод! 

81 

Ми більш працюємо, ніж муфтій-горлодер; 

I в п’яних менше в нас у голові химер: 

Ми точим кров лози, а він людської прагне — 

Нехай же судить сам, хто гірший кровожер! 

82 

Ці чвари, підступи, нікчемне сум’яття... 

Доволі, чашнику, недоброго пиття! 

Доволі! Хочу я, щоб вилився на землю, 

Як решта з келиха, цей залишок життя! 

83 

Душа моя болить, я думаю про друга, 

А в друга милого на серці інша туга. 

Навіщо ж гойнії тепер шукати ліки, 

Коли вже й лікаря перемогла недуга? 

84 

Що перед чаркою імперія Ковуса, 

Кубадів гордий трон, ясні клейноди Туса? 

Зітхання вранішнє з грудей коханця краще 

За молитви того, кого страшить спокуса. 

85 

Прожити сімдесят — і з думки викинь! Хай 

Тобою править хміль — тут тільки п’яним рай! 

Аж поки з голови твоєї зроблять глечик, 

Ти глечика з вином із рук не випускай! 

86 

Нас переслідує Недоля навісна. 

Присядемо ж удвох та вип’ємо вина! 

Ми добре знаємо, що на прощання й краплі 

Води звичайної нам не пошле вона. 
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87 

Хоч землю я пройшов і в мандрах натомився, 

Але від того світ на краще не змінився. 

Я радий і тому, що на шляху важкому, 

Не знавши радості, я дуже й не журився. 

88 

Ти, в кого до утіх ненаситимий лас, 

Кому байдужий суд, що жде по смерті нас, 

Отямся, схаменись, поглянь навколо — бачиш, 

Що діє з іншими невідворотний час? 

89 

Хто все перевіряв на терезах ума, 

Для того жоден день не проминув дарма: 

Або вимолював собі прощення в Бога, 

Або за глек державсь руками обома. 

90 

Прийшли ми чистими — і стали ми брудними, 

Прийшли веселими — зробилися сумними. 

Гарячі сльози нам у серці запікались! 

Життя розвіявши, тепер у прах лягли ми. 

91 

Любов — це сонечко, що всесвіт огріває, 

Любов — чудесний птах, що в квітнику співає. 

Її не знає той, хто плаче солов’єм, 

Вона в душі того, хто мовчки умирає. 

92 

В той день, як чистого я не найду вина, 

I в ліках чую я отруту. Помічна 

Від смутку вічного волога пурпурова. 

Із нею п’яному й отрута не страшна! 

93 

На цій землі іще ніхто не зміг 

Дійти до квітів, не сколовши ніг. 

Щоб доторкнутись кучерів красуні, 

На тисячу зубців розбився ріг. 

94 

Не знаю, де Господь узяв заживок мій: 

В раю безгрішному чи, може, в пропасній? 

Вино, вродливицю та пісню серед поля 

Дай нам готівкою, а раєм сам здобрій! 

95 

Сказав я: «В рот вина й краплини не візьму! 

Вино — це кров лози, я ж кров не п’ю — й тому 

Зрікаюся». Спитав мене мудрець: «Не дуриш?» 

«О ні, це тільки жарт!» — я відповів йому. 
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96 

О друзі, принесіть мені вологу пінну, 

У вид янтарний мій додайте ви рубіну! 

Коли сконаю я, вином мене обмийте 

І з доброї лози збудуйте домовину! 

97 

З місяцевидою над річкою, в саду, 

У квітах весело я вік свій проведу! 

Усе життя своє — сьогодні, вчора, завтра — 

Я пив і питиму, аж поки не впаду. 

98 

Троянда вранішня ошатністю своєю 

Чарує солов’я, співця свого. Під нею 

Присядь у холодку, бо пелюстки ці вітер 

Зриватиме й тоді, як станемо землею. 

99 

Хайяме, з Долею ти, мабуть, посварився? 

Їй соромно того, хто в тузі похилився. 

Підбадьорися ж, пий під ніжний стогін лютні, 

Пий, поки келих твій об камінь не розбився. 

100 

Коли ви зійдетесь у злагоді та згоді, 

Милуйтесь друзями, дивуйтесь їхній вроді! 

Коли ж підчаший вам налле вина хмільного,— 

Й мене, нещасного, згадайте при нагоді. 

101 

З тобою краще річ серед руїн вести, 

Аніж молитись там, де не буваєш ти. 

Початок і кінець всього, що є! Як хочеш — 

В огні спали мене, а ні — у рай впусти! 

102 

Розбив ти келих мій, о невблаганний Боже! 

Замкнув ти вхід мені у рай жаданий, Боже! 

На землю вилив ти вологу пурпурову! 

Чим хочеш присягну, що ти... ти п’яний, Боже! 

103 

Гончар голів людських — своє він знає діло: 

Витворні чаші він виготовляє вміло. 

Він на обрус життя нам перекинув чашу — 

Й замкнув під нею все, що тисне душу й тіло. 

104 

З твоєю ласкою не побоюся блуду, 

З твоїм світильником зніму з очей полуду. 

Коли вбереш мене у білий плащ прощення, 

Я й Книги Чорної боятися не буду! 
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105 

Багато квітів є, живих земних окрас. 

Їх в землю втоптує немилосердний Час. 

Якби живилися з могил небесні хмари, 

Кров дорогих тоді б аж до суда лилась! 

106 

Пішла б гора в танок, якби вина їй дав. 

Той дурнем народивсь, хто за вино картав. 

Я не закаюсь пить, бо без вина — не знаю, 

Хто б виховав мене і путь мені вказав. 

107 

Ось піала і жбан — візьми, моя кохана! 

Танцюй у квітнику, тепер пора весняна! 

Бо не одну таку, як ти, місяцевиду 

Час перетворював і в піалу, і в жбана! 

108 

Розбивши глечика, я не журився дуже, 

Бо дурню п’яному, звичайно, все байдуже. 

I потай мовив глек: «Колись я був так само 

Людиною, а ти — ти будеш глеком, друже». 

109 

О ти, що розум наш тобі не бачить краю! 

Побожний я чи ні — тобі байдуже, знаю. 

Я п’яний від гріха — й протвережаюсь тільки, 

Коли надію я на тебе покладаю! 

110 

О жителі могил, чиє безживне тіло 

На прах розсипалось, на попіл спопеліло! 

Яким же то вином аж до Страшного суду 

Вас небо загодя так страшно обпоїло? 

111 

Зустрінься з милою, не забарись 

Прогнати клопіт, що їй серце стис. 

Безмежна ця краса — недовговічна: 

Вона й у тебе з рук втече колись! 

112 

Юначе, підведись — горить зоря ясна! 

В прозорі келихи налий огню-вина! 

В цім тліннім закутку живеш ти мить... а потім, 

Хоч як жадатимеш, не вернеться вона. 

113 

Вино — рідкий рубін, а глек — глибока жила, 

Душа моя — напій в прозорій чарі тіла, 

А світлий келих той, що від вина сміється,— 

Сльоза, що кров хмільну у серці затаїла. 
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114 

Ті, що до Бога шлях шукають у болоті, 

Стіною хочуть дух одгородить од плоті. 

А я на стінку жбан з хмільним вином поставлю, 

Хоч би й мене, як жбан, повісили на плоті. 

115 

Красуне, як мій сум, ти довговічна будь! 

Ти знову ласкою мені зігріла путь. 

На мене мимохідь ти позирнула й зникла. 

Чи не за правилом: зроби добро й забудь? 

116 

Я часто п’ю вино, але без перепою. 

До кубка тільки звик тягтися я рукою. 

Чого ж я хочу ще? А от чого, послухай: 

Не тішитися так, як ти, самим собою. 

117 

В паланні яхонтів уста сакі
1
 повинні. 

Журба за ним дає поживу й міць людині. 

Той, хто в сльозах за ним не потонув, живе 

В ковчезі Ноєвім, неначе в домовині.  

118 

До гончара зайшов я, позираю 

На тисячі горшків — і той, що скраю, 

Зненацька вигукнув, немов з одчаю: 

«Хто тут гончар, а хто купець — не знаю!» 

119 

Корону ханську? Нá, ми продаєм 

За дудку, от ціна! Ми продаєм! 

Чалму та чотки, вісників облуди, 

За піалу вина ми продаєм! 

120 

Підпилий, завернув учора я до шинку. 

Там саме дід вино собі точив у кринку. 

Я запитав його: «Чом не боїшся Бога?» 

«Бог добрий,— він сказав.— Сідай і випий, синку!» 

121 

Честь юної лози хай буде бездоганна! 

Нехай невірного проллється кров погана, 

Хай потече мазка з двох тисяч ліцемірів, 

А цей солодкий сік віддай в обійми жбана! 

122 

Не відкривається нікому таємниця: 

Не знаємо, коли із тілом розлучиться 

Душі призначено. Земля для нас — темниця. 

Тож пий, бо казка ця не скоро закінчиться. 

  

                                                      
1
 Підчаший, виночерпій.— Прим. перекладача. 
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123 

Я у вино шалено закохався, 

П’ю й не боюсь того, чого боявся. 

П’ю стільки, що мене питає стрічний: 

«Ей, глечик із вином, ти звідки взявся?» 

124 

Імення доброго не прагни, не сором 

Себе зажурою перед одвічним злом: 

Від духу винного обезумíти краще, 

Аніж уславитись молитвою й постом. 

125 

Я чую: «Менше пий, в вині добра немає! 

Чому рука твоя сулію обіймає?» 

«Поглянь на дівчину та на вино іскристе: 

Причин, по-моєму, ясніших не буває! 

126 

Спокійно їж і пий, ходи собі в киреї, 

Якщо це праці плід, дбайливості твоєї, 

А решта... мудрому ціна її відома — 

Й життя коштовного він не складе за неї. 

127 

Я вивчив образи живого й неживого, 

Проник у саму суть високого й низького, 

Але без сорому я визнаю, що досі 

Від хмелю кращого я не знайшов нічого. 

128 

Цій чаші мудрий похвалу співає, 

Цілунками чоло її вкриває, 

А всесвіту гончар цю дивну чашу, 

Оздобивши, об камінь розбиває. 

129 

Всі смутки випередь, гукни на чорноброву, 

Щоб з хати винесла вологу пурпурову: 

Хіба ти золото, недоуме, щоб люди 

Тебе поклали в прах і викопали знову? 

130 

Підчаший! Чим тепер я серце заспокою? 

Від хмелю дивного я на ногах не встою! 

Від пуху юного, що на твоїм обличчі, 

Зима життя мого зробилася весною. 

131 

Що небо? Ретязьок на нашім схудлім тілі. 

Що море? Наших сліз потоки обмілілі. 

Що пекло? Наших мук вогні перегорілі. 

Що рай? Спочинку мить, коли впадем зомлілі. 
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132 

Для нас — вино й любов, для вас — монастирі; 

Ми в пеклі будемо, ви — в райському шатрі. 

Де ж проступили ми? Ніде: в скрижалях Долі 

Так спередвіку нам записано вгорі. 

133 

Із тих, що рушили в дорогу невідому, 

Хто звістку нам подав, хто повернув додому? 

Нічого не лишай на цім розпутті спраги, 

Бо повернутися не пощастить нікому! 

134 

Ще кості, жили, кров у тілі є твоїм. 

Живи й не покидай своєї Долі дім. 

З Рустамом зіткнешся — борися до останку! 

З Хотамом здружишся — не підлягай ні в чім! 

135 

Коли напровесні красуня біля гаю 

Мені в коновочку наллє вина до краю, 

(Хай вибачать мені це непристойне слово) — 

Будь я собакою, коли про рай згадаю! 

136 

Недаром Бога ми за милосердя славим: 

Не замкне брами він перед рабом лукавим. 

Якщо й підпилий ти валяєшся сьогодні, 

Він завтра все простить твоїм кісткам трухлявим. 

137 

Не треба й ласощів, як є корець вина, 

Та як налле його красуня чарівна. 

Пиячити весь вік, блукати, де попало — 

Немає кращого від Риби до Овна! 

138 

Нагадує мені берегова травиця 

Ту косу, що плела колись небеснолиця. 

Тож не топчи стебла: воно в останках, може, 

Тюльпановидої красуні корениться. 

139 

Мене не радує тверезість, а пиття 

Вселяє в мозок мій шкідливе сум’яття. 

Та є середній стан — не перше і не друге. 

Я вічний раб його, бо він і є життя. 

140 

Цілую глечика, розпалений жагою, 

Жду віку довгого від п’яного напою. 

Уста до уст моїх він притулив і мовив: 

«Я був таким, як ти... побудь, побудь зі мною!» 
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141 

В одній руці — вина рубін, у другій — милої коса, 

Сидить щасливий у саду, де на квітках блищить роса, 

I попиває з піали, аж поки солодко сп’яніє, 

Й не хоче думати, хмільний, про непостійні небеса. 

142 

Це небо множити уміє тільки втрати: 

Приводить одного, щоб іншого забрати. 

Якби народжені про наше лихо знали, 

Чи хто погодився б на землю завітати? 

143 

Блажен, хто ці часи прожив на вольній волі, 

Нічим не дорікав ні Богові, ні Долі, 

Хто кожну мить життя приймав як подарунок, 

Не спав, шукав забав і мав вина доволі. 

144 

Та доки ж ганити себе за незнання, 

Від безпорадності томитися щодня? 

Підпережуся я від сорому зуннаром, 

Що я гріхи творю, що мусульманин я! 

145 

Як пурхну я тепер на іншу рожу 

I знову муками свій біль примножу, 

Коли за слізьми, що крізь вії ринуть, 

Тепер я й глянути на світ не можу? 

146 

Для наших чистих душ уже не рік, не два 

Готує злигодні безодня кругова. 

Тож сядьмо на траву й вина скуштуймо, поки 

Із праху нашого не виросла трава. 

147 

Чому вславляються в легендах і сьогодні 

Лілея й кипарис, коханці благородні? 

Ця має десять уст, а промовлять не хоче, 

А в того двісті їх від сорому німотні. 

148 

До чари дивної, що сяє так розкішно, 

Рукою тлінною і доторкнутись грішно. 

А скільки ніжних лиць, очей живих цей Майстер 

Любовно створюе й розтрощує зловтішно! 

149 

Мерцям однаково, що оцет, а що мед, 

Хмільному все одно, що Балх, а що Мешхед. 

Лий повно в піалу, бо й після тебе місяць, 

Невпинно мінячись, летітиме вперед. 
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150 

Чи не знайду собі я душу хоч єдину, 

Щоб розповісти їй про світ і про людину? 

У муках створена з гіркої глини горя, 

Лиш мить живе вона — й вертає знов у глину. 

151 

Прекрасний отроче, вже день устав із тьми! 

Тож винеси вина й дзвінкий барбат візьми! 

О, скільки вверг у прах Джемшідів і султанів 

Цей осені прихід і цей відхід зими! 

152 

Ті, що мандруючи собі набили п’яти, 

Два світи прагнучи в одному відшукати,— 

Не знаю, чи про те, який він є насправді, 

Вдалось хоч крихітку нового їм узнати? 

153 

Навіщо капища, мечеті на майдані, 

Про пекло та про рай розмови безнастанні? 

У Книгу Долі глянь, о друже мій: усе там, 

Що з нами станеться, записане зарані. 

154 

Неси вина того, що оновляє нас! 

Лий повно, запали той вогник, що погас! 

Дай і мені, бо ждать нам нічого від світу! 

Спіши, бо не стоїть скороминущий час! 

155 

В тісному колі, де ввесь вік блукаєм, 

Ми входу й виходу дарма шукаєм. 

Ніхто ще правди не сказав, звідкіль ми 

У нього входимо й куди зникаєм. 

156 

Тюльпанам весняним дощ обмиває лиця. 

Встань, бо прийшла пора й тобі опохмелиться! 

Спіши на зіллячко весняне надивиться, 

Бо завтра й на тобі підійметься травиця! 

157 

Безглуздо мучити себе самого — хай 

Малий достаток твій, ти лишку не шукай: 

Тим, що од вічності записане тобі, 

Будь задоволений, бо це ж і є твій пай! 

158 

Коли в заховане ти мислю прозираєш, 

Чому дарма собі журбою серце краєш? 

Адже по-твоєму не зробиться, ти знаєш! 

Живи хвилиною — добром, що зараз маєш! 
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159 

О небо мовчазне! В твоему лоні згас 

Вже не один Махмуд і не один Айяз! 

Тож пиймо, бо життя ненадовго дається, 

І ті, що відійшли, не вернуться до нас! 

160 

Є рай на березі небесної ріки... 

А я кажу: там рай, де ллють вино в чарки. 

Бери готівку лиш, наплюй на обіцянки, 

Бо бубни слухати приємно здалеки. 

161 

Будь весел, не марнуй свого життя у горі, 

Бо в небі довго ще зіходитимуть зорі! 

Ти прахом зробишся, і піде прах на цеглу, 

I муром станеш ти в сусідовій коморі. 

162 

Не вічно житимем: урветься волокно! 

Найкраще думати про любку та вино. 

Навіщо міркувать про вічне й про минуще? 

Коли розлучимось, нам буде все одно! 

163 

О Доле! Злочини ти твориш — і сама 

Їх потім визнаєш! Даруєш ти сліпма 

Добро мерзотнику, а праведному — кару. 

Чи одуріла ти? Чи вижила з ума? 

164 

Щодня змагаюся, борюся сам з собою, 

Живу й не відаю ні втіхи, ні спокою! 

Хай ти простиш мене... Та сором лютий палить 

Мене за помилки, що коїв я і кою! 

165 

Ми в нашому шинку гостюєм невиводно, 

I всесвіт гудимо, і лаєм принародно. 

Запитуєш: куди ми підемо по смерті? 

Налий вина мені — і йди куди завгодно! 

166 

Якщо в нас істина — іносказання, 

Навіщо, серце, всі твої терзання? 

Змирися з долею! Заради тебе 

Не змінять небеса свого писання! 

167 

З тобою нарізно я знову затужив. 

Усюди буду я з тобою, поки жив. 

Пішов — і тисяча сердець без тебе тужить, 

Прийшов — і тисячу нових заполонив. 
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168 

Всі таємниці пильно зберігай, 

Щоб не дізнався нелюд і шахрай. 

I зваж: як з іншими ти поведешся, 

Того від інших і собі чекай. 

169 

Ланцюг від милої і навіть рана — щастя. 

Буть курявою там, де йде кохана,— щастя. 

Коли й ущипливе тобі словечко кине, 

Радій, бо кожна річ, від неї дана,— щастя. 

170 

На вулиці красунь блукаємо сьогодні, 

Кохання та вино вславляємо сьогодні! 

Ми увільнилися назавжди від буття — 

I в царство Вишнього вступаємо сьогодні. 

171 

Я змарнував життя, мій подих зіпсувався, 

I хліб гірчить мені, і з горем я спізнався. 

Веління Вишнього сповняти не спішив я, 

А недозволене... я завжди в нім кохався! 

172 

Хоч я не шліфував покірності перлину 

I тягаря гріхів з плечей своїх не скину, 

Все ж не пускаюся я берега надії, 

Бо тільки істину я визнаю єдину. 

173 

Про рай розказують, про гурій молодих, 

Про мед і про вино... Ну, що ж! Тоді не гріх 

I тут потішитись небесними дарами, 

Адже ж усе одно ми прийдемо до них. 

174 

Коли пшеничної перепічки дістану 

Та шмат баранини, та в келиха загляну, 

Та сяду з милою серед руїн — це втіха, 

Приступна, далебі, не кожному султану. 

175 

Коли безгрішний дух розлучиться з життям, 

Із праху людського нам зліплять гроб, а там, 

Після недовгого спочинку, доведеться 

Такою ж глиною для інших стати й нам. 

176 

Я чув, що праведні підіймуться з могили 

В тім самім образі, в якому опочили. 

Тому я з милою й вином не розлучаюсь, 

Щоб нас і в судний день, бува, не розлучили. 
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177 

О небо! В злигоднях повинне тільки ти, 

Старе вмістилище ненависті і мсти! 

А ти, о земле, ти... Якби в тобі копнути, 

Які б коштовності вдалося віднайти! 

178 

На муки, кажуть нам, засуджений п’яниця. 

Не вірте: вирок той ніколи не справдиться! 

Якщо поглине ад закоханих і п’яних, 

То завтра ж у раю нікого не лишиться. 

179 

Цю пишну піалу, що сяяла, як жар, 

Розбито й кинуто... Минатимеш базар — 

Під ноги поглядай, не наступай на неї: 

З піал голів людських її зліпив гончар. 

180 

Що в мудрості тепер? Як догоджати їй, 

То краще йди в сарай та бугая подій! 

Сьогодні вигідно носити глупства лахи, 

Бо розум ціниться дешевше за пирій. 

181 

Хайяме-грішнику, ти вбрався в темні шати — 

Й журбою думаєш гріхи із себе зняти? 

Хіба не для гріхів існує всепрощення? 

Воно для грішника, тож годі вболівати! 

182 

Соннивче, скоро день! Жени з очей дрімоту! 

До музики й вина збуди в собі охоту! 

Тим, хто живе тепер, недовго обертатись, 

А тим, хто відійшов, немає повороту! 

183 

Коли, опатравши, як птицю степову, 

Назавжди смерть мене утопче у траву, 

Зберіть тоді мій прах, зробіть сулію з нього — 

I, вчувши смак вина, я знову оживу. 

184 

Коли сконаю я, вином мене обмийте 

I поминального у келихи налийте! 

Як хочете знайти мій прах у день спасіння, 

Долівку заступом у кабаку розрийте! 

185 

Не пий, наказують, твоя вина в вині: 

Настане судний день — і будеш ти в огні. 

Це так... Та з радістю б віддав я землю й небо, 

За мить, коли в шинку ми сидимо хмільні. 
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186 

Ми — зібрання ляльок, нас крутить як хотя 

Небесний витівник. На килимку життя 

Ми витанцьовуєм (це правда, а не казка) — 

I потім падаєм у ящик небуття. 

187 

Я птаха спостеріг на древній вежі Туса, 

Що пильно роздивлявсь на череп Кай-Ковуса. 

Я чув, як черепу він мовив: «Леле, леле! 

Де тулумбасів гук, де горді чола й вуса?» 

188 

Як буде в тебе жбан іскристого напою, 

Розпий з людьми його, з якою хоч юрбою, 

Той, хто життя нам дав, не журиться нітрохи 

Твоїми вусами й моєю бородою. 

189 

О небо! Тугою мені ти серце краєш, 

Сорочку радості з плечей моїх зриваєш! 

Вітрець, яким дишу, ти полум’ям проймаєш, 

А воду, що я п’ю, ти в попіл обертаєш! 

190 

Багатства прагнеш ти... Та чи в багатстві суть 

Короткого життя? Всі, хто живе, умруть. 

Життя у позику тобі даеться — отже, 

З ним розлучитися щодня готовий будь! 

191 

Ми поряд з келихом тримаємо Коран, 

То йдем у праведний, то знов у грішний стан. 

Під синім небом цим не зовсім ми кафіри 

I не належимо цілком до мусульман. 

192 

Немало і до нас було ночей і днів, 

Так само небосхил танок одвічний вів. 

Тихесенько ступай, бо глина під ногами 

Була зіницями місяцевидих дів. 

193 

Із глека повного, із наших повних чар 

Скуштуймо в затишку лози солодкий дар! 

Живім, поки живі — і поки пару глеків 

Із праху нашого не виліпив гончар! 

194 

Над марним світом цим не треба вболівати, 

Хай серця не смутять його розкішні шати. 

Минуле відійшло, майбутнього не видно! 

Тож майся весело — і не зважай на втрати! 
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195 

Встань, серце, візьмем чанг і вип’ємо вина, 

I добрії свої збезчестим імена! 

Як треба — й підстилку пропиймо молитовну! 

А сором... нащо він, коли душа хмільна! 

196 

Святковий місяць наш іще засяє ново. 

Тож веселись і ти! Все убране святково. 

Старий від слабості поблід і зажурився — 

I, виболівши, в тьму спаде обов’язково. 

197 

Що я закоханий, у тім гріха не бачу. 

Про це з невігласом я й слів дарма не трачу. 

Адже кохання мед лікує тільки мужніх, 

Непомічний він тим, хто має іншу вдачу. 

198 

У світі нашому, в його ділах 

Я тільки марність бачу, тільки прах. 

Куди не гляну, бачу я для себе 

Лише біду... Хвала тобі, Аллах! 

199 

Аж поки рук своїх ми дружбою не зв’яжем, 

Ми лиха нашого не вб’єм, не переважим. 

Хоч не розвиднілось, ми випиймо, бо сонце 

Вставатиме й тоді, як ми у землю ляжем. 

200 

У місті вславишся — не обминеш огуди. 

В кутку сидітимеш — назвуть зловмисним люди. 

Ільясом, Хизром будь — не пощадять, тож краще 

Живи самотником і не ходи нікуди. 

201 

О Майстре, нашого життя первопричина! 

Чом стільки має вад твій первотвір — людина? 

Як добре виліпив, навіщо розбиваєш? 

А вийшла помилка — чия ж у тім провина? 

202 

Своєї долі ми не зменшим, не примножим — 

Стрічаймо ж суджене із настроєм погожим! 

Твої й мої діла, оскільки нам відомо, 

Переінакшити ми все одно не зможем. 

203 

Коли в тобі самім добра і зла зерно 

I Долею твій шлях накреслений давно, 

Ти неба не картай, а розміркуй: за тебе 

У тисячу разів нещасніше воно! 
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204 

Поглянь на випнутий угору небосхил, 

Що найкмітливіших утоптує у пил! 

На дружбу келиха й сулії, що устами 

Стулились, поки кров їй витікає з жил! 

205 

О серце, все збери, що маєш! Край води 

Садочок радості собі опоряди — 

Й побувши у ньому вечірньою росою, 

Знімись удосвіта й назавжди пропади! 

206 

Розумним і твердим у цьому світі будь 

І завжди мовчазним у цьому світі будь! 

I, поки очі є, язик і вуха в тебе, 

Сліпим, німим, глухим у цьому світі будь! 

207 

Приємніш пить вино, до гарних залицятись, 

Аніж в удаваній побожності вправлятись. 

Коли усіх п’яниць поглинуть має пекло, 

Хто ж із людей тоді зуміє в рай дістатись? 

208 

Найкраще пить вино у віці молодім, 

Укупі з милою, з товаришем своїм. 

Цей ненадійний світ на сон і пустку схожий, 

I пить без просипу — єдине щастя в нім. 

209 

Доволі мріяти про барви й аромати, 

Гидкого й доброго у всесвіті шукати! 

Хоч ти Земземом
1
 будь і джерелом життя, 

А прийдеться й тобі нікчемним прахом стати! 

210 

Ця піала вина — всіх вір і раю варта, 

А крапелька його — вінця Китаю варта. 

Всіх радощів життя ця дивна гіркота, 

Що в чарку з глечика я наливаю, варта. 

211 

У час, коли роса тюльпан укриє сиво 

Й фіалка хилиться, трави таємне диво, 

Як любо глянути на пуп’янок зелений, 

Що зборочки свої підтикує дбайливо! 

212 

Під старість хилиться і кипарис гіллястий. 

Мій вид гранатовий зробився попелястий. 

Чотири підпірки і дах мого буття 

Вже похилилися й загрожують упасти. 

  

                                                      
1
 Священна криниця.— Прим. перекладача. 
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213 

Про вчора не гадай — воно навік зів’яло, 

Про завтра не журись — воно ще не настало. 

Минуле й завтрашнє — підпора ненадійна! 

Живи хвилинами, бо в тебе їх так мало! 

214 

Це так, ніколи я тверезим не буваю 

I в Ніч Призначення дарма часу не гаю: 

На бочку спершися, уста в уста із кухлем, 

Я шию глечика із рук не випускаю. 

215 

Тверезий, не картай хмільного чоловіка! 

Наскучила йому непрохана опіка. 

Ти гордий, що не п’єш, але вершиш ділами, 

Що проти них ніщо найгірша пиятика! 

216 

Пий, поки голову вино не отуманить, 

Забудь зловмисного, що гнівається й ганить! 

Що в тій тверезості? Вона немилосердно 

Думками про кінець у тебе серце ранить! 

217 

О, вислухай мене, найкращий друже мій! 

На небеса хисткі не покладай надій! 

Присядь у закутку вдоволення малим 

I стеж за іграми на сцені світовій! 

218 

Барило дервішським заткнули ми дрантям, 

А обмивалися піском і прахом з ям — 

I може статися, що у пилу винарні 

Ми знову стрінемся з прогуляним життям. 

219 

Таємне виявить, що в зошиті моїм, 

Це значить голову занапастить. А втім, 

Не бачу й гідних я серед людей учених, 

Щоб те, що знаю я, переказати їм. 

220 

У мене тайна є — і тайну ту єдину 

Я зараз виявлю (прости мою провину): 

Тебе кохаючи, я ляжу в домовину, 

Тебе кохаючи, у небеса полину! 

221 

Не заздри іншому, щодня веселий будь! 

Забудь усе, що в нас добром і злом зовуть! 

Тримайся келиха і локона коханки, 

Бо й не зоглядишся, як дні твої минуть! 
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222 

Хоч Небеса у дар тобі цей світ дають, 

Відома мудрому його облудна суть. 

Такі, як ти, щодня приходять і відходять. 

Тож уривай свій пай, бо і тебе урвуть! 

223 

Коли своїх бажань нам здійснити не дано, 

Що ж нам із мріями робити? Безнастанно 

Ми побиваємось і тужимо над тим, 

Що пізно в світ прийшли і що відходим рано. 

224 

Чудовий нині день: не холод, не жара... 

Змиває хмарка пил з квітчастого бугра. 

Троянди жовтої сусіда, соловейко, 

Гукає потай нам, що випити пора. 

225 

Чи є людина, щоб не мала плями, 

Не ошерхалась у рови та ями? 

Якщо за зло мене ти злом караєш, 

Яка різниця, пресвятий, між нами? 

226 

О, як мені, Творець, увірилось нести 

Тягар цих злигоднів, цієї пустоти! 

Ти вічну пустоту позолотив зірками? 

I в мене є така: візьми й позолоти! 

227 

Це ти таким, Господь, створив мене, 

Щоб я любив пісні й вино хмільне! 

Якщо провина ця твоя, чому ж 

Тепер ти в пекло засудив мене? 

228 

Що світ міняється — чи варто цим журитись? 

Нехай міняється — ми будем веселитись! 

Якби незмінною була природа, друже, 

Ніколи б не діждав ти черги народитись! 

229 

Щодня журитися — цього ще не хватало! 

О, скільки Небо нас посіяло й пожало! 

Налий вина повніш, давай у руки келих! 

Я знаю: сталося усе, що статись мало. 

230 

Ти добрий, Господи, легка твоя рука, 

Але в Ірам
1
 не всіх пускаєш! Не яка 

Потрібна лагідність — покірного простити! 

А спробуй-но прости мене, бунтівника!  

  

                                                      
1
 Рай.— Прим. перекладача. 
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231 

Якщо й премудрому не подолати Долі,— 

Що хочеш уявляй собі в небеснім колі, 

А смерті не минеш! Хіба не все одно, 

Чи з’їсть тебе хробак, чи лютий звір у полі? 

232 

Я гину, чашнику! Журба мене зв’ялила! 

Я заздрю навіть тим, кого взяла могила, 

Гріхи покутую, криваві сльози ллю, 

В болоті бабраюсь, а вилізти несила! 

233 

Щоб з дерева життя собі діждати плоду 

I хоч на мить одну знайти душі догоду, 

Ніколи з келихом не розлучайся, друже,— 

Й тоді відчуєш ти найвищу насолоду. 

234 

Для смутку труйного — вино протиотрута: 

Хильнеш коновочку — і вже печаль забута. 

На молодій траві пий з молодими, поки 

I над тобою теж зазеленіє рута. 

235 

Покинь вагатися, обряди занедбай, 

Навчись ділитися, не берегти свій пай! 

На душу іншого й на грунт не важся! Той світ 

Беру на себе я, а ти вино давай! 

236 

Мені щовечора тривога серце крає, 

На груди перел дощ з очей моїх спадає. 

Коновку голови журба вином не сповнить, 

Бо що схиляється, те повним не буває. 

237 

Мене єретиком ти охрестив, спідлоба 

На мене зиркаєш, в очах у тебе злоба. 

Я добре знаю й сам, що правий ти... Та тільки 

Подумай: чи тобі судить мене подоба? 

238 

До тебе дух прийшов, якому чуждий прах 

Нечистої землі. Йому ти попервах 

Дай доброго вина, щоб покріпився гість 

I потім вимовив: «Щасти тобі Аллах!» 

239 

Хмаринка сльози ллє на поле, на попас. 

Без чистого вина ми тільки гаєм час! 

Ми тут милуємось на зілля, що зростає... 

Хто ж бачитиме те, що виросте із нас? 
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240 

Чому оплакуєш майбутні недогоди, 

Даремно завдаєш душі і серцю шкоди? 

Втішайся світом цим, бо створено його 

Без тебе, друже мій, і без твоєї згоди! 

241 

Якби Творцем я був, я б ці коловоротні 

Мінливі небеса у світові безодні 

Повергнув без жалю й такі створив, щоб завжди 

Могли сповнятися бажання благородні. 

242 

О мудрий, подивись, як дітлахів громада 

Дорожню куряву трусить під ноги рада! 

Скажи, щоб стереглись топтать її: то прах 

Очей Парвізових і мозку Кай-Кубада. 

243 

Я п’ю щодня вино — і все здається мало; 

Я хочу, щоб кругом усе співало й грало. 

Коли зберуть мій прах і зліплять глек із нього, 

Я хочу, щоб вино в ньому не вибувало. 

244 

Оскільки мудрому наш вік ціни не знає, 

Усі плоди його недоум пожинає. 

Неси ж мені того, що розум відбирає,— 

I може, й нас тоді цей вік не занедбає! 

245 

Юсуфом нареклась троянда у садочку, 

Вказавши на свою барвисту оторочку. 

«Що ж, покажи тоді його прикмету в себе!» 

«Глянь,— каже,— на мою розтерзану сорочку!» 

246 

З вином і милою в руїнах жить, не знати 

Надії на той світ, ані страху відплати! 

Від чотирьох стихій звільнившись, віддали ми 

В заставу за вино і душу, й тіло, й шати! 

247 

Усе, що в світі є, пуста мана. 

Той не аріф
1
, кому це новина. 

Звільнись од мудрувань, присядь із нами, 

Веселим будь і не цурайсь вина!  

248 

З істоти нашої ти чудо-всесвіт вилив. 

Ми помилялися, де сам ти нас обмилив. 

Я кращим, аніж є, зробитися не можу, 

Бо ти таким мене в своєму тиглі вилив. 

  

                                                      
1
 Мудрець.— Прим. перекладача. 
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249 

Я б за старе вино не взяв нову державу! 

Воно єдине путь тобі покаже праву. 

Цей жбан — коштовніший за царство Ферідуна, 

А черепок його — за Кай-Хосрова славу! 

250 

Чи знаєте, чому, як тьма тікає пріч, 

Звучить невесело ранковий півня клич? 

У Дзеркалі зорі він бачить, як даремно 

Минає ще одна неповоротна ніч. 

251 

Серед невігласів, упевнених, що путь 

Знання правдивого лиш їм відкрита, будь 

Ослом, як і вони, бо довговухі судді 

Усіх, хто не осли, кафірами зовуть. 

252 

Цей глек, як і мене, колись любов проймала, 

В кайдани кучерів розкішних завдавала. 

Ця ручка, що її ти бачиш біля шийки,— 

Рука, що дівчину за шию обіймала. 

253 

Я прагну свіжості рожевоюних щік, 

Томлюсь, побачивши лози прозорий сік, 

В усьому сущому волію частку мати, 

До того, як у прах я повернусь навік. 

254 

Хайяме, ти хмільний щодня бредеш — радій же! 

З місяцевидою ти річ ведеш — радій же! 

Все, що на світі є, спадає в небуття! 

Ти міг би прахом буть, а ти живеш — радій же! 

255 

Пий, поки сила є, душею не болій! 

Не згадуй давнього, відмовся від надій! 

Із цього захистку хвилинного в дорогу 

Й зерна ячмінного не візьме багатій! 

256 

Хай буде радістю тобі хвилина кожна! 

На трон утіхи сядь! Навіщо ця побожна 

Данина Небові — гріхи й покути? Треба 

Од світу брати все, що тільки взяти можна! 

257 

Я спав — і от мудрець мені у сні прорік: 

«Немає радощів для заспаних повік! 

Соннивче, ти забув, що сон — подоба смерті? 

Збудись, бо прийде час — і ти заснеш навік!» 
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258 

Чи й далі житимеш серед турботи й нуди, 

Добро стягаючи, щоб вік прожить, як люди? 

Наповни келиха! Хто зна, чи встигнеш знову 

Повітря видихнуть, що увібрав у груди? 

259 

Творець, благослови мене добром твоїм, 

Щоб я не дякував за той кусок, що їм, 

Дурному й підлому! Щоб був я завжди п’яний, 

Щоб я про все забув, не турбувавсь нічим! 

260 

Тюльпани та троянди пурпурові — 

Тим пурпурові, що зросли із крові 

Мужів великих. А ота фіалка 

Із ока дівчини зросла в діброві. 

261 

Як тільки ранок прожене пітьму, 

Я знову келих із вином візьму. 

Відомо, що в вині є гіркота... 

Це значить: істина сама в ньому. 

262 

Душі жалобного не накидай убрання, 

Із книги радості не припиняй читання, 

Пий келихом вино, сповняй свої бажання, 

Бо може статися, що мить оця — остання. 

263 

На Долю нетривку не покладай надій 

I Часу гострий меч розпізнавати вмій! 

Халву, що покладе тобі Фортуна в рота, 

Ковтать не поспішай, бо є отрута в ній. 

264 

Цей караван-сарай із парою воріт 

Готує муки нам і квапить наш відхід. 

Щасливий тільки той, хто не прийшов на землю, 

Блаженний тільки той, хто не родивсь на світ. 

265 

Пожалься, Господи, душі, що потерпає 

В полоні давньому, звідкіль путі немає! 

Ніг, що самі несуть мене в полон, пожалься! 

На руку згляньсь мою, що піали шукає! 

266 

Не слухай голосу продажного піїти, 

Будь там, де п’ють вино, де є красуні й квіти! 

Один по одному ідуть у безвість люди — 

Й немає жодного, хто б повернувся звідти. 
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267 

О раб семи планет і чотирьох стихій, 

Що вічно трусишся в пропасниці лихій! 

Зречися радості! На цім розпутті спраги 

Про поворот назад і думати не смій! 

268 

І грудочка землі, й пилиночка мала 

Були частинами прекрасного чола. 

Легенько ж куряву стирай з лиця красуні, 

Бо й курява колись красунею була. 

269 

На жбан, з якого п’є поденщина проста, 

Пішла султана плоть, дастура кров свята, 

А на коновочку, з якої п’ють гуляки,— 

Щока опиуса і дівчини уста. 

270 

Так мало радості в цьому земному колі! 

Тож не схиляй чола, будь весел і в неволі! 

Тримайся з мудрими, бо й сам ти тільки легіт, 

Вода, вогонь та пил, що віється у полі. 

271 

Іде життя моє безрадісно і вбого, 

Роблю без виробу й не зароблю нічого. 

Спасибі Вишньому, що хоч біди та злиднів 

Нам не доводиться випрохувать ні в кого. 

272 

Одні по кручах бід усе життя блукають 

I хто вирішує всі справи їх — не знають. 

А ці вишукують нагоду лиш — і потім 

Усе доконують, що загодя рішають. 

273 

Аж поки з бідними біди не наберешся 

I кров’ю власною не раз, не два заллєшся, 

Добра не діждешся... Не діждешся, хіба що, 

Немов закоханий, ти сам себе зречешся, 

274 

Коли нова весна вбере долини дно, 

О люба, міркою хай цідять нам вино! 

На пекло, гурій, рай не дуже розраховуй, 

Адже у нас про них говорять не в одно. 

275 

Коли у мудрого є тайна будь-яка, 

Хай в серці криється у нього, як Анкá
1
. 

З малої рісочки стає перлина в мушлі, 

Коли глибінь її оточує морська.  

  

                                                      
1
 Казковий птах.— Прим. перекладача. 
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276 

Я тільки й знаю, що знання шукаю, 

В найглибші таємниці проникаю. 

Я думаю вже сімдесят два роки — 

I бачу, що нічого я не знаю. 

277 

Надії зернятко серед зерна зостанеться. 

Не буде нас, а дім і глек вина зостанеться. 

Пропий із друзями все золото, що маєш! 

А ні, то ворогу твоя казна дістанеться. 

278 

Мене всі недруги філософом зовуть. 

Бог свідок, що обрав собі я іншу путь. 

Прийшовши з безвісті у цю долину горя, 

Принаймні знаю я, ким сам я хочу буть. 

279 

Цей світ і дня мені не дав прожить на волі, 

Своїми втіхами не тамував він болі. 

Довгенько вчився я в його суворій школі, 

Та не скінчив її, не став я майстром Долі. 

280 

Не можу сонця я сховать за рожі-квіти, 

Ні тайну виявить, яку привик таїти. 

У океані дум знайшов перлину — розум, 

I я перлину ту не смію провертіти. 

281 

Ми — сонце щастя й горя океан. 

Ми справедливість любим — і обман. 

Злі й добрі ми, довершені й нікчемні, 

Іржаве дзеркало й Джемшідів жбан. 

282 

Я не по бідності обходжусь без вина. 

Мені ні суд людський, ні кара не страшна. 

Я п’ю лише тоді, коли на серці радість. 

А нині в серці ти — і я не п’ю вина! 

283 

Хто-небудь виступить і всім гукає: «Ось я!» 

Сріблом і золотом у вічі сяє: «Ось я!» 

Та тільки, тільки-но налагодиться жити, 

Як Смерть із засідки вже виступає: «Ось я!» 

284 

Назавжди вийшов я з недоброго житла, 

Де порохом стають усі людські діла. 

Хай той потішиться, що смерть мене взяла, 

Хто вигулькне живий із-під її крила. 
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285 

Ще вчора виспіли плоди твоїх надій, 

Усе одержав ти, чого жадав, радій! 

Та знай: без тебе все рішається зарані, 

Що потім на путі трапляється твоїй. 

286 

Купив я глечика у гончара в крамниці, 

I він одкрив мені предивні таємниці. 

Він мовив: «Був я шах, мав щирозлотний келих 

I став я глечиком для кожного п’яниці!» 

287 

З гілля надій моїх діждавши урожаю, 

Своєї долі нить простежу я до краю. 

Чи довго скнітиму в тіснім життя затворі? 

Коли до небуття я двері відшукаю? 

288 

Якби в ділах Небес неправди не було, 

Ніхто б не докоряв їм за щоденне зло. 

Якби над Долею стояла справедливість, 

Чому б у мудрого схилялося чоло? 

289 

Для тебе загадки в житті на кожнім кроці, 

Ти в мислях плаваєш, як тріска у потоці. 

Із квітів та вина влаштуй для себе рай, 

Бо хто зна, чи його ти знайдеш на тім боці. 

290 

Цей океан буття прийшов із тьми віків. 

Перлину тайн його ніхто не провертів. 

Ми розмовляємо про наші власні справи, 

А перед тим, що є, ми не знаходим слів. 

291 

Вставай і серце нам розвесели, кохана! 

Від погляду твого зціліє в серці рана. 

Налий вина, а ми — укупі вип’єм, поки 

Із праху нашого не виліпили жбана. 

292 

Приводять одного, щоб іншого забрати, 

Щоб тайни вічної нікому не пізнати. 

Ми помацки йдемо: життя — це тільки чаша, 

Призначена вино п’яницям одміряти. 

293 

Це лихо грається зі мною не з учора. 

Ти щастям чванишся... Та чи тривка ж підпора 

Те щастя? Не стоїть на місці небо. Доля 

На всякі витівки, на всякі штуки скора. 
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294 

Людина муками звільняється з оков. 

I крапелька води, в тісний попавши схов, 

Стає перлиною. Хто втратив, той добуде — 

I келих випитий запорожниться знов. 

295 

Від чорної землі до зоряної тверді 

Й на мить не припиняв я пошуки уперті. 

Я мислю гострою усі вузли розплутав — 

I тільки не зумів розплутать вузол смерті. 

296 

Як парість вічного зросла з твого садочка, 

Як надокучила тісна життя сорочка,— 

Шатру тілесному хисткому не звіряйся: 

Немає жодного тривкого в нім кілочка. 

297 

Плює услід мені судьба моя проклята. 

Як не стараюся, дарма, все йде до ката. 

Душа збирається. «Побудь»,— кажу — і чую: 

«Де ж я тулитимусь? Розвалюється хата!» 

298 

Усе, що в тебе є, туманом розтає. 

Нікчемністю стає, що маєш за своє. 

Вважай, що все, що є, на світі не існує, 

А те, чого нема на цьому світі, є. 

299 

Не зупиняється небесна колісниця, 

Не насищається людьми земля-землиця. 

Ти радий, що тебе вона ще не пожерла? 

Не поспішай радіть: вона не забариться. 

300 

Якщо одним коржем я можу два дні жить 

I пити з черепка, що на землі лежить,— 

Навіщо меншому за себе підклонятись, 

Навіщо наймитом у рівного служить? 

301 

Погляньте, очі, на тісні могили, 

На світ, де діють зловорожі сили! 

Царі, князі — в грязі, осяйні лиця 

Жерущі хробаки заполонили. 

302 

Чи ще служитимеш для підлості людської? 

Не квапся мухою до страви будь-якої! 

На два дні корж купуй, ні перед ким не гнися, 

Пий краще власну кров, аніж чужі напої! 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1747 

 

303 

Я б краще вороном копався у ріллі, 

Ніж у негідника живився при столі. 

Сухим окрайчиком задовольнятись краще, 

Ніж губи мазати в чужому киселі. 

304 

Цей топче стежечку до монастирських брам, 

Той шлях до Істини собі торує сам... 

Боюсь, настане день і пролунає голос: 

«Ви блудите, сліпці! Не тут вона й не там!» 

305 

На учті мудрості зняв мову друг вина 

(Рум і Аравію збентежила вона): 

«Не вірю твердженню, що є вина в вині, 

Коли сам Бог сказав, що проститься вина!» 

306 

Ні втоми ти не знав, ні голоду не чув; 

Ти все, чим томишся, від чотирьох здобув
1
. 

Та кожний забере свій дар у тебе — й знову 

Ти зробишся таким, яким спочатку був.  

307 

Кульгава старість, юність бистронога — 

Все товпиться до вічного порога. 

Недовго світом тішаться живі: 

Всі підем геть, у всіх — одна дорога. 

308 

В сулії лал вина — як в рудні потайній; 

У тілі нашім дух — як в піалі напій; 

А світлий келих той, що від вина сміється,— 

Сльоза, що кров лози захована у ній. 

(Переклад В. О. Мисика) 

  

                                                      
1
 Ідеться про чотири стихії.— Прим. перекладача. 
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1 

Король наш Карл, Великий Імператор,  

В Іспанії провоював сім років.  

Весь край гірський він підкорив до моря  

Фортеці непохитні впали швидко,  

Ні міст, ні мурів не лишилось цілих.  

Зосталась Сарагоса на горі лиш...  

Там цар Марсілій, що не вірить в Бог  

Шанує Аполліна й Магомета.  

Та прийде час, і Бог його скарає.  

 Аой! 

Рада у Марсілія 

2 

Марсілій саме був у Сарагосі.  

Пішов у сад під тінь дерев манливу.  

І сів на трон лазурний; коло нього  

Зібралося придворних тисяч двадцять.  

До них звернувся з словом цар Марсілій:  

«Біда прийшла в наш дім, сеньйори милі!  

Правитель Франції-красуні Карл Великий  

Прийшов наш край і нас завоювати.  

Не маю вдосталь вояків могутніх,  

Щоб дати відсіч ворогу лихому.  

Порадьте ж ви, із маврів наймудріші,  

Як врятуватись від ганьби та смерті?.».  

Замислились невірні. Всюди тиша...  

Озвався тільки Бланкандрін з Валь-Фонди. 

3 

Відомий Бланкандрін був серед маврів  

Як мудрий чоловік, вояк відважний  

І відданий царю порадник вправний.  

«Відкиньте острах марний! — так сказав він,—  

Присягу в дружбі й вірності ви дайте  

Пихатому й погордливому Карлу.  

Пішліть йому в дарунок псів мисливських,  

Ведмедів, левів, сотень сім верблюдів  

Та соколів із тисячу, а також  

Із сріблом й злотом кілька сотень мулів  

І з цінностями п’ятдесят возів ще,  

Сплатити щоб військам своїм спромігся.  

Аж надто довго розоряв він край наш,  

Нехай тепер повернеться в свій Ахен.  

Скажіть, що прийдете слідом відразу,  

Аби у день святого Михаїла  

В Христову віру перейти смиренно  

Й служити Карлу по добру й по честі.  

А схоче він — залишим аманатів  

І десять, двадцять — скільки зажадає,  

Дамо дітей, дружин коханих наших.  

На вірну смерть віддам я перший сина,  
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На чужині хай краще всі загинуть,  

Ніж нам позбутись слави та маєтків  

Або ж з торбиною піти по світу».  

 Аой! 

4 

«Правицею,— продовжив,— присягаюсь,  

І бородою, що на грудь спадає,  

Побачите — відразу франки підуть  

І у французькі землі повернуться,  

А там домівки рідні їх приваблять.  

Приїде Карл у свій собор Ахенський,  

В день Михаїла літургію справить,  

Та час мине, а з ним і строк хрещення —  

Від нас же слова-вістоньки немає.  

Жахливий Карл у гніві та безжальний.  

Заручників чекає смерть нагальна.  

Але вже краще їм голів позбутись,  

Ніж нам згубить Іспанію чарівну  

Й терпіти злидні та страшні нещастя».  

«Хай буде так!» — кричить юрба невірних. 

5 

Марсілій вирішив зібрати раду.  

Покликав Кларіна із Баласгета,  

Естрамаріта, пера Евдропіна,  

Прийшли і Бородань-Гарлан з Пріамом,  

І Мачинер з Магеєм, рідним дядьком,  

Також Джойнер, Мальб’єн Заморський  

І Бланкандрін — десяток найхитріших.  

Мету посольства цар їм розтлумачив:  

«Сеньйори, тож негайно в путь до Карла,  

Кордови стіни він піддав облозі.  

Візьміть з собою кожний віть оливи  

На знак смирення і покори серця.  

Якщо замирите мене ви з Карлом,  

Я в нагороду дам вам землі ленні  

І срібла з золотом, добра досхочу!»  

У відповідь: «Слова сеньйора слушні!»  

 Аой! 

6 

Закінчив цар Марсілій що нараду,  

Віддав наказ васалам: «Йдіть негайно,  

В руках несіть гілки оливи мирні  

І королю мої слова промовте:  

«Хай він простить, я Богом заклинаю,  

Мене і маврів. Як скінчиться місяць,  

Слідом прийду і тисячу баронів  

Й себе я передам в закон Христовий,  

Служити вірно Карлу присягаюсь.  

А схоче — то заручників зоставим!»  

Промовив Бланкандрін: «Мир дуже гарний!;  

 Аой! 
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7 

Звелів Марсілій десять білих мулів,  

Що їх севільський цар послав в дарунок,  

Вуздечками із золотом гнуздати,  

Покласти сідла із срібла гнучкого.  

Посланники на них всі посідали,  

Тримає кожен гілочку оливи —  

До Карла-короля попростували...  

Від їх обману він не врятувався.  

 Аой! 

Посольство маврів 

8 

Великий Карл був радісний, веселий.  

Кордова впала, вщент розбиті стіни,  

На землю скинуті й фортечні башти...  

Велику здобич вояки дістали,  

Не зрахувать багатства, злота, срібла...  

А в місті не лишилось сарацина,  

Який не вбитий був чи не хрещений.  

Величний Карл сидів в саду під тінню,  

З ним граф Роланд і Олів’єр розумний,  

Самсон вельможний з гордим Ансеїсом,  

Джефрейт д’Анжу, прапороносець Карла,  

Джерін з Джер’єром, нерозлучні друзі.  

Крім них було ще вояків багато  

Із Франції — всього п’ятнадцять тисяч.  

На килимах шовкових влаштувались:  

Там грають в кості, хто ж старіший віком  

Чи розумніший — в шахи весь поринув.  

А поруч юнаки меткі фехтують...  

В тіні сосни, де зацвіта шипшина,  

Сидить король у кріслі золотому,  

Красуні —Франції правитель мудрий.  

Вже сива голова, білобородий,  

Осанка горда і велична врода,  

Хто б не побачив, враз його пізнав би.  

Посли ввійшли і Карла привітали,  

Як вимагають честь того й закони. 

9 

Вклонився першим Бланкандрін й промовив:  

«Хай береже тебе Господь Всевишній,  

Пресвітлий Бог, якого ти шануєш!  

Марсілій привітатись так велів нам:  

Він розпитав знавців про віру вашу  

Й переконався — в ній лише спасіння!  

Свої багатства він поділить з вами:  

Відправить гончаків, ведмедів, левів,  

Сімсот верблюдів, соколів мисливських,  

Чотири сотні мулів з сріблом-злотом,  

І з цінностями п’ятдесят возів ще,  
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Також бізанок щирозлотих безліч.  

Тож з військом враз розрахуватись можна...  

Вже надто довго ви у цьому краї,  

До Франції час повертатись, в Ахен».  

Зняв вгору руки славний Імператор,  

Чоло схилив, замислився глибоко.  

 Аой! 

10 

Наш Імператор довго думав думу,  

Бо не любив квапливих рішень, скорих —  

Такий його незмінний мудрий звичай.  

Та врешті очі звів, з лицем суворим,  

На посланця і відповів неспішно:  

«Що ж, непогані обіцяєш речі,  

Та цар Марсілій — ворог мій заклятий!  

Я чув слова. А де ж тоді порука  

Його запевненням?» «Додати хочу! —  

Мавр відповів.— Заручників охоче  

Дамо: п’ятнадцять або двадцять діток.  

На смерть готовий сина я послати,  

Найблагороднішого з них, гадаю!  

Коли ж повернешся у стольний Ахен,  

В день Михаїла, що від вод рятує,  

Слідом, як обіцяв, мій цар прибуде,  

В тих джерелах, що Бог колись надав вам,  

Святу він прийме християнську віру».  

Карл відповів: «Він зможе ще спастися!»  

 Аой! 

Рада у Карла Великого 

11 

Кінчався ясний день, вже вечоріло.  

Посольських мулів Карл до ясел зразу ж  

Звелів одвести. У саду затишнім  

Він наказав поставити намет розкішний  

І всіх послів до нього запросити,  

Пажів дванадцять дав, щоб їм служити.  

Посли проспали аж до сходу сонця.  

Раніш за них прокинувсь Імператор,  

Прослухав ранню службу, помолився.  

Обрав затишне місце під сосною  

І поскликав баронів на нараду,  

Щоб справи не вершити без придворних.  

 Аой! 

12 

Замисливсь Імператор під сосною...  

Барони всі зібрались на нараду:  

Там був Одж’єр, Турпін-архієпископ,  

Старий Річард з Анрі, своїм небожем,  

І Ацелін, сміливий граф гасконський,  

А з ним кузен Мілон, Тедбальт із Реймса.  
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Були там і Джер’єр з Джеріном, також  

І граф Роланд з’явився, а з ним разом  

Друг Олів’єр, шляхетний і відважний.  

Зійшлось до тисячі мужів французьких,  

Між ними й Ганелон, майбутній зрадник...  

В недобрий час та рада відбулася.  

 Аой! 

13 

«Барони! — так звернувся Карл до франків.—  

Марсілій вирядив до нас посольство.  

Він обіцяє нам багатства незчисленні:  

Надішле гончаків, ведмедів, левів,  

Сімсот верблюдів, соколів мисливських  

І сотні мулів з злотом сарацинським,  

З коштовностями п’ятдесят возів ще.  

Умова — нам до Франції вернутись.  

А він, Марсілій, прийде сам до мене  

І в Ахені спасе себе хрещенням,  

А в ленний дар одержить володіння...  

І все ж його думок таємних я не знаю..».  

Відповіли барони: «Будьмо пильні!»  

 Аой! 

14 

Скінчив свою промову Імператор,  

Роландові вона не до вподоби.  

Підвівшися, він палко заперечив:  

«Не можу я Марсілію повірить.  

Сім довгих літ в Іспанії я б’юся.  

Я підкорив вам Нобль разом з Комміблем,  

Здобув Вальтерну, всю округу Піно,  

Туделу й Балагер, іще Себілью.  

Та сам Марсілій був завжди зрадливий.  

Згадайте, надіслав п’ятнадцять маврів,  

І кожний гілочку тримав оливи,  

Словами тими ж нас вони дурили,  

Порадились ви з франками відразу,  

Й вони ж підтримали вас, нерозумні,  

Ви графів двох послали до поганця:  

Один — Базан, а другий був Базилій...  

їм голови відтяли близ Альтільї.  

Я раджу: воювати слід із ними  

І грізну рать вести на Сарагосу,  

Облогу до взяття її тримайте,  

Від помсти зраднику втекти не дайте!»  

 Аой! 

15 

Схилив чоло великий Імператор,  

Куйовдить вуса, бороду рукою...  

Не відповів ні слова він Роланду,  

Мовчать й барони. Ганелон тут раптом  

Підвівсь і Карлові сказав сміливо:  
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«Даремно вірите Ви божевільним,  

Мені чи іншим. Слухається мудрий  

Порад корисних. Цар Марсілій ладний  

Кінчать війну і як васал покірний  

Готовий в лен Іспанію прийнять, сумирний,  

Як ми, вклонитися хресту Ісуса.  

Хто ж радить відхилить заяву мирну,  

Забув про смерть, яка на нас чекає.  

Не слухайте порад, яких причина  

Чванливість або гірше ще — безумство.  

Володарю, керуйтесь власним глуздом!»  

 Аой! 

Обрання посла франків 

16 

Підвівся герцог Найм, він наймудріший,  

Серед усіх придворних кращий радник,  

І королю сказав: «Усі ми чули,  

Що мовив Ганелон. Порада мудра!  

її слід врахувати неодмінно!  

Давно Марсілій зазнає поразок.  

Захоплені його фортеці-замки,  

А стіни їх балістами розбиті,  

Вже спалені міста, війська побиті.  

Тепер вже він у вас пощади просить,  

Великий гріх нам більшого жадати.  

До того ж цар заручників відрядить,  

Давно вже слід війну скінчити довгу».  

І франки хором: «Герцог каже правду!»  

 Аой! 

17 

«Сеньйори, в путь кого ж,— спитав володар,—  

Відправимо послом до Сарагоси?»  

І Найм сказав: «Дозвольте, я поїду,  

Аиш дайте ваші жезл і рукавицю».  

Промовив Карл: «Ви найцінніший радник.  

І присягаюсь бородою з вусом,  

Що не поїдете в дорогу дальню.  

Тому сідайте, це монарша воля!» 

18 

«Кого ж послать? Скажіть мені, барони,  

Нам до Марсілія у Сарагосу?»  

Роланд підвівся: «Я давно готовий!»  

«Не згодний з цим! — тут Олів’єр озвався,—  

Занадто ви нестримані й гарячі.  

Боюсь, посольство закінчиться лихом!  

Поїду я, якщо король дозволить».  

А Карл промовив: «Помовчіть обидва!  

Ніхто з вас до невірних не поїде.  
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Бо знов я присягаюсь бородою,  

Що не назву послом нікого з перів».  

Сказав так Карл — запанувала тиша. 

19 

Та от поважно і Турпін із Реймса  

Промовив: «Франків посилать не треба,  

Вони воюють тут уже сім років  

Й доволі вже зазнали бід та горя.  

Вручіть мені, сеньйоре, рукавицю,  

Посольський жезл, поїду в Сарагосу  

І висловлю цареві свою думку».  

Розгніваний король сказав сердито:  

«Мовчіть, Турпіне, і на килим сядьте,  

Й ні пари з вуст, аж поки не спитав вас!»  

 Аой! 

20 

«Сеньйори! — Карл промовив,— тож самі ви  

Того з моїх баронів оберіте,  

Хто передасть послання в Сарагосу».  

Роланд озвавсь: «Хай Ганелон, вітчим мій!  

Мудрішого барона ми не знайдем!»  

Схвалили франки: «Справиться як слід він!»  

Граф Ганелон наляканий був дуже,  

У гніві скинув він куничу шубу,  

Зоставсь на ньому лиш каптан шовковий.  

Обличчя горде, променисті очі,  

Могутня постать і широкі груди —  

На нього задивилися присутні.  

Роланду крикнув: «Звідки злість подібна?»  

Відомо всім, безумцю, твій вітчим я,  

На смерть мене ти шлеш до Сарагоси!  

Якщо поможе Бог мені вернутись,  

Тобі таку я помсту приготую,  

Що до кінця життя ти не забудеш!»  

Роланд всміхнувсь: «В тобі вирує гордість!  

Всі знають, що погроз я не боюся,  

Та посланцем повинен бути мудрий.  

Якщо король накаже — сам поїду!» 

21 

Розлютувався Ганелон: «Поїдеш?  

Ти не васал мені, я ж не сеньйор твій.  

Готовий я дістатись Сарагоси  

І сповнити наказ суворий Карлів.  

Я все зроблю, у разі ж небезпеки  

Перетворю свій гнів великий в пекло!»  

У відповідь Роланд лиш розсміявся.  

 Аой! 

22 

А Ганелон, почувши сміх Роланда,  

Відчув страшну образу, біль у серці,  
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Що ледь не розірвалося від люті.  

«Ненавиджу! — він скрикнув.— Через тебе  

В краю чужім я маю смерть спіткати  

Без каяття! Володарю могутній!  

Готовий виконати ваш наказ негайно! 

23 

Що ж, маю я до Сарагоси їхать,  

Хоч звідтіля ніхто ще не вертався.  

Нагадую, що взяв сестру я вашу в жони  

І в нас є син — красунь прегарний. Вірю,  

Що Болдуїн мій буде лицар славний.  

Я віддаю йому маєтки й землі.  

Побачити його не доведеться!»  

«Розніжились ви надто!» — Карл промовив,—  

Хутчіш рушайте в путь, моє то слово!» 

24 

Король додав: «Наблизьтесь, Ганелоне,  

Даю почесний жезл і рукавицю.  

Ви чули: франки вас послом обрали».  

І мовив граф: «Роланд у всьому винний!  

Віднині ворогом його заклятим  

Вважатиму. І другу Олів’єру,  

І вашим перам, що Роланда люблять,  

Усім їм, сіре, я кидаю виклик!»  

Король сказав: «Занадто ви гнівливі!  

То не Роландів — мій наказ іти вам!»  

«Піти — піду, та на загибель вірну,  

Як той Базан і брат його Базилій».  

 Аой! 

25 

Правицею подав Карл рукавицю,  

Та Ганелон в думках ще був далеко,  

Й на землю рукавиця раптом впала.  

«О, Боже правий! — франки закричали,—  

Біду велику принесе посольство!»  

Лиш буркнув граф: «Грядущий день покаже!» 

26 

«Тож відпустіть мене,— додав,— сеньйоре!  

Якщо вже їхать, то не слід баритись».  

Карл відповів: «Христос і я з тобою!»  

Благословив посла знаменням Божим,  

Затим вручив своє послання й жезл він. 

27 

Граф Ганелон, прийшовши до намету,  

Почав спорядження військове брати:  

Узяв з усіх найкращі лати й зброю,  

До ніг він кріпить золоті остроги,  

Оперезавсь і меч Морглейс повісив.  

На скакуна Ташбруна сів поважно,  

Тримав присішки дядько його Гвінмер.  
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Всі лицарі прощалися з сльозами  

І говорили: «Горе вам, бароне!  

Адже давно на службі в короля ви,  

І завжди були вояком взірцевим.  

Хто вас послом поїхати примусив?  

Вас навіть Карл не зміг під захист взяти.  

А граф Роланд не врахував, напевне,  

Що рід ваш є такий шляхетний, знатний?»  

Просили потім: «Нас візьміть з собою».  

«Побійтесь Бога! — граф промовив,— ліпше  

Помру один, аніж сміливців стільки!  

Вертайтеся до Франції-красуні,  

Мою дружину привітайте милу,  

І пера Пінабела, побратима,  

І Болдуїна, любого синочка,  

Допоможіть йому, бо він сеньйор ваш».  

А сам почав свій шлях до Сарагоси.  

 Аой! 

Зрада Ганелона 

28 

Мчить Ганелон під кронами оливок  

І скоро наздогнав посольство маврів —  

Тут Бланкандрін шпаркий рух уповільнив.  

Розпочалась розмова хитромудра.  

Вів Бланкандрін: «Ваш Карл — великий воїн.  

Він захопив Калабрію та Пулью,  

До Англії доплив солоним морем  

Й Петру святому дань платити змусив.  

Чому ж на наших землях нас тривожить?»  

Відмовив Ганелон: «Така вже вдача,  

Ніхто йому не може суперечить».  

 Аой! 

29 

Знов Бланкандрін: «Які сміливі франки!  

Та зло творять їх герцоги і графи,  

Дають поради королю погані,  

Згубити можуть і його, і інших».  

А граф: «Я вартих осуду не знаю,  

Окрім Роланда — діждеться безчестя.  

Король сидів учора вранці в тіні,  

До нього небіж підійшов у латах.  

Під Каркассоном взяв багату здобич,  

В руці тримав він яблуко рум’яне.  

«Це, сіре, Вам,— сказав він дядьку,—  

Всіх королів дарую Вам корони».  

Оте зухвальство врешті його згубить,  

Він з долею щодня недбало грає.  

Якщо він вмре — в нас буде мир надійний».  

 Аой! 
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30 

Продовжив Бланкандрін: «Роланд жорстокий,  

Завоювати всі народи прагне,  

Щоб Карл владикував у всьому світі.  

Де сили ті, що звершать його плани?»  

«То раті франків,— Ганелон промовив,—  

За ним завжди вони ідуть з любов’ю,  

А він дає шовки їм, злото й срібло,  

А також мулів й скакунів, і зброю,  

І Карл бере, чого душа бажає.  

Він завоює землі всі до Сходу!»  

 Аой! 

31 

Так їхали мавр знатний з Ганелоном  

І врешті присяглись взаємним словом  

Зробити все, щоб знищити Роланда.  

Так їхали дорогами й шляхами,  

Під тисом в Сарагосі злізли з коней.  

Стояло крісло під сосною в тіні,  

Покрите все александрійським шовком.  

Сидів на ньому володар іспанський,  

Навколо нього двадцять тисяч маврів,  

І жоден не промовив ані слова,  

Цікаво надто всім почуть новини.  

Тут Ганелон ввійшов із Бланкандріном. 

32 

Тримаючи за руку Ганелона,  

Мавр до царя Марсілія наблизивсь.  

«Хай Магомет і Аполлін,— він мовив,—  

Боронять нашого царя довіку!  

Ми Карлові послання передали.  

Король же до небес зняв тільки руки  

І Господа прославив у молитві.  

Послав до нас вельможного барона,  

Один він з наймогутніших у франків.  

Хай скаже, що привіз — чи мир, чи війни».  

Цар згодивсь: «Слухаймо посла від франків!»  

 Аой! 

33 

Промову Ганелон уже обдумав.  

Почав він говорити вельми вміло,  

Як той досвідчений трибун у спорах.  

Звернувся до царя: «Господь спаси вас,  

Пресвітлий Бог, благословенний й сущий!  

Ось що звелів сказати Карл Великий:  

Якщо ви приймете закон Христовий,  

Він пів-Іспанії у лен віддасть вам.  

Коли ж не згодні ви на цю угоду,  

Вас візьмуть силою й ганебно, в путах,  

В столицю нашу відвезуть, у Ахен,  

І суд суворий вирок оголосить,  
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Ви в муках помрете, в ганьбі й безчесті».  

Почувши це, Марсілій аж здригнувся.  

В руці тримав він спис золотогострий,  

Хотів посла ним вбить — та хтось завадив.  

 Аой! 

34 

Спотворив гнів Марсілія обличчя,  

Він потрясає гнівно своїм списом.  

Те бачить Ганелон й за меч схопився,  

На палець витягнув його із піхов  

І вигукнув: «Мій мече яснобарвний!  

Поки зі мною при дворі царя ти,  

Ніколи вже не скаже Карл Великий,  

Що в самоті на чужині я згинув!  

За це багато з вас заплатять кров’ю!»  

Язичники кричать: «Не треба бійки!» 

35 

Угамували найзнатніші з маврів  

Свого царя, щоб знову сів на трон він.  

Халіф сказав: «Вчинили ви погано,  

Загрожуючи списом вбити франка.  

Слід спершу вислухать його уважно».  

А Ганелон: «Переживу образу!  

Проте все золото, що Бог послав нам,  

І всі багатства вашої країни  

Не змусять приховати слів напутніх,  

Що передав мені король могутній  

Для вас бо, вороже смертельний Карла!»  

Тут граф свій плащ із соболів добірних,  

Нашитих скрізь на шовк александрійський,  

На землю кинув — Бланкандрін підняв враз,  

Та граф меча тримав надалі міцно,  

Його ефес стискав він щирозлотний.  

Загомоніли маври: «От шляхетний лицар!»  

 Аой! 

36 

І знову Ганелон цареві каже  

Наблизившись: «Ваш гнів даремний, сіре,  

Бо Карл, володар Франції, вам радить  

Прийняти віру у Христа правдиву  

І пів-Іспанії у лен в дарунок,  

А другу частку — небожу Роланду.  

Чванливий, гордий буде ваш сусіда.  

Якщо угода ця вам не підходить,  

Карл прийде, Сарагосу всю обложить,  

Вас візьмуть силоміць і добре зв’яжуть.  

Вас одвезуть в його престольний Ахен,  

Не посадовлять на парадних коней  

Чи мулів, лошаків, щоб їхать верхи,  

Вас кинуть на шкапину жалюгідну,  

Судитимуть і одвезуть на плаху.  
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Ось те, що вам король звелів сказати».  

І він подав листа в правицю мавра. 

37 

Від люті аж почервонів Марсілій,  

Зламав печатку, віск на землю кинув.  

Листа він розгорнув і промовляє:  

«Землі французької володар грізний  

Нагадує про біль свій і образу  

За двох послів, Базилія й Базана,  

Що стратив я на пагорбах Альтільї.  

Якщо життя я хочу врятувати,  

Потрібно видать дядечка — Халіфа,  

Інакше Карл нашле на мене кару».  

Скінчив Марсілій, син його озвався,  

Звернувсь до батька: «Ганелон безумний,  

Брехун і заслуговує на смерть він!  

Віддай його, з ним швидко я покінчу!»  

Це чує Ганелон, меча оголив  

І притулився до сосни плечима. 

Угода з Марсілієм 

38 

Прийшов до свого саду цар Марсілій,  

Найродовитіші пішли з ним разом:  

Вже посивілий Бланкандрін премудрий  

Із принцем Джурфаленом, спадкоємцем,  

Халіф — Марсілію і друг, і дядько.  

Промовив Бланкандрін: «Покличте франка,  

Він заприсягся нам допомагати».  

Марсілій відмовляє: «Хай заходить!»  

Мавр Ганелона взяв за руку праву  

Й привів його у царський сад до трону.  

Підготували там безчесну зраду.  

 Аой! 

39 

«Мій любий Ганелоне,— цар промовив,—  

Не знаючи, поквапився я надто  

І в гніві намагавсь вас списом вдарить.  

Я соболями оплачу помилку,  

їх вартість — п’ятсот ліврів золотими,  

Тож за образу щедрий дам я викуп!»  

І Ганелон: «Від цього не відмовлюсь:  

А за добро хай Бог і вам віддячить!»  

 Аой! 

40 

Марсілій знов: «Повірте, Ганелоне,  

Що від душі вас хочу полюбити.  

Мені кортить про Карла більш почути.  

Минула його сила, він старий вже,  

Подейкують, йому давно за двісті.  
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Він стільки вже пройшов країв чужинних  

І стільки відбивав щитом ударів!  

Скількох царів перетворив на злиднів!  

Коли ж нарешті втомиться од битв цих?»  

Посол сказав: «Адже він зовсім інший!  

Його хто бачив, скаже неодмінно,  

Що Імператор франків — справжній лицар!  

Не зможу я його хвалити й славить,  

Бо вище він і слави, і похвал всіх!  

Про справжню смілість Карла хто розкаже?  

Бог дав завзятості йому без міри!  

Загину, та не обману довіри!» 

41 

А мавр своє: «Дивуюся я Карлу.  

Він вже старий і сивий, як я знаю,  

Йому давно вже двісті літ чи більше.  

Скількох він втрат зазнав в борні невтомній,  

І від мечів й списів поранень скільки!  

Скількох царів перетворив на злиднів!  

Коли же він утомиться від битв цих?»  

«Цьому не буть, поки живий племінник.  

Він кращий лицар в піднебеснім світі,  

Його друг Олів’єр не гірший в битві,  

Дванадцять перів, фаворитів Карла,  

І двадцять тисяч франків — ар’єргард весь.  

Спокійний Карл, нікого не боїться!»  

 Аой! 

42 

Невірний знов: «Для нас велике диво,  

Що Карл Великий, вже старий і сивий,  

І, як я знаю, має двісті років.  

Завоював мечем країн він безліч!  

А скільки був поранений списами!  

І переміг в боях стількох царів він!  

Коли ж нарешті втомиться од битв цих?»  

І граф: «Поки живий Роланд — ніколи!  

Подібного барона Схід не бачив.  

Його друг Олів’єр не менш відважний.  

Дванадцять перів, що їх Карл так любить,  

І їх дружина — двадцять тисяч франків.  

Король спокійний, ворог не страшний їм!»  

 Аой! 

43 

«Мій любий Ганелоне,— цар відмовив,—  

У світі кращої немає раті;  

Я маю вже чотири сотні тисяч,  

Щоб битися із Карлом, з його військом».  

Та заперечив граф: «Не зараз тільки,  

Бо багатьох ви втратите невірних.  

Облиште це безумство, будьте мудрі!  

А Карлові скарбів пошліть ви стільки,  
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Щоб кожний з франків тільки здивувався.  

Додайте ще заручників із двадцять.  

Поверне Карл у Францію-красуню,  

Позаду ж ар’єргард лишиться, мабуть,  

З ним граф Роланд, племінник королівський  

З відважним й мудрим Олів’єром разом.  

Повірте, як помруть обидва графи,  

Забуде Карл свою безмірну пиху  

Й навік бажання зникне з вами битись».  

 Аой! 

44 

«Мій милий Ганелоне,— цар промовив,—  

Та як зробити, щоб Роланд загинув?»  

І Ганелон: «Охоче дам пораду!  

Дійшовши до Сізерського проходу,  

Король поставить ззаду ар’єргард свій.  

Його очолять граф Роланд пихатий  

І Олів’єр, йому Карл дуже вірить.  

Нашліть на них сто тисяч іновірців,  

Нехай вони зав’яжуть першу битву,  

Поранять і повтомлюють тих франків.  

Не криюсь, ваші майже всі загинуть.  

Та зразу ж друга рать у бій полине,  

З обох цих битв Роланд живим не вийде.  

Блискучий подвиг звершить ваше військо!  

І ви не знатимете більше воєн.  

 Аой! 

45 

Хто переможе в тім бою Роланда,  

Залишить тіло Карла без правиці.  

Кістьми поляже краща рать його там,  

Вовік вже не збере він грізні сили,  

Іспанія гараздуватиме у мирі!» 

Почув те цар, цілує Ганелона,  

А потім наказав скарби принести.  

 Аой! 

46 

Марсілій мовив: «Нащо всі слова ці?  

Довір’я нам взаємне необхідне.  

Пообіцяйте смерть близьку Роланда,  

Заприсягніть: він буде в ар’єргарді.  

І я — мій Магомет мені поможе —  

На бій, якщо його знайду, покличу!»  

А Ганелон: «Готовий присягнути!»  

І на святині він меча Морглейса  

Присягу дав і зраду так засвідчив.  

 Аой! 

47 

Священне крісло там стояло з кості.  

Звелів на нього цар покласти книгу  
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З законом Магомета й Тервагана.  

На ній і присягнув володар маврів:  

«Якщо знайду Роланда в ар’єргарді,  

То подолаю відчайдушний спротив.  

Зроблю усе можливе, й він загине!»  

А граф додав: «Щасти угоді нашій!»  

 Аой! 

Дари за зраду 

48 

До них підходить Вальдабрун-язичник —  

Марсілія колишній вихователь.  

Люб’язно й щиро каже Ганелону:  

«Прийміть мій меч, нема ні в кого краще,  

Один держак — на тисячу мангонів:  

Його дарую я заради дружби,  

За допомогу у борні з Роландом,  

Щоб ми знайшли його у ар’єргарді».  

«Так буть за цим!» — тут Ганелон озвався.  

Обійми, поцілунки в щоки, в губи. 

49 

Аж тут з’явився Кліморін-поганець.  

З усмішкою звернувсь до Ганелона:  

«Візьміть шолом мій, кращого немає.  

На лобі вставлений гранат безцінний.  

Допоможіть лиш покінчить з маркізом,  

Порадьте засіб, як його збезчестить». 

«Гаразд все буде!» — відповів граф-зрадник.  

Обійми, поцілунки в щоки, в губи.  

 Аой! 

50 

Прийшла сама цариця Брамімонда.  

«Я вас шаную, графе! — так сказала,—  

Вас хвалить чоловік і всі придворні.  

Прийміть ви для дружини два браслети  

Із золота, гранатів й аметистів —  

їх вартість вища за скарби всі Риму.  

І Карл не бачив ще краси такої!»  

І зрадник заховав браслети в чобіт.  

 Аой! 

51 

Позвав Марсілій скарбника Мальдюйта:  

«Приготував ти подарунки Карлу?»  

Той відповів: «Так, сіре, вже готові!  

Сімсот верблюдів з золотом і сріблом  

І двадцять найзнатніших аманатів».  

 Аой! 
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52 

Поплескав по плечу цар Ганелона  

Й сказав: «Ти дуже мудрий і відважний!  

В ім’я святого вашого закону  

Не зрадь ти клятви даної довіку!  

Скарбами я тебе осиплю вдосталь:  

Дам десять мулів з золотом арабським  

Й щорічно надсилатиму по стільки ж.  

Візьми ключі оці від Сарагоси  

І передай дари всі Карлу зразу ж.  

Якщо Роланд лишиться в ар’єргарді,  

В лощині десь зустріну під горою.  

Зітнемося тоді в смертельнім бої».  

Промовив Ганелон: «Не гаймо часу!»  

Сів на коня і рушив в путь зворотну.  

 Аой! 

53 

До володінь своїх підходив Імператор,  

Неподалік від Гальни стан розбили.  

Роланд здобув це місто, знищив стіни,  

Зруйнованим стоятиме століття.  

Король новин чекав од Ганелона,  

Данину від Іспанії й уклону.  

А на зорі, ледь ранок вже засяяв,  

Граф Ганелон до табору під’їхав.  

 Аой! 

54 

Прокинувсь Імператор рано-вранці,  

Прослухав ранню службу, помолився.  

Перед наметом на траву зелену всівся.  

Роланд і Олів’єр стояли поруч,  

Поблизу Найм та інші всі барони.  

І зрадник, Ганелон-клятвопорушник  

Почав промову хитру та підступну.  

Він королю: «Хай Бог вас зберігає!  

Привіз я вам ключі від Сарагоси,  

Скарби із ними величезні маврів,  

Заручників ще двадцять родовитих.  

Хоробрий цар Марсілій вас благає:  

Не ганити його через Халіфа.  

Я бачив військо майже в триста тисяч,  

Споряджене в кольчуги і шоломи,  

А на боку мечі червленозлоті.  

На кораблі сідало із Халіфом,  

Свій рідний край лишали, щоби тільки  

їм не приймати віру християнську.  

Та встигли пропливти лиш льє з чотири,  

Як раптом налетіла буря з вітром  

І потонули всі в морській пучині.  

Якби Халіф не вмер, то був би поруч!  

І будьте певні, сіре, цар невірних  
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Наздожене вас через місяць, скоро.  

За вами йтиме він слідом неспішно  

До Франції і прийме християнство.  

З покорою васалом вашим стане,  

Од вас же він одержить трон іспанський».  

Король промовив: «Богові хвала вся!  

Велика нагорода вас чекає!»  

У війську франків звуки сурм лунають,  

Сідлають коней і майно складають.  

До Франції-красуні поспішають.  

 Аой! 

55 

Великий Карл Іспанію спустошив,  

Фортеці потрощив, міста в руїнах.  

Король віддав наказ бої кінчати,  

До Франції-красуні поспішати.  

Встромив вже хоругву Роланд у землю,  

З вершини пагорба знялась до неба.  

А франки поблизу свій стан розбили.  

Долинами глибокими мчать маври,  

В кольчугах, в обладунку бойовому,  

В міцних шоломах, з гострими мечами,  

З блискучими щитами і списами.  

Серед високих гір сховались в хащах,  

Чотири сотні тисяч у чеканні.  

О Боже! Та ж цього не знають франки!  

 Аой! 

Сновидіння Карла 

56 

Минув вже день, і ніч надходить швидко.  

Король, могутній Карл, вже спочиває.  

Сізерську браму бачить уві сні він:  

Неначе ясеневий спис тримає,  

Граф Ганелон цей раптом спис хапає,  

Об землю вдарив, та з такою злістю,  

Що лиш уламки полетіли в небо...  

Карл спить так міцно, навіть не прокинувсь. 

57 

А після цього сну він бачить інший.  

Вже Франція. Він в Ахенській каплиці.  

Ведмідь зубами рве його правицю  

І прокушує до кості плоть живую.  

Та раптом з гір Арденнських барс страшенний  

На груди кинувся, оскаженілий.  

З палацу вибігає хірт проворний,  

На допомогу Карлу мчить, стрибає,  

Ведмедю вухо праве відгризає,  

На смерть жорстоко б’ється з барсом хижим.  

І франки гомонять: «Жахлива битва!»   
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Та переможець в битві невідомий...  

А Карл так міцно спав, що й не прокинувсь.  

 Аой! 

Доручення Роланда ар’єргарду 

58 

Минає ніч, ясна зоря вже сяє.  

Мчить гордо перед військом Імператор,  

А звуки тисяч сурм дзвінких лунають.  

«Сеньйори,— Карл до вояків звернувся,—  

Ущелин бачите вузькі проходи?  

Хто захистить їх краще в ар’єргарді?»  

Промовив Ганелон: «Роланд відважний,  

Мій пасерб — найсміливіший з баронів».  

Почув слова ці Карл, суворо глянув  

І гримнув: «Справжній ви диявол з пекла,  

Смертельна лють бушує в вашім серці.  

Хто ж попереду піде в авангарді?»  

І знову Ганелон: «Та Одж’єр-Данець,  

Із цим ніхто не впорається краще!» 

59 

Почув розмову граф Роланд хоробрий  

І мовив, як правдивий воїн-лицар:  

«Вітчиме-сіре, дуже вдячний вам я,  

Довірили мені весь ар’єргард ви.  

І Карл, володар Франції всієї,  

Не втратить скакунів, парадних коней  

Чи лошаків і прудконогих мулів.  

За віслюка чи навіть за шкапину  

Мій меч примусить ворога сплатити».  

А Ганелон сказав: «То так, я знаю».  

 Аой! 

60 

Роланд вже знав, що буде в ар’єргарді.  

Він гнівно так звернувся до вітчима:  

«Негіднику, падлюко худорідний!  

Чи, думаєш, я рукавицю втрачу,  

Як упустив свій жезл ти перед Карлом?»  

 Аой! 

61 

А Карлові Роланд сказав: «Сеньйоре,  

Віддайте лук, що держите в руці ви.  

Упевнений, що докорів не буде,  

Не осоромлюся, як Ганелон зробив це —  

Впустив жезла десницею своєю».  

А Імператор голову похнюпив,  

Куйовдить бороду і смика вуса,  

Не стримавсь, раптом гірко так заплакав. 
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62 

Підвівся тут і Найм, премудрий герцог,  

Не бачив двір вірнішого васала.  

Він королю сказав: «Ви добре чули,  

Що граф Роланд у гніві справедливім.  

Йому доручено йти з ар’єргардом,  

І кращого не підібрать за нього.  

То ж передайте лук йому з рук ваших,  

Знайдіть людей йому на допомогу».  

Віддав Карл лук, Роланд узяв достойно. 

63 

Звернувсь до нього славний Імператор:  

«Небоже любий, вирішив віддати  

Я в ар’єргард наш половину війська.  

Тож бережіть, воно і вас врятує».  

«Нічого з ним не буде,— граф запевнив,—  

Скарає Бог, якщо свій рід знеславлю!  

Я збережу хоробре військо франків.  

Проходьте межигір’я без боязні,  

Бо поки я живий, ваш шлях безпечний». 

64 

От граф Роланд на скакуна вже скочив,  

А поруч з ним друг Олів’єр гарцює,  

Також Джерін і граф старий Джер’єр,  

Барон Отон і славний Берендж’єр,  

Іще Самсон і Ансеїс шляхетний,  

Івон, Іворій — короля любимці,  

Старий Джерард де Руссільйон, за ними  

Гасконський герцог Енджельєр сміливий.  

«Клянусь, я з вами!» — закричав Турпін.  

«І я!» — втрутився граф Готьє.— Роланд —  

Господар мій, і з ним я нерозлучний!»  

Весь ар’єргард підібраний був з друзів.  

 Аой! 

Марш війська Карла до Франції 

65 

Покликав граф Роланд Готьє де л’Ума:  

«Візьміть ви тисячу з собою франків,  

Займіть усі висоти і проходи,  

Щоб ні душі король наш не утратив».  

 Аой! 

Готьє сказав: «Зроблю все як годиться!»  

Із тисячею лицарів добірних  

Зайняв надійно пагорби й тіснини,  

І що б не сталося — він не відступить,  

А ворог на сімсот мечів натрапить.  

Тим часом Альмаріс, владар Бельферни,  

Вже готував Готьє жорстоку битву.  

.................................................................  
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Карл увійшов в тіснину Ронсевальську,  

Барон Одж’єр був разом з авангардом,  

Тож спереду загрози не боялись.  

Роланд лишивсь, щоб захищать тил війська,  

З ним Олів’єр, і всі дванадцять перів,  

І двадцять тисяч юних мужніх франків.  

І скоро бій! Хай Бог їм допоможе!  

Про це лиш знає Ганелон зрадливий,  

Та за мовчання він отримав плату. 

66 

Високі гори і похмурі доли,  

Аиш чорні скелі і жахливі кручі.  

А франки вдень ідуть насилу вгору,  

На відстані в п’ятнадцять льє їх чути.  

Коли Великої Землі дістались,  

Гасконь узріли, землі їх сеньйора,  

Свої феоди пригадали, житла,  

А також милих дочок й жон шляхетних,  

То не було такого, хто б не плакав.  

Та найскорботніше король сумує —  

Зостався небіж у іспанських долах.  

І Карл не міг вже стримать сльози туги.  

 Аой! 

67 

Дванадцять перів на чужій землі,  

А з ними — двадцять тисяч смілих франків,  

Вони безстрашні й не бояться смерті.  

Король вступає на французьку землю,  

Лице ховає під плащем старанно.  

Сідло в сідло з ним — герцог Найм премудрий.  

«Що засмутило вас?» — питає Карла.  

Обурився король: «Питання зайве.  

Хіба причин немає сумувати?  

Той Ганелон всю Францію погубить.  

Вночі пророчий сон мені наснився:  

Зламав руками спис мій граф на друзки —  

Тож він послав у ар’єргард Роланда.  

Мій небіж на чужій землі лишився,  

Якщо його я втрачу — хто замінить?»  

 Аой! 

Дванадцять сарацинських перів 

68 

Не може Карл Великий стримать сльози.  

Сто тисяч франків засмутились також —  

Уболівають за життя Роланда.  

Негідний зрадник Ганелон запродав  

Його царю невірних за дарунки:  

Узяв він золото, парчу та срібло,  

Коней та мулів, левів і верблюдів...  

Марсілій наказав — прийшли васали:  
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Усі еміри, герцоги і графи,  

Віконти, також діти знатних маврів,  

В три дні прийшло чотириста їх тисяч.  

Гримлять у Сарагосі тамбурини,  

На вищій вежі — ідол Магомета,  

Молитись йде до нього рід поганський.  

А потім наче навіжені линуть  

Через всі гори, землі та долини.  

І раптом бачать франкові знамена.  

То ар’єргард і з ним дванадцять перів.  

На них чекає величезна битва. 

69 

От до Марсілія під’їхав небіж,  

Він мула канчуком все підганяє,  

І, посміхаючись до дядька, каже:  

«Мій любий сіре, вам давно служу вже,  

За вас прийняв багато ран й незгод я.  

Вже стільки битв провів, був переможцем!  

Мені даруйте перший бій з Роландом,  

Його уб’ю своїм я гострим списом.  

Якщо така є воля Магомета,  

Я вижену з Іспанії всіх франків  

Від Аспрійських ущелин до Дюрстану.  

Карл втомиться, складуть і франки зброю,  

Тоді не знатимете більше воєн».  

Віддав Марсілій рукавицю мовчки.  

 Аой! 

70 

Взяв рукавицю Аельрот пихатий,  

І гордо він звертається до дядька:  

«Мій любий сіре, ваш дарунок цінний,  

Та оберіть одинадцять баронів,  

Дванадцятьох ми переможем перів».  

Тут другий дядько — Фальзарон озвався  

(Царю доводився він братом рідним):  

«Племіннику мій любий, підем разом  

На бойовище й розпочнемо битву.  

Цей ар’єргард, частину війська Карла,  

Упевнений, ми знищим дуже швидко!»  

 Аой! 

71 

Під’їхав збоку також Корсабліс,  

Берберів цар, хитрішого не знайдеш,  

А промовляв, як той васал покірний:  

«Коли за вас б’ємося, страх далеко!»  

Аж ось озвався і Мальпрім з Брігалю,  

Він швидко біга, огира прудкіше,  

І закричав цареві на весь голос:  

«Я поведу загін свій в Ронсеваль,  

Якщо знайду Роланда, то понищу!» 
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72 

Був там також емір із Балагер,  

Красивий, з ясним гордовитим зором,  

Величний має вигляд на коні він.  

Пишається озброєнням чудовим.  

Його відвага всім давно відома.  

Якби хрещений, був би справжній лицар!  

Він до Марсілія звернувся гідно:  

«Потішить хочу в Ронсевалі душу,  

Роланда стріну — мертвим впасти змушу.  

З ним Олів’єра, всіх дванадцять перів.  

Загинуть франки в горі та безчесті.  

Карл вже недужий і старий базіка,  

Відмовиться від дальших битв із нами.  

Збережемо Іспанії ми спокій!»  

Марсілій-цар подякував привітно.  

 Аой! 

73 

Був там емір один, він з Моріани,  

Підлішого ще не було в тім краї!  

Перед царем почав він хизуватись:  

«Я в Ронсеваль веду хоробре військо —  

З щитами і списами тисяч двадцять.  

Якщо Роланда стріну — буде мертвий.  

Карл муситиме плакати довіку».  

 Аой! 

74 

Ще був Торджис сміливий з Тортелози,  

Як ленний граф володарь цього міста.  

Старий, непримиренний ворог франків.  

Під’їхав він і приєднавсь до інших,  

Сказав царю: «Марсілію, не бійтесь:  

Наш Магомет здола Петра святого,  

Моліться, й він дарує перемогу.  

А я з Роландом стрінусь в Ронсевалі,  

Не битиметься більше він вже далі!  

Ось меч мій, довгий і прекрасний, гляньте,  

Коли його схрещу із Дюрандалем,  

Подивимось, який з них буде кращий!  

Я франків військо розіб’ю дощенту.  

І Карлові лишиться тільки сором.  

Йому корону більше не носити!» 

75 

Вчинив великий шум цар Ескреміт,  

Володар мавританський із Вальтерни.  

Царю з юрби баронів закричав він:  

«У Ронсевалі вб’ю французьку славу,  

Знайду Роланда — голову зрубаю.  

Так само ж Олів’єру, його другу,  

Приречені усі дванадцять перів.  
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Загинуть франки, Франція спустіє,  

А Карл нових васалів вже не знайде!»  

 Аой! 

76 

Ось ще один невірний, Есторгант,  

І хитрий друг його Естрамаріт,  

Обманщики зрадливі та лукаві.  

Марсілій їх позвав: «Сюди, сеньйори!  

Поїдете в міжгір’я Ронсеваль,  

Там разом будем військом керувати!»  

Вони відповіли: «До ваших послуг!  

Ми атакуємо Роланда й Олів’єра,  

Від смерті не втечуть дванадцять перів.  

Мечі в нас гострі й дуже небезпечні,  

Почервоніють від жаркої крові.  

Помруть всі франки Карлові на сором,  

Тобі ж Велику Землю подаруєм.  

Тож поспішаймо, сіре, обіцяєм:  

В полон ми візьмемо й самого Карла!» 

77 

Прибути встиг й сибільський Маргаріт,  

Володар всіх земель аж до примор’я.  

Улюбленець жінок, вродливий надто,  

Побачивши його, красуні квітли,  

І кожна посміхалась йому щиро.  

Зразковий паладин був серед маврів!  

З юрби соратників він виступає  

Й говорить королю: «Відкиньте острах!  

У Ронсевалі я згублю Роланда,  

Та й Олів’єр не зможе врятуватись,  

Всім перам не лишитися живими.  

Вдивіться в меч із золотим ефесом,  

Його подарував емір із Пріма.  

Клянусь, він скоро обагриться кров’ю,  

Загинуть франки і знеславлять край свій,  

А Карл сивобородий і старезний  

Дні скінчить у скорботі й гніві темнім.  

Ми Францію вже через рік захопим,  

Розіб’ємо свій табір в Сен-Денізі!»  

З тим цар невірних ввічливо вклонився.  

 Аой! 

78 

Тут виступив й Шернубль із Нуар-Валю.  

Волосся майже до землі звисало,  

Він для розваги часом з тягарем носився —  

Той важчий, ніж чотири мули разом.  

Прокляв Бог землю, на якій він виріс.  

Не сяє сонце там, хліб не зростає,  

Не йдуть дощі й роса не сміє впасти,  

А все каміння чорне і похмуре,  

Говорять, то диявола притулок.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1772 

 

Сказав Шернубль: «Мій вірний меч на боці,  

Його у Ронсевалі вмию кров’ю.  

Якщо Роланда на шляху зустріну,  

Мені повірте, нападу відразу,  

Своїм мечем здобуду Дюрандаль я.  

Загинуть франки, Францію зруйнуєм!»  

По цих словах дванадцять перів встали,  

Були за ними вже сто тисяч маврів,  

Усі бадьорі, всі в чеканні битви.  

Зайшли в ялинник і готують зброю. 

79 

Наділи вже кольчуги сарацинські,  

Що в більшості були з кілець потрійних,  

Чудові шоломи із Сарагоси,  

І віденські мечі булатні збоку,  

Списи з Валенсії, щити червлені  

І прапорці — червоні, білі, сині.  

Зійшли із мулів і дорожних коней  

І мчать на скакунах пліч-о-пліч в лавах.  

День був ясний, мов жар, блищало сонце,  

Спалахувала під промінням зброя,  

І звуки сурм лунали над військами.  

Далекий шум почули раптом франки,  

А Олів’єр сказав: «Гадаю, друже,  

Що скоро з маврами в нас буде битва!»  

На те Роланд: «Пошли її нам, Боже!  

То честь велика — битися за Карла,  

Бо за сеньйора всяк васал повинен  

Терпіти біль і спеку, рани й холод,  

Віддати кров, саме життя із тілом,  

А ворогів рубати без упину.  

Ніхто щоб не ославив у піснях нас!  

Неправий маврів бій, а франків — правий!  

І приклад сам я вам подам належний!»  

 Аой! 

Олів’єр виявляє військо маврів 

80 

Граф Олів’єр на верх гори піднявся.  

Праворуч глянув на зелені луки  

Й побачив всюди він війська невірних.  

Покликав зразу граф Роланда-друга:  

«З земель іспанських хмара на нас суне.  

Шоломів полум’я, лат блискотіння.  

Охопить франків гнів превеличезний,  

Бо зрадник Ганелон доклав тут руку,  

Це ж він пропонував у ар’єргард нас». 

«Замовкни, Олів’єре,— відповів той,—  

Забув? Це мій вітчим, ні слова більше!» 
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81 

От Олів’єр зійшов на гору хутко,  

Згори він бачить ціле царство маврів,  

Як звідусіль йдуть лави сарацинів.  

Шоломи світло ллють від злота, сяють,  

Щити і лати сонце відбивають,  

Загрозливо стирчать списи з стрічками.  

Загони маврів важко полічити,  

Силенна сила вояків на марші.  

Тут стало моторошно Олів’єру.  

Він поспіхом спускається до війська,  

Прийшов до франків, розповів, що вгледів. 

82 

Сказав: «На нас йде сарацинів безліч,  

Стількох відразу ще ніхто не бачив.  

їх перед нами близько сотні тисяч.  

В міцних кольчугах, шоломах блискучих,  

Із довгими списами з гострим вістрям.  

На нас чекає битва небувала.  

Помилуй, Боже, франків, дай нам мужність  

І твердість, ми непереможні в битві!»  

Французи хором: «Втікачу — безчестя!  

Помрем ми краще, та ніхто не зрадить!»  

 Аой! 

Гордота Роланда 

83 

Тут Олів’єр додав: «Тьма-тьмуща маврів,  

А наших вояків не так й багато.  

Сурміть, Роланде-друже, в ріг негайно,  

Почує Карл, повернеться із військом».  

Та відповів Роланд: «Я не безумець,  

Щоби зганьбити честь свою довіку.  

Мій Дюрандаль завдасть страшних ударів  

І до ефеса вщент заллється кров’ю.  

Прийшли на лихо в бескеди ці маври  

І, певний, всі приречені на смерть в них!»  

 Аой! 

84 

«Роланде, в Оліфант сурмити треба!  

Почувши, Карл повернеться із військом,  

З баронами на поміч поспішить нам!»  

Роланд відповідав: «Хай Бог боронить,  

Щоб я збезчестив весь свій рід шляхетний,  

Красуню-Францію покрив безслав’ям!  

Мій добрий меч на поясі висить ще,  

І Дюрандаль завдасть страшних ударів,  

Побачите його в крові багряній!  
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Собі на горе маври позбігались,  

І запевняю — всі вони загинуть!»  

 Аой! 

85 

«Роланде, друже, в Оліфант сурміть вже!  

Почує Карл, виходить він з тіснини.  

Я запевняю, франки повернуться».  

Та лицар відповів: «Хай Бог боронить,  

Щоб хтось з людей сказав: Роланд злякався,  

Й від страху перед маврами сурмив він!  

Не докорятиме ніхто із рідних.  

Коли потраплю у велику битву,  

То тисячу і ще сімсот смертельних  

Завдам ударів, меч заллється кров’ю!  

Хоробрі франки б’ються всі відважно!  

Іспанські ж маври не втечуть од смерті». 

86 

А Олів’єр: «Не бачу в тім ганьби я.  

Бо ж я розгледів військо сарацинів,  

Вони покрили гори всі й долини,  

Поля всі, бескеди і верховини.  

Велика сила в цього плем’я маврів,  

Йому протистоїть лиш жменька франків!»  

«Тим більший запал! — граф відповідає.—  

Хай Бог боронить з усіма святими,  

Щоб через мене слава франків згасла!  

То краще вмерти, ніж ганьбу стерпіти,  

Бо за безстрашність Карл нас полюбляє». 

87 

Роланд відважний, мудрий Олів’єр,  

Усім відомі доблестю своєю,  

Озброєні, на коней посідали.  

їм краще вмерти, ніж уникнуть битви.  

Сміливі графи, а слова їх горді.  

Зрадливі маври мчать на них із люттю.  

І Олів’єр промовив: «Гляньте, друже,  

Вони вже близько, Карл від нас далеко.  

Коли б ви не відмовились сурмити,  

Карл був би тут, і смерті б ми уникли.  

Погляньте, серед гір й ущелин Аспри  

Зостався франків ар’єргард скорботний.  

Хто зараз в ньому — в інший не потрапить!»  

Роланд сказав: «Не треба лихословить!  

В переполох вдаватися не варто!  

Ми залишились тут і не відступим,  

Тож почнемо наш бій на лихо маврам!»  

 Аой! 

88 

Роланд побачив — битва неминуча,  

Грізніший став за лева й леопарда.  

Скликає франків, Олів’єру мовить:  
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«Мій друже, так не говоріть ніколи!  

Довірив Імператор нам цих франків,  

Зібрав найкращих цілих двадцять тисяч  

І знає — боягузів тут не знайдеш.  

За нашого сеньйора слід терпіти  

Жорстокий холод і нестерпну спеку,  

Віддати кров свою і тіло разом.  

То бийте ж списом, я мечем дістану,  

Дарунком Карла, славним Дюрандалем,  

Якщо ж загину, той, хто його візьме,  

Все ж скаже: «Меч шляхетного васала!» 

89 

З’явився і Турпін, архієпископ,  

Коня острожить і злетів на пагорб,  

Звернувсь до франків і запально мовив:  

«Сеньйори, Карл нас залишив на варті,  

За короля повинні ми померти  

І ствердити святу Христову віру.  

Ви знаєте, що зараз буде битва,  

Бо перед нами лави сарацинів.  

Моліться і просіть прощення в Бога.  

А я земні гріхи всім відпускаю,  

Блаженний мученик лиш той, хто згине,  

Його душа спасіння знайде в Раї».  

Зійшли всі з коней, на колінах франки.  

Турпін благословив в ім’я Христове,  

Замість покути ж наказав їм битись. 

90 

Звелись на ноги, помолившись ревно,  

Гріхи замолені, спокійні душі франків.  

Благословив Турпін їх хресним знаком,  

На скакунах швидких вони вже в сідлах,  

В надійному, міцному обладунку.  

Завмерли вояки в чеканні битви.  

Тут граф Роланд звернувсь до Олів’єра:  

«Мій друже, правду ви пізнали вчасно,  

Що Ганелон занапастив нас й зрадив,  

Одержав гроші, золото, манаття.  

За нас помститись має Імператор.  

Марсілій-цар купив нас у злочинця,  

Сквитаємо рахунок ми мечами!»  

 Аой! 

91 

Ось мчить Роланд іспанськими долами,  

Під ним кінь Вельянтіф, прудкий, надійний,  

І обладунок прикипів до тіла,  

А лицар потрясає гострим списом,  

І грізно вістря звернене до неба,  

Лиш білий прапорець мигтить на ньому,  

Вниз торочки спадають золотії.  

Могутній стан, лице ясне й красиве.  
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За ним услід прямує друг незмінний  

І франки всі — в надії на спасіння.  

З завзяттям подививсь Роланд на маврів,  

На франків — із захопленням й любов’ю.  

До них звернувся він з привітним словом:  

«Хід уповільніть краще ви, сеньйори,  

Бо нехристі по смерть самі підійдуть!  

Сьогодні буде здобич в нас багата,  

Французькі владарі такої ще не мали!»  

По цих словах дві раті в бій вступали.  

 Аой! 

92 

Сказав тут Олів’єр: «Не час базікать!  

Не захотіли в Оліфант сурмити,  

Тепер підтримки не чекать од Карла.  

То не його провина, він не знає,  

Та й іншим докорять не маєм права.  

Вперед, барони, і назад ні кроку!  

З ім’ям Господнім лиш про те турбуйтесь,  

Щоб кращу відсіч сарацинам дати,  

Могутніми ударами їх бити.  

Не забувайте й бойовий клич Карла!»  

Всі франки закричали «Монжуа!»  

І хто почув цей поклик славнозвісний,  

Пізнав, що значать доблесть і відвага.  

З якою гордістю помчали франки!  

Мій Боже! Шпорять коней, галопують!  

І зараз вдарять — хто їх переможе?  

Проте не налякали сарацинів.  

І от впритул зійшлися франки й маври. 

Перша битва. Поразка маврів 

93 

Марсілія племінник Аельрот  

Поперед війська їхав, хизувався  

І франків всіх він лаяв без упину:  

«Французькі пси зрадливі, бийтесь з нами,  

Хто захищати мав вас, вас і зрадив.  

Дурний король вас залишив в тіснині.  

Красуня-Франція загубить славу,  

А Карл Великий втратить праву руку».  

Почув Роланд. Охоплений весь гнівом,  

Коня острожить, підлетів, мов вітер,  

І вмить завдав образнику удару.  

Прошив йому і щит, і панцир списом,  

Пробив він груди, кості потрощив всі,  

Кістки хребта від м’язів відділились.  

Своїм він списом вибив душу з тіла,  

Удар могутній і коня поранив шию,  

Від нього мавр в сідлі немов підскочив  

І мертвий вже скотився враз на землю.  
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Роланд не стримавсь і сказав із люттю:  

«То знай, мерзотнику, король не дурень,  

Й завжди для нього зрадник був огидний!  

Він діяв мудро, коли нас залишив,  

Й сьогодні Франція не втратить слави!  

Тож бийте, франки, перший бій за нами...  

Неправий нехристь, наше діло праве!»  

 Аой! 

94 

От серед маврів герцог Фальзарон,  

Він рідний брат Марсілію-цареві,  

Владар земель Дафана й Авірона,  

Підлішого поганця світ не бачив.  

Мав широченний лоб, а між очима  

Півліктя умістилося б чи більше.  

Смерть небожа сприйняв як справжнє горе.  

Він вистрибнув з юрби одним із перших  

Із кличем войовничим сарацинським,  

А потім вихвалятись став зухвало:  

«Не бачити вам Франції-красуні!»  

Розгнівався від слів тих Олів’єр.  

Коня злотою шпорою острожить,  

По-лицарськи миттєво мавра вдарив.  

Він щит пробив, пошматував кольчугу,  

Зі стрічкою заглибився спис в тіло,  

З сідла удар смертельний вибив мавра.  

Граф Олів’єр поглянув на бідаху,  

До мертвого звернувся гордовито:  

«Негіднику, погрози твої марні!  

Рубайте, франки! Перемога наша!»  

А потім крикнув «Монжуа!» — клич Карла.  

 Аой! 

95 

Ще цар один був — звали Корсаблісом,  

З далекої берберської країни.  

Скликає звідусіль він сарацинів:  

«Ми зможем легко виграти цю битву,  

Бо небагато франків залишилось,  

їх можемо не брати до уваги,  

А Карл не стане військо рятувати,  

Сьогодні не уникнути їм смерті».  

Дійшли слова його до вух Турпіна,  

І сповнився той справедливим гнівом.  

Коня погнав він шпорами злотими  

І враз щосили Корсабліса вдарив.  

Пробив він щит, пошматував враз панцир,  

А величезний спис уп’явся в груди.  

Удар могутній, мавр немов підскочив  

І мертвим впав у куряву дорожню.  

Турпін поглянув на недвижне тіло,  

Сказав, звертаючись до нього гучно:  
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«Ти, нехристь підлий! Так брехать не можна!  

Сеньйор наш Карл завжди нам допоможе,  

Не звикли смілі франки утікати!  

Зупинимо численне ваше військо  

І знищимо всіх маврів до останку.  

Тож бийте погань без наказу, франки!  

А наш удар був перший, слава Богу!»  

І знов лунає «Монжуа!» в долині. 
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Джерін Мальпріма із Брігаля вразив,  

Динарія не вартий мавра щит був!  

Вщент розкололась застібка з кришталю,  

Шматки щита на землю полетіли,  

А спис пробив ще і броню до плоті,  

Ввійшов, як в масло, в груди сарацина.  

Язичник впав з коня на землю зразу.  

Його душею чорт вже володіє.  

 Аой! 
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Тим часом граф Джер’єр убив еміра.  

Щит розтрощив йому, з ним лати,  

А спис важкий у нутрощі ввійшов весь  

І наскрізь пронизав він тіло мавра. 

Удар страшний його далеко кинув.  

І скрикнув Олів’єр: «Чудова битва!» 
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Самсон зустрів і вразив альмасура,  

Розбивши щит червлений, весь у квітах,  

Броня не стала спису на заваді:  

Самсон пробив і серце, і легені.  

Убив він мавра, горе його рідним.  

Турпін сказав: «Оце удар барона!» 

99 

А Ансеїс пустив коня наметом,  

Торджиса з Тортелози з ходу вдарив.  

Розбив він щит під пряжкою злотою,  

Пробив міцні подвійні лати мавра,  

Встромив у тіло гостре вістря списа  

І вдарив так, що вийшло вже із спини,  

І хутко перекинувсь мавр на землю.  

«Удар майстерний!» — мовив граф Роланд. 
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Бордоський граф, гасконець Енджельєр  

Полишив поводи і мчить наметом —  

Побачив Ескреміта із Вальтерни.  

Щит розбиває вщент, що був на маврі,  

Кольчуги комір розрива ударом  

І поціляє в груди між плечима.  
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З сідла поганця вибиває мертвим,  

А Енджельєр промовив: «Смерть усім вам!»  

 Аой! 
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Отон убив поганця Есторганта.  

У щит його, весь шкірою покритий,  

Ударив франк в червоно-білий розпис,  

Пробив поверхню панцира стального,  

Разюче вістря пронизало тіло.  

Він скинув мертвого з коня баского,  

А вслід сказав: «Тебе вже не врятують!» 
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А Берендж’єр зустрів Естрамаріта.  

Розбив він списом щит, крицеві лати,  

Могутній спис встромив у груди прямо,  

І впав невірний серед тисяч маврів.  

Вже із дванадцяти їх перів десять  

Загинули. Лишилось тільки двоє:  

Один Шернубль і другий Маргаріт. 
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Той Маргаріт був дуже мужній лицар,  

Меткий, красивий, сильний і рішучий,  

Коня острожить — і на Олів’єра.  

Збив із щита верхівку золотую,  

А спис міцний ледь в тіло не занурив.  

Бог допоміг, і граф лишився цілим,  

Той спис пройшов, ледь зачепивши панцир.  

А Маргаріт притьма помчав до маврів  

Й засурмив в ріг, збираючи їх в лави. 
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А битва ширшає, стає лютіша,  

Та граф Роланд у самім пеклі бою,  

І поки служить спис — ним б’є завзято,  

З п’ятнадцятим ударом все ж зламався...  

Він витяг меч свій вірний, Дюрандаль,  

Коня пришпорив і Шернубля вдарив.  

Шолом він розрубав, де був карбункул,  

І меч пройшов через волосся й лоба,  

І між очима все розтяв обличчя,  

Кольчугу білу з кілечок дрібненьких,  

І тіло все від плеч і аж до стегон,  

Й сідло, що золотом блищало ясним.  

І врешті перебив хребет конячий...  

Обоє — кінь і вершник — мертві впали  

В траву рясну й зелену серед луки.  

А граф сказав: «Негіднику! Даремно  

Прийшов! Твій Магомет не допоможе.  

Злидняк подібний виграть бій не може!» 
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105 

І знову мчить Роланд тим полем бою,  

Блищить лиш Дюрандаль, що б’є й рубає,  

Невірним справжню учинив він бойню.  

О! бачили б, як ніс він смерть за смертю,  

Як кров’ю заливав все поле брані.  

По плечі у крові в Роланда руки,  

Залиті нею панцир, кінська грива.  

Не відстає і Олів’єр од нього.  

Не можна ганити і інших перів,  

Невтомно франки б’ються, січуть, нищать.  

Вмирають маври, декотрі зомліли.  

Кричить архієпископ: «Справи гарні!»,  

І «Монжуа!» — клич Карлів скрізь лунає.  

 Аой! 
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У січі лютій б’ється Олів’єр,  

В руці тримає лиш уламок списа.  

Щосили вдарив мавра Мальзарона.  

Щит розтрощив, уквітчаний примхливо,  

Ударом вибив лицар очі мавру,  

І його мозок витік вниз на землю.  

Убив Торджиса, потім Есторгуса,  

А з ними і сімсот іще невірних.  

Від списа ж лиш один кийок лишився.  

Роланд спитав: «Мій друже, що ти робиш?  

Навіщо палиця в бою такому?  

Потрібні криця та міцне залізо.  

А де ж твій меч, що зветься Альтеклер,  

З ефесом золотим і кришталевим?»  

«Він досі в піхвах,— каже друг,— добути  

Не маю часу, треба ж бити маврів!»  

 Аой! 
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Сір Олів’єр нарешті вийняв меч свій,  

Бо щойно нагадав Роланд про нього,  

І показав, що значить гарна зброя.  

Напав на мавра з Валь-Ферре, Джустена,  

І голову йому розтяв враз навпіл,  

А також тіло та броню красиву,  

І все сідло із гаптуванням злотим,  

Й самий хребет арабського коня.  

І мавр, і огир разом впали мертві.  

Роланд сказав: «Ти брат мені віднині!  

Такий удар оцінить Імператор!»  

З усіх боків почулось: «Монжуа!»  

 Аой! 
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На скакуні Сорелі граф Джерін,  

А друг його Джер’єр на Пассе-Церфі,  

Пустили поводи, острожать коней  
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І налетіли на поганця Тімозеля.  

Один ударив в щит, а другий — в панцир,  

Пробили їх й зламали списи в тілі.  

Мавр замертво упав на чорне поле.  

З переказів нам точно не відомо,  

Хто з них завдав смертельного удару.  

Есперверіт там був, він син Бореля,  

Його убив з Бордели Енджельєр.  

Маг Сіглорель впав від руки Турпіна,  

Той Сіглорель, який спустився в пекло,  

Бо сам Юпітер допоміг чаклунством.  

Турпін промовив: «Справжній він негідник!»  

Роланд додав: «Скарали, побратиме!  

Але ж який удар ще у Турпіна!» 
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Ставала все нещаднішою січа,  

Лютують у бою і франки, й маври,  

Одні безжально б’ють, ті відбивають.  

Списів в уламках скільки, вмитих кров’ю!  

Розірвані стрічки і стяги всюди!  

А скільки франків з юністю розстались!  

Вже не побачать матерів, дружин коханих  

Та друзів, що в ущелинах чекають.  

 Аой! 

...............................................................  

Великий Карл заплакав, засмутився.  

Яка біда! Без допомоги військо!  

То прислужився Ганелон зрадливий:  

Продав у Сарагосі побратимів.  

І вже тоді життя та честь він втратив,  

А в Ахені засуджений на смерть був,  

І не змогли від неї врятуватись  

Всі його родичі — було їх тридцять.  

 Аой! 
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Кривавий бій ставав усе лютіший,  

Роланд і Олів’єр б’ють безупинно,  

Завдав Турпін вже тисячу ударів,  

Не відстають від них і інші пери,  

І дружно б’ються всі загони франків.  

Вже сотні, тисячі загиблих маврів.  

Живих же неминуча смерть чекає,  

Хоробрі, боягузи — всі сконають.  

Втрачають й франки кращих із баронів,  

Батьків і рідних більше не побачать,  

А також Карла, що чека в міжгір’ї.  

У Франції ж лютують грізні сили:  

Бушують грози, смерчі, лячні бурі,  

Потоками ллють з градом й снігом зливи,  

І блискавки б’ють раз за разом страшно.  

Земля вже починає скрізь двигтіти —  
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Від церкви Сен-Мішель і аж до Сени,  

Від гавані Віссант до Безансона.  

Немає міст, де б мури не тріщали;  

А ясний день враз огортає морок,  

І світло лише в спалахах у небі.  

Усіх жахають ці пророчі знаки, 

Волають франки: «То кінець вже світу!»  

«Це Судний день до нас прийшов нещадний!»  

Але не відають гіркої правди —  

То плаче вся природа за Роландом. 
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А франки б’ються мужньо і відважно,  

І маври гинуть тисячами в лавах,  

Із сотні тисяч зостається дві лиш.  

Турпін сказав: «Як гарно б’ються франки!  

У світі вояків немає кращих!  

Записано в «Діяннях славних франків»,  

Що доблесних васалів має Карл наш».  

Ідуть барони полем і шукають  

Загиблих друзів, плачуть над тілами  

І згадують їх родичів імення...  

Та йшов Марсілій вже з новою раттю. 

Друга рать Марсілія. Загибель франків 
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Марсілій військо вів уздовж долини,  

Зібрав тепер він величезну силу  

І поділив її колон на двадцять.  

Виблискують щити, шоломи й лати,  

Оздоблені коштовностями й злотом.  

Сім тисяч труб невірних кличуть в битву,  

Страшне оте гудіння чути всюди.  

Роланд сказав: «Мій брате Олів’єре!  

Послав на смерть нас Ганелон зрадливий,  

Та зраду приховати неможливо,  

За неї Карл призначить люту кару.  

Попереду тяжка, жахлива битва,  

Не бачили такої споконвіку.  

Я буду битись Дюрандалем звично,  

А ви, мій друже, Альтеклером дійте.  

В стількох краях мечі були із нами,  

А скільки битв ми ними вигравали!  

Пісень ганебних ми не заслужили!»  

 Аой! 
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Марсілій бачить, що всі вбиті маври,  

Наказує сурмити в роги й труби  

І другу рать він сам веде у наступ.  

Попереду гарцює мавр Абім,  

Багато зла і злочинів він скоїв,  

Найбільший був негідник серед маврів.  
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Абім не вірив в сина Прісно діви.  

Увесь був чорний, мов із печі сажа,  

І цінував він більше віроломство,  

Ніж золото Галісії всієї.  

Ніхто не бачив, щоб Абім всміхнувся,  

Хоробрістю шаленою прославивсь.  

За те його й любив Марсілій здавна  

І доручив нести свій стяг з Драконом.  

Турпін Абіма здалеку помітив,  

Таких людей він люто ненавидів.  

І поскакав, щоб розпочати герць свій,  

А сам собі таке говорить стиха:  

«Адже цей мавр — великий задавака,  

Таких я не люблю! Іще й поганець!  

То краще згину тут, мов неборака,  

Ніж цей негідник житиме на світі!»  

 Аой! 
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Почав архієпископ бій негайно.  

Під ним скакун, відбитий у Гроссаля,  

Царя, якого в Данії здолав сам.  

Кінь був рухливий і шпаркий напрочуд,  

Міцні копита гарні, струнконогий,  

Широкі груди, збоку ж сухорлявий,  

Могутня спина й круп округлий з блиском,  

Високий, білохвостий, жовтогривий,  

Маленькі вуха, голова руда вся.  

Нема коня, який би з ним зрівнявся.  

Турпін його пришпорив й на Абіма  

Напав, а той щитом прикрився вміло...  

На тім щиті блищали й променіли  

Коштовні аметисти, діаманти,  

Карбункули і, наче кров, рубіни,  

І всі в облямуванні золотому.  

Його емір Галафр отримав як дарунок  

Від сатани поблизу Валь-Метаса.  

Та щит той і динара був не вартий —  

Удар розбив його на друзки, й наскрізь  

Турпінів спис пройшов через все тіло,  

Й Абім злетів з коня. Сказали франки:  

«От справжній лицар! От архієпископ!  

Він гідно береже свій хрест священний!» 
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Аж бачать франки, що невірних сили  

Ізнову схили пагорбів покрили,  

І кличуть Олів’єра і Роланда,  

І перів всіх, аби допомогли їм.  

До вояків звернувсь архієпископ:  

«Сеньйори, ви лихі думки облиште!  

Молю я Богом, не тікайте з битви,  

Аби пісень про нас не склали кривдних!  
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Бо краща смерть для нас — в бою загинуть!  

Так, скоро всі ми помремо тут разом,  

Не будуть нас серед живих лічити.  

Але я клятвено вам присягаюсь:  

Для всіх для вас одкриють брами Раю,  

З святими будете в розкішнім гаї».  

Велика радість охопила франків,  

Всі разом закричали: «Монжуа!»  

 Аой! 
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Був сарацин один із Сарагоси,  

Володарем півміста він вважався  

І звався Кліморін, і був безчесний.  

Це він прийняв присягу Ганелона,  

Подарував йому шолом з гранатом,  

У губи цілував і клявся в дружбі.  

«Я хочу,— похвалявся він,— зганьбити  

Всю Францію й забрать корону Карла!»  

Мавр на коні, що звався Барбамушем,  

І мчав прудкіш, ніж ластівка чи сокіл.  

Коня пришпорив і повіддя кинув,  

І вдарив Енджельєра із Гасконі.  

Не витримали щит й броня удару  

І враз у тіло спис уп’явсь залізний,  

А вістря гостре вийшло аж зі спини.  

Удар страшний, барон упав вже мертвий.  

І переможець крикнув: «Бийте франків!  

Ламайте їхні лави, правовірні!»  

У франків смуток: «Боже, він убитий!» 
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Звернувсь Роланд до Олів’єра гірко:  

«Мій побратиме, Енджельєр загинув,  

Немає вже відважного героя».  

Граф відповів: «Хай Бог мені поможе!»  

Острогами він скакуна вдаряє  

І з Альтеклером, вщент залитим кров’ю,  

На мавра кинувсь, з розмаху рубає,  

А потім вдруге... Кліморін конає,  

І демони схопили душу грішну.  

Убив граф також герцога Алфайна  

Та голову зрубав у Ескабаби.  

З сідла сімох він вибив арабітів,  

Які навряд чи зможуть далі битись.  

Роланд сказав: «Мій побратим у гніві,  

Примусить шанувать себе та франків!  

За ці удари Карл нас більше любить!»  

І крикнув голосно: «Рубайте їх, барони!»  

 Аой! 

118 

Та от з’явивсь язичник Вальдабрун,  

Марсілія він родич й вихователь,  
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Виводив кораблів чотири сотні,  

Усяк моряк хотів з ним вийти в море.  

Колись Єрусалим здобув обманом,  

Пограбував святий храм Соломона  

І перед олтарем вбив патріарха.  

Прийняв він схвально зраду Ганелона,  

І надарив мечем, багатством добрим.  

Кінь Вальдабруна звався Грамімондом.  

Острожить мавр коня, той мчить галопом,  

Не наздогнав його б і яструб в полі.  

І мавр ударив герцога Самсона.  

В тріски розбивши щит й розкішні лати,  

Встромив у тіло списа аж до стрічки  

І вбитого вже викинув з сідла він.  

Гукає: «Перемога наша близько!»  

Шепочуть франки: «Жаль який! Був лицар!»  

 Аой! 

119 

Великий смуток охопив Роланда,  

Коли побачив мертвого Самсона.  

Погнав коня до Вальдабруна-мавра,  

В руці тримав свій меч дорогоцінний.  

Язичника з плеча ударив гнівно.  

Шолом із золотом й камінням цінним  

Він навпіл розрубав, і лати з тілом,  

Прикрашене сріблом сідло чудове,  

Хребет коню зламав страшним ударом.  

Убив обох, кляніть чи вихваляйте.  

Сказали маври: «Це удар жорстокий!»  

Роланд у відповідь: «Не те, що ваші!  

Пиха у вас одна і злість шалена!»  

 Аой! 

120 

Був серед маврів з Африки прибулий,  

Поганця син Малькуда — Малькідант.  

На сонці обладунок золотавий  

Його виблискував найяскравіше,  

Під ним скакун рухливий Сотпердют,  

З яким змагатись неможливо в бігу.  

Мавр вдарив Ансеїса в центр щита,  

Пробив червоні й сині візерунки,  

Пошматував міцний із криці панцир,  

Загнав він вістря з ратищем у тіло. 

І граф помер, його життя скінчилось.  

Сказали франки: «Вмер герой! Нещастя!» 

121 

На полі бою мчить архієпископ,  

В житті своєму не справляв він меси,  

Та в битвах з ним ніхто не міг зрівнятись.  

Сказав поганцю: «Бог тебе скарає!  

Убив того, по кому серце плаче!»  
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Острожить він коня і мчить на мавра,  

Б’є Малькіданта в щит толедський влучно  

Й так сильно, що звалився той вже трупом. 

122 

Примчав іще Грандоній, він нащадок  

Каппадокійського царя Капеля.  

За бистротою кінь його Марморій  

Змагатись міг хоч із летючим птахом.  

Кидає поводи, коня острожить  

І налітає, й б’є Джеріна з люттю.  

Страшний удар пробив і щит, і лати,  

І до стрічок уп’явся спис у тіло,  

А лицар, мертвий вже, впав коло скелі.  

Слідом за цим Грандоній вбив Джер’єра,  

Незмінного супутника Джеріна,  

А потім і Гюйона, Берендж’єра,  

Останнім став Австорій, герцог можний,  

Володар був Валер’ї та Вівера.  

І він сконав, язичники ж радіють.  

А франки тихо: «Скільки наших вбито!» 

123 

Роланд тримає меч, залитий кров’ю,  

Він добре чує плач скорботний франків,  

Біль крає серце, ледь не розриває.  

Він крикнув мавру: «Бог за зло карає!  

За смерть соратників тобі помщуся!»  

І враз пустив коня у чвал нестримний,  

Хто ж переможе? От вони зійшлися. 

124 

Гран доній був сміливий і шляхетний,  

У битвах йшов вперед безстрашно перший.  

З Роландом він ніколи не стрічався,  

І хоч того ніколи ще не бачив,  

Але пізнав відразу: стан могутній,  

Постава й рухи горді, погляд гострий.  

І раптом мавр відчув, що налякався...  

Хотів втекти — даремно, бо вже пізно:  

Роланд його ударив так потужно,  

Що розрубав з наносником шолом весь,  

І ніс, і рот, і щелепи з зубами,  

І панцир з тілом до сідла самого,  

Оздобленого золотом і сріблом,  

Й розсік хребет Марморія глибоко.  

Сконали раз і назавжди обидва!  

Іспанські нехристі кричать скорботно,  

А франки горді: «Б’є наш лицар добре!» 

125 

Швидкий предивний бій кипить і далі.  

Несамовито, з люттю б’ються франки,  

Боки рубають, спини й руки маврів,  

І через лати входить меч у тіло.  
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Потоки крові заливають трави,  

Кричать невірні: «Вже не хочем слави!  

О Франціє, хай Магомет скарає  

Тебе і весь твій рід безстрашний вкупі!»  

Марсілія тепер всі кличуть разом:  

«Спіши, надай нам допомогу, царю!» 

126 

Триває бій, несамовита січа,  

А лати вояків брудні від крові.  

О, скільки мук побачиш там відразу,  

І скільки мертвих, ран страшних й кривавих,  

Один обличчям впав, а той на спину.  

Не в силах витримати натиск маври  

І з цього пекла починають бігти.  

Завзято переслідують їх франки.  

 Аой! 

127 

Звернувся тут Роланд до Олів’єра:  

«Мій друже, з вами ми одної думки.  

Архієпископ дуже смілий лицар,  

Немає кращого під небом ясним.  

Він спритно б’ється і мечем, і списом!»  

Той відповів: «Що ж, йдем мерщій на поміч!»  

І знову в бій помчали побратими.  

Удари скрізь, триває люта січа.  

Багато християн на полі вбитих!..  

Видовище жахливе — бій нещадний,  

Блищать мечі Роланда й Олів’єра,  

Архієпископ списом б’є не гірше.  

Записано у хроніках й рескриптах,  

Що перебили тьму вони невірних.  

«Чотири тисячі!» — так свідчить Джеста.  

Чотири наступи відбили франки,  

Та п’ятий, лихо, став для них згубливим,  

Всі полягли вони у Ронсевалі.  

В живих лишилось шістдесят героїв.  

За їх життя заплатять дорого невірні.  

 Аой! 

Оліфант кличе 

128 

Роланд побачив — втрати величезні,  

Й звернувся він до друга Олів’єра:  

«Мій друже, бережи вас Бог, повсюди  

Ми бачимо сміливців — друзів мертвих;  

Як плакатиме Франція-красуня,  

Коли дізнається про смерть баронів.  

Чому ж, королю любий, ви не з нами?  

Мій брате Олів’єре, що зробити,  

Щоб сповістити короля про скруту?»   
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Той відповів: «Не знаю, що робити,  

Та краще смерть, аніж безчестя наше!»  

 Аой! 

129 

Сказав Роланд: «Я засурмлю у ріг вже,  

І Карл, який виходить з гір, почує.  

Я певен, він поверне військо зразу».  

А Олів’єр: «Великий буде сором  

Для вас, а для батьків тяжка образа,  

На все життя нестерпнеє безчестя.  

Я радив вам — нічого не зробили!  

Тепер вже я не дам своєї згоди.  

Засурмите у ріг — то ви не лицар.  

Адже залили вже ви кров’ю поле!»  

Граф відповів: «Але ж я добре бився!»  

 Аой! 

130 

Сказав Роланд: «Жорстока наша битва,  

Я засурмлю у ріг, нас Карл почує».  

А Олів’єр: «Не лицарська то справа!  

Коли я радив, ви не дослухались,  

Якщо б був Карл, не правили б ми тризну,  

То не його провина — смерть героїв».  

І він продовжив: «Вам клянуся щиро,  

На бороду свою: якщо побачу Альду,  

Ніколи вам не спать в сестри обіймах!»  

 Аой! 

131 

Роланд спитав: «У чім причина гніву?»  

У відповідь: «Ви винуватець всьому!  

Розумна смілість — то не божевілля,  

Обачність важливіша, ніж завзяття.  

Згубила франків легковажність ваша!  

Ніколи вже ми не послужим Карлу,  

Послухали б мене, він був би з нами,  

Й напевно виграли б ми другу битву.  

Марсілій був би вбитий чи в полоні.  

Геройство ваше призвело до скрути,  

І ви вже більше не підпора Карлу,  

До Судного вже дня таких, як ви, не буде!  

Ви помрете, а Франції — безчестя  

І нашій дружбі край настав сьогодні.  

До вечора обом нам не дожити!»  

 Аой! 

132 

Турпін, почувши їхню сварку зблизу,  

Коня злотою шпорою стискає,  

Впритул під’їхав і почав картати:  

«Сеньйори, ви, Роланде, Олів’єре,  

Ім’ям Господнім прошу не сваритись.  

Що ж, Оліфант нас, звісно, не врятує,  
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Але було б все ж краще засурмити,  

Щоб повернувсь король — заради помсти.  

Хай не святкують перемогу маври!  

Коли тут франки Карла з коней зійдуть,  

Побачать нас, посічених і мертвих,  

І в труни покладуть на спини мулів,  

Оплачуть нас у горі та скорботі,  

Всіх однесуть на цвинтар монастирський.  

Нас не з’їдять тут пси, вовки чи вепрі».  

Роланд промовив: «Правду ви сказали!»  

 Аой! 

133 

Роланд приклав до вуст свій ріг славетний  

І засурмив, зібравши усі сили.  

За тридцять льє ті звуки було чутно,  

Через вершини гір пішло відлуння.  

Карл та його барони їх почули,  

Король сказав: «Там наші люди б’ються!»  

Та відповів тут Ганелон підступний:  

«Скажи це інший хто, сміялись б з нього!»  

 Аой! 

134 

І знов, вкладаючи нелюдську силу,  

Роланд сурмить у Оліфант потужно.  

Багряна кров вже на вустах з’явилась,  

З натуги тріснули на скроні жили.  

І Оліфант свій звук розніс далеко.  

Карл, що долав тіснину, чує знову,  

Почули також Найм та інші франки.  

Король сказав: «То плаче ріг Роланда!  

Даремно не сурмив би, там вже битва!»  

Та мовив Ганелон: «Яка там битва!  

Старим ви стали, посивіли зовсім,  

А розмовляєте, немов дитина.  

Тож знаєте, Роланд пихатий надто,  

І диво, що Господь його ще терпить!  

Він Нобль здобув без вашого наказу,  

Йому назустріч маври вийшли зразу  

І битись почали з Роландом бравим.  

Щоб не лишить слідів тієї битви,  

Він наказав добряче луг промити.  

Заради зайця просурмить день цілий.  

Та й зараз з перами жартує, звісно,  

Й доводить, що в бою не має рівних.  

Що ж стоїмо? Хутчіш рушаймо далі!  

Земля Велика ще від нас неблизько!!»  

 Аой! 

135 

Вуста Роланда вже залиті кров’ю,  

І коло лоба з скронь вона стікає.  

Та він долає муки й сурмить знову...  
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Ці звуки Карл почув та інші франки.  

Сказав король: «Як довго ріг рокоче!»  

І герцог Найм додав: «Роланд у скруті!  

Там бій кипить. А хто доводить інше,  

Той зрадник, хоче обдурить усіх нас.  

Мерщій до зброї! Клич нехай лунає!  

На поміч поспішим дружинам нашим!  

Ви чуєте, як ріг Роланда стогне!» 

136 

Король звелів заграти в звучні сурми.  

Зійшло все військо франків з коней, кожний  

Вдяга шолом і панцир, меч бере свій  

І щит міцний, і довгий спис надійний  

З стрічками різних кольорів. Сідають  

На коней бойових усі барони,  

Острожать їх впродовж шляху в міжгір’ї  

І лицар лицарю одне говорить:  

«Хоча б застать Роланда нам живим ще,  

Тоді разом би ми повоювали!»  

Даремні сподівання! Надто пізно! 

137 

Зоря настала, сонце вже яскраве.  

Під променями зброя блискотіла,  

їх відбивали панцирі, шоломи  

І розмальовані щити в узорах,  

Списи та хоругви у позолоті.  

В страшному гніві Імператор їхав,  

І кожний франк в печалі був глибокій.  

Та не було такого, щоб не плакав,  

Бо всі боялись за життя Роланда.  

Король звелів схопити Ганелона,  

Призначив варту з кухарів походу.  

Покликав старшого із них, Безгона:  

«Це зрадник, наглядай за ним пильніше,  

Він запродав мене і наше військо!»  

Безгон, почувши це, покликав сотню  

Своїх товаришів і розповів все.  

А кухарі схопили Ганелона,  

Висмикували бороду та вуса,  

Дав стусанів йому по кілька кожний,  

Та били ще різками і кийками,  

Навісили міцний ланцюг на шию  

І, мов ведмедя, обв’язали спритно.  

Як дрантя купу, кинули на шкапу  

І вартували до приходу Карла.  

 Аой! 

138 

Вершини гір похмурі й грізні, доли  

Глибокі й темні, в них стрімкі потоки!  

Попереду й позаду війська сурми,  

Здається, відповідь шлють Оліфанту.  
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А Імператор в гніві мчить донизу,  

За ним всі франки у журбі та тузі,  

І жодного немає, хто б не плакав  

І Бога не просив спасти Роланда,  

Щоб вийти вкупі з ним на поле бою,  

Відважно кинутись на сарацинів.  

Та що з того? Даремні ці благання,  

Роланда їм уже не врятувати.  

 Аой! 

139 

У горі Карл Великий мчить донизу,  

І борода весь панцир закриває.  

Барони безперервно шпорять коней,  

Понятий кожен справедливим гнівом.  

їм прикро, що Роланд, їх вождь хоробрий,  

Без них жорстоко з бусурманом б’ється,  

Якщо поранять графа, хто ж спасеться?  

О Боже! Шістдесят із ним лишилось!  

Король не мав героїв сміливіших!  

 Аой! 

Битва триває 

140 

Роланд глядить на гори й доли дальні  

І бачить: скрізь тіла загиблих франків!  

Не витримав і заридав він гірко:  

«О Боже правий! Порятуй їх душі!  

Введи їх в Рай і дай спочити в мирі!  

А ви, померлі лицарі прекрасні!  

Служили ви мені так довго й вірно!  

А скільки Карлу ви земель завоювали!  

Та зберегти не зміг вас Імператор.  

Французька земле, мій чудовий краю,  

В пустелю обернешся ти безкрайню!  

Загибель лицарів — моя провина,  

Не зміг їх захистити й врятувати.  

Спаси їх, Боже, правдою святою!  

Мій брате Олів’єре, я з тобою!  

Якщо мене не вб’ють, загину з туги.  

А зараз, друже, знову в січу — битись!» 
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І граф Роланд вернувсь на поле бою.  

І знов рубає Дюрандалем лицар.  

Розсік надвоє Дюпюї Фальдрона,  

І ще двадцять чотири маври впали.  

Ніколи граф ще так не прагнув помсти!  

І як тікав од зграї псів той олень,  

Так від Роланда маври рятувались.  

Сказав архієпископ: «Гарно б’ється!  

Лише в бою випробується лицар.  

Хто носить зброю й на коні гарцює,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1792 

 

Той в битві має буть могутнім й гордим,  

Інакше чотирьох деньє не вартий.  

Тоді у монастир іде хай краще  

Ченцем, щоб все життя за нас молитись».  

Роланд же заклика: «Січіть нещадно!»  

І знову франки кинулись у битву,  

Та сили супротивників не рівні. 
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Не жде смільчак од ворога пощади,  

Він бореться у битві до останку.  

Так, мов леви, відважно бились франки.  

Та мчить Марсілій, у бою завзятий,  

На скакуні, якого звуть Ганьйоном.  

Його острожить жорстко й б’є Бевона,  

Володаря міст Бальни та Діжона.  

Цар розбиває щит, трощить і панцир,  

Спис в плоть ввійшов, і мертвим впав Бевон.  

А потім цар убив Іворія з Івоном,  

І після них Джерарда з Руссільйона.  

Неподалік Роланд нестямно бився.  

Він крикнув мавру: «Проклятий будь Богом!  

Моїх поубивав жорстоко друзів!  

Тепер за це сповна мені ти сплатиш  

Й дізнаєшся, чому так зветься меч мій!»  

Граф підскакав, по-лицарськи ударив,  

Вмить кисть правиці відрубав цареві.  

Меч знову блиснув — голову русяву  

Відсік його синочку Джурфалену.  

Невірні закричали: «Магомете!  

І всі боги! Допоможіть помститись!  

Невтримних вояків король зоставив!  

Скоріше згинуть, ніж залишать битву!»  

А потім заволали: «Тож тікаймо!»  

І всі сто тисяч враз порозбігались.  

Даремно кликати — не повернути.  

 Аой! 
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Що ж далі? Адже цар Марсілій втік вже.  

Халіф лишився — він цареві дядько,  

Гармальї цар, Альферни й Карфагена,  

А також проклятого краю ефіопів.  

Його васали — чорношкіре плем’я,  

В них величезний ніс, широкі вуха,  

їх тисяч п’ятдесят та навіть більше.  

Вони на конях, вигляд войовничий,  

Над ними переможний клич лунає.  

Роланд промовив: «Нас лишилось мало,  

І вірна смерть витає за плечима.  

Той зрадник, хто віддасть життя задаром!  

Тож нищіть маврів гострими мечами,  

Не на життя, на смерть ми маєм биться.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1793 

 

Коли примчить сеньйор наш Карл на поле,  

Покараних в бою тут маврів знайде:  

За франка — по п’ятнадцять душ невірних!  

Карл нас благословлятиме за подвиг!»  

 Аой! 

Смерть Олів’єра 
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Коли Роланд побачив рід триклятий,  

Чорніший за чорнило густотемне,  

В якого зуби лиш яскраво-білі,  

То граф сказав: «Я відчуваю серцем,  

Я знаю — помремо сьогодні в битві.  

Тому даю наказ вам, франки,— бийте!»  

А Олів’єр: «Неслава боягузам!»  

І з цим всі франки кинулися в січу. 
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Невірні бачать — франків дуже мало,  

Тож з пихою й полегшенням зітхнули:  

«А справи Карла кепські!» — гомоніли.  

Халіф усівся на руду кобилу,  

Штрикнув нещадно шпорами злотими  

І вдарив ззаду Олів’єра в спину.  

Пошматував він панцир аж до тіла,  

І вістря списа вийшло через груди.  

А потім мовив: «Мій удар смертельний!  

Погано Карл зробив, тут вас лишивши.  

Завдав нам лиха, та хвальби не буде!  

І мій удар — то помста за всіх наших!» 
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Граф Олів’єр відчув удар смертельний,  

В руці тримав булатний Альтеклер.  

В шолом, покритий злотом, гостроверхий,  

Халіфа він щосили вдарив. Впали  

Оздоблення коштовне і прикраси,  

А голову розтяв аж до зубів він.  

Страшний удар, Халіф не зойкнув навіть.  

І граф сказав: «Будь проклятий, невірний!  

Так, безперечно, Карл мене оплаче!  

Але ж ти сам не зможеш в ріднім краї  

Жоні хвалитись чи якійсь там дамі,  

Що взяв у Карла хоч динар єдиний,  

Завдав нам збитку, чи мені, чи франкам!»  

Й почав Роланда кликати на поміч.  

 Аой! 
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Відчув тут Олів’єр смертельну рану,  

Та знав — для помсти мало часу має,  

І з люттю кинувся в жорстоку січу,  

Від списів та щитів тріски летіли,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1794 

 

А з ними руки, голови і плечі,  

Хто бачив ту розправу з ворогами,  

Як маври падали, розтяті навпіл,  

Запам’ята назавжди переможця,  

І не забуде бойовий клич Карла,  

Дзвінкий, гучний крик графа «Монжуа!»  

А потім він Роланда зве до себе:  

«Мій побратиме, підійдіть-но швидше,  

От-от моя кончина, слід прощатись!»  

 Аой! 
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Роланд в обличчя Олів’єра глянув,  

Воно знекровлене, бліде й мертвотне,  

Струмить червона цівка крові з тіла  

Й важкими краплями спада на землю.  

Роланд сказав: «О Боже! Яке лихо!  

Геройство ваше вас згубило, друже!  

Таких відважних світ іще не бачив!  

О горе! Франціє-красуне, зараз  

Від тебе йдуть васали, слуги вірні,  

Лишаєшся одна, осиротіла,  

Страшне відчує Імператор горе..».  

І знепритомнів, впав коню на шию.  

 Аой! 
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Роланд в сідлі, оговтався він врешті,  

А Олів’єр, поранений смертельно,  

Втрачає кров, в очах його мутніє,  

І вже не бачить ні здаля, ні зблизька,  

Де побратим, а де заклятий ворог.  

І раптом він зіткнувся із Роланд ом,  

Та, друга не впізнавши, в шолом вдарив.  

Розсік аж до наносника надвоє,  

Не зачепивши ледве лоба графа.  

Здивовано Роланд на нього глянув  

І з ніжністю й теплом спитав у друга:  

«Мій побратиме, вдарили навмисне?  

Це ж я, Роланд, люблю усім вас серцем.  

Ніколи не було між нами звади».  

«О друже,— каже той,— ваш голос чую,  

Та вас не бачу. Присягаюсь Богом —  

Невмисний мій удар, і я жалкую!»  

Роланд сказав: «Він не пошкодив, брате,  

Бог свідок, я простив удар ваш хибний!»  

І друзі міцно й ніжно обнялися,  

Простилися з любов’ю. Так розстались... 
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Граф Олів’єр відчув знемогу смертну.  

Запали очі, розум помутився,  

Нічого він не чує і не бачить,  

Насилу спішився і ліг на землю,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1795 

 

Та раз за разом «Гріх тяжкий мій!» твердить.  

З’єднав долоні рук, простяг до неба  

І просить Бога, щоб послав до Раю.  

Згадав і Карла, й Францію-красуню,  

І друзів всіх, Роланда — найніжніше.  

Зайшлось вже серце, голова схилилась,  

І тіло випросталось нерухомо...  

Так Олів’єр помер на полі брані.  

І граф Роланд ридає невгамовно.  

Не бачив світ сильнішої розпуки. 
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Роланд побачив — кращий друг впокоївсь,  

Лежить ницьма, лицем уткнувся в землю.  

Почав тужити граф над мертвим тілом:  

«Мій друже!.. Ти себе згубив геройством.  

Багато років був мені ти братом,  

Один ми одному зла не робили.  

Тепер ти мертвий — і життя немиле».  

По цих словах граф знепритомнів знову.  

Хоча сидів в сідлі на Вельянтіфі,  

Та він не впав, бо золоті стремена  

Тримали ноги міцно, він усидів. 

Останній бій 
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Як тільки граф Роланд прийшов до тями,  

Опам’ятався і навколо глянув,  

То враз збагнув: загибель неминуча.  

Він втратив військо, вояки всі мертві,  

Окрім Турпіна і Готьє де л’Ума.  

Готьє спустився щойно з гір тутешніх,  

Де з маврами в тяжких боях він бився.  

Та весь його загін був перебитий,  

А сам він мусив утікти в долину  

Й тепер гукав Роланда на підмогу:  

«Шляхетний сіре! Де ти, відгукнися!  

З тобою, графе, всякий страх зникає.  

Це я, Готьє, що Маельгуд полонив,  

Старого й сивого Дроона небіж.  

З’єднала нас відвага войовнича,  

Та зараз щит мій луснув, спис зламався,  

І панцир пошматований дощенту,  

А тіло скрізь поранене списами.  

Помру, а ворогам не дамсь задаром!»  

Слова Готьє Роланд почув здалека,  

Пришпорив скакуна і мчить до нього.  

 Аой! 
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Засмучений й розгніваний Роланд  

Знов у бою, він б’є нещадно маврів,  

Убив відразу двадцять тих невірних,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1796 

 

Готьє іще шістьох, п’ятьох Турпін сам.  

Язичники кричать: «Жахливі вбивці!  

Дивіться, щоб вони не повтікали!  

Той боягуз, хто з ними не стинеться,  

Той зрадник, хто полишить бойовище!»  

Аунають кличі бойові невірних,  

З усіх боків на франків нападають.  

 Аой! 
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Роланд уславивсь як славетний воїн,  

Готьє де л’Ум також чудовий лицар,  

Турпін й собі досвідчений рубака,  

І жоден з них товариша не кине.  

У самій гущі січі б’ють невірних.  

Було там десять сотень піших маврів  

Й кіннотників ще понад сорок тисяч.  

Бояться всі наблизитись до франків,  

Лиш засипають стрілами й списами,  

Дротами, піками та гарпунами.  

Загинув першим втомлений Готьє.  

Турпіну з Реймса щит пробили наскрізь,  

Шолом розбитий, в голові вже рана,  

Розтрощений і панцир, у дірках весь,  

І враз вп’ялись стріли чотири в тіло.  

Вже впав скакун, під ним списом убитий,  

І чорна мить — впав сам архієпископ.  

 Аой! 
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Турпін відчув, що неміч наростає —  

Стріли чотири ще стирчали в тілі —  

Та, мужній воїн, швидко сам підвівся,  

Роланда бачить — й поквапом до графа.  

Сказав йому: «Я ще не вбитий! Лицар  

Поки живий, не припиняє битись!»  

І, вихопивши меч, Альмас булатний,  

Завдав він тисячу страшних ударів.  

Пізніше скаже Карл — Турпін бив влучно:  

Лежало там чотири сотні маврів,  

Поранені, розсічені надвоє,  

А хто й з відрубаною головою...  

Про це є в Джесті запис достовірний:  

На полі брані був святий Егідій,  

В Ааонському монастирі все описав він.  

А хто того не знає — просто неук. 
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Як справжній лицар б’ється граф Роланд.  

Та спекота, піт заливає тіло,  

Страшенно голова болить, всю ломить:  

Коли сурмив у ріг, порвав всі жили.  

Проте він хоче знать, чи прийде Карл,  

Взяв Оліфант, але сурмить так слабо.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1797 

 

Король завмер, послухав, тихо каже:  

«Сеньйори, нам цей звук віщує горе.  

Сьогодні небіж мій, Роланд, загине.  

По звуках рога чую — смерть вже близько.  

Не гайте часу, скакунів острожте!  

Заграйте гучно в усі сурми війська!»  

І враз відповіли всі сорок тисяч,  

Ауна пішла по горах і в долинах.  

Почули маври, переполошились,  

Здійнявся гомін: «Карл вже повернувся!» 
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А потім крик: «Він зовсім од нас близько!  

Ми чули звук французьких труб тривожний.  

Як прийде Карл, то не минути кари!  

Роланд живий — війна почнеться знову,  

Ми втратимо Іспанію, весь край наш!»  

Із війська відібрали щонайкращих  

Чотири сотні вояків в шоломах.  

Смерть несучи, вони мчать на Роланда.  

Що ж, є робота для меча героя.  

 Аой! 
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Коли Роланд побачив наступ вражий,  

Відчув він силу, гордість і відвагу.  

Поки живий, завзято буде битись.  

Сів на коня, прудкого Вельянтіфа,  

Ударив острогами золотими  

І кинувсь в саму гущу сарацинів.  

Слідом за ним з мечем архієпископ.  

А маври закричали: «Всі рятуйтесь!  

Король могутній повернувсь, тікайте!  

Французькі сурми близько вже лунають!» 
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Ніколи граф Роланд не міг терпіти  

Пихатих гордіїв, страхополохів  

І зрадників, злостивих і негідних.  

Сказав архієпископу Турпіну:  

«Ви піший, сіре, на коні сиджу я,  

Але залишусь з вами, вас не кину,  

Поділимо і радості, і горе.  

Ніколи й ні для кого вас не зраджу.  

А за наскок віддячим бусурманам  

І нагадаймо вдари Дюрандаля!»  

Турпін: «До бою, хай тремтять невірні!  

А прийде Карл, то він за нас помститься!» 
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Волають маври: «Горе нам, нещасним!  

Для нас цей день став днем страшної згуби,  

Ми втратили всіх перів і сеньйорів,  

А Карл з великим військом повернувся.  

Ми чуєм звук французьких сурем ясний,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1798 

 

Та поклик «Монжуа!» іще гучніший.  

І граф Роланд подвоїв наче сили,  

Ніхто його перебороть не зможе!  

Ще спробуймо поцілить — і облишмо!»  

Так і зробили. Враз дроти летючі  

Посипались, списи і піки, стріли  

Пошматували панцир, щит пробили,  

Та жодне вістря шкіру не прошило.  

А Вельянтіф отримав ран зо тридцять,  

І врешті замертво він впав під графом.  

Та сарацини врозтіч, а на полі  

Зоставсь один Роланд. Один, самітній...  

 Аой! 
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Тікають маври до країв іспанських,  

їх переповнює шалена злоба.  

А граф Роланд не може гнатись слідом,  

Бо втратив Вельянтіфа-скакуна він,  

І мусить відтепер боротись піший.  

Тож поспішив допомогти Турпіну.  

Граф відстібнув реміння у шолома,  

А потім зняв білястий легкий панцир,  

Мечем розрізав одяг на Турпіні,  

Клаптями з нього закриває рани,  

А потім притулив до своїх грудей,  

Поклав легенько на траву зелену  

І лагідно сказав: «Шляхетний друже!  

Дозвольте борг мені сплатить останній.  

Всі друзі, що були нам любі, вбиті,  

Та ми не можемо їх так лишити.  

Піду на розшуки і всіх знайду я,  

А потім поруч покладу любовно».  

Турпін сказав: «Ідіть і повертайтесь!  

Хвалити Бога, поле бою наше!» 

Прощання Роланда з друзями 
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Роланд пішов. Поволі він обходить,  

Обшукує і схили гір, і доли.  

Знайшов Джеріна, з ним лежав Джер’єр,  

А потім Берендж’єра і Отона,  

Пізніше — Ансеїса і Самсона,  

І сивого Джерарда з Руссільйона.  

Усіх їх граф по черзі брав на руки  

І ніс туди, де був архієпископ.  

Там обережно клав їх коло нього.  

Турпін не міг утримати ридання,  

До неба руки зняв, благословив героїв  

Й сказав: «Дістали славу ви стражданням!  

Спаси, о Боже, душі цих сміливців!  

Відкрий для них ти вхід у Рай квітучий.  
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Й на мене смерть чатує неминуча,  

Вже не побачу короля ніколи!» 
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І знову йде Роланд, шукає в долах,  

Побачив врешті тіло Олів’єра,  

Притиснув друга він до серця міцно,  

Приніс, поклав на щит його до інших.  

Турпін небіжчика благословляє,  

А біль і жалість серце їх стискає.  

І каже граф Роланд: «Мій Олів’єре,  

Ви графа син, достойного Реньєра,  

Що марку мав аж до долин Рив’єри.  

Та в жоднім краї лицаря не знайдеш,  

За вас відважнішого, хто б так добре  

В бою трощив щити, списи на тріски,  

Вірнішого для друзів побратима  

І ворога лютішого злочинству». 
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Знов подививсь Роланд на мертвих перів,  

На Олів’єра, друга дорогого,  

Й від жалю в серці знов заплакав гірко.  

Обличчя в нього зовсім побіліло.  

Біль став такий великий, що не встояв  

І впав на землю зовсім непритомний.  

Турпін сказав: «Як гірко граф сумує!» 
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Турпін побачив, що Роланд зомлілий,  

І огорнув його сум превеликий.  

Рукою Оліфант важкий намацав.  

У Ронсевалі річка є бурхлива,  

Пішов туди по воду для Роланда.  

Іде, хитаючись, ледь тягне ноги,  

Та сил немає вже, охляв він зовсім,  

Багато крові втратив од поранень.  

Та не спромігся подолать й арпана,  

Як серце враз зайшлось, упав він навзнак,  

І передсмертні муки почалися. 
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Коли Роланд нарешті опритомнів,  

Підвівсь, хоча ще біль не вгамувався,  

Він кинув бистрий погляд навкруг себе.  

Побачив — недалеко від баронів,  

На мураві лежить прелат шляхетний,  

Архієпископ, Господа посланник.  

Ще кається в гріхах, підводить очі,  

До неба простяга покірно руки  

І просить, щоб Господь дав місце в Раї.  

Так вмер Турпін, васал і радник Карла.  

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1800 

 

Своїми подвигами й молитвами  

Здобув він славу ворога невірних...  

Хай Бог пошле йому благословення!  

 Аой! 
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Побачив на землі Роланд Турпіна:  

Вивалюються нутрощі із тіла,  

І на чоло височується мозок...  

Прекрасні білі та могутні руки  

Схрестив тоді Роланд йому на грудях,  

Оплакав вголос смерть, як роблять рідні:  

«Прелате! Благородний лицар франкський!  

Благаю Небо вас прийнять до себе,  

Бо краще Богу не служив ніхто з нас.  

З часів Апостолів світ ще не бачив  

Такого оборонця християнства,  

Натхненного, пекучого пророка!  

Хай Бог душі його пошле блаженство  

Й відкриє перед нею брами Раю!» 

Смерть Роланда 
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Та й сам Роланд відчув: кончина близько,  

Бо з вух у нього витікає мозок.  

Він молить Господа за душі перів,  

А Гавриїла-ангела — за себе.  

І Оліфант, і Дюрандаль взяв звично,  

Бо саме так вмирає лицар справжній,—  

Зайшов углиб землі іспанських маврів  

На відстань льоту стріл із арбалета.  

Росли два дерева на пагорбі, а поруч  

Чотири глиби височіли мармурові.  

Роланд там впав на мураву зелену  

І знепритомнів. Смерть була вже поруч. 
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Між гір крутих, серед дерев високих  

Блищать чотири глиби мармурові.  

Зомлілий граф лежить в траві шовковій.  

За ним давно вже сарацин пильнує,  

Посеред тіл валявсь, прикинувсь мертвим,  

Замазав кров’ю тіло та обличчя;  

Аж ось підвівсь на ноги, підбігає.  

Він був красивий, мужній і кремезний,  

Та повен люті і жаги до вбивства.  

Схопив меча, Роланда пхнув ногою  

І закричав: «Здолав небожа Карла!  

А Дюрандаль візьму в краї арабські!»  

Коли він так волав, граф опритомнів. 
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Роланд відчув — меча хтось забирає.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1801 

 

Отямився, розплющив очі й каже:  

«Здається, злодію, ти не із наших!»  

В руці тримав, як завжди, Оліфант.  

В шолом ударив, вкритий злотом щирим,  

Розбив його, а з ним розтяв і череп,  

І очі геть полізли в мавра з лоба.  

Той мертвий впав як стій до ніг Роланда.  

А граф сказав: «Падлюко, ти зухвало  

Присікатись до мене намірявся.  

Будь-хто, почувши це, сказав би — дурень!  

Жаль, ріг мій посередині аж тріснув,  

Повипадали золото й каміння». 
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Відчув Роланд — пітьма вкриває очі.  

Підвівсь на ноги і стоїть насилу,  

Сірішає знекровлене обличчя.  

А перед ним лиш темно-сіра скеля.  

Він десять раз мечем ударив гнівно,  

Та сталь дзвенить, щербин немає навіть.  

Сказав: «Допоможи, Свята Маріє!  

О мій чудовий Дюрандале! Горе!  

Ми маємо розстатись! Не загострю  

Тебе я більше! Скільки битв позаду!  

А скільки володінь завоювали,  

І Карл — сивобородий їх володар.  

Ти не служив ніколи боягузу —  

Належав ти шляхетному барону,  

Таких у вільній Франції не буде!» 
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І знов Роланд масив б’є мармуровий.  

Сталь не розбити, не зігнуть — дзвенить лиш.  

Побачив граф: не може меч зламати,  

Оплакувати став його майбутнє:  

«О Дюрандале! Ти ясний, блискучий!  

Як ти палаєш барвами під сонцем!  

Коли був Карл в долині Моріанській,  

То ангела Господь послав до нього  

З наказом меч віддати капітану.  

З усіх мене обрав король шляхетний.  

З тобою Мен і Пуату здобувши,  

Я підкорив Анжуйський лен з Бретанню,  

Узяв також Прованс і Аквітанію,  

Нормандію, країну волелюбну,  

А потім вже Романью і Ломбардію;  

Скорив також баварців і всіх фландрів,  

Здалися нам болгари і поляки,  

Константинополь сам скорився Карлу,  

Який тоді вже правив краєм саксів.  

Валлійців підкорили й всю Ірландію,  

І Англію, а потім і Шотландію...  

Та скільки ще земель й держав взяли ми,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1802 

 

Що ними править Карл сивобородий!  

Тому за тебе вболіваю дуже,  

Нізащо не віддам невірним, друже.  

О Господи, не дай безчестя франкам!» 
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Роланд все б’є ту брилу темно-сіру.  

Вже вдарив безліч раз, та все даремно.  

Сталь лиш дзвенить — ані щербин, ні тріщин,  

Клинок зі свистом вгору підлітає.  

Переконався граф: йому несила,  

І знов оплакує меча він долю:  

«О Дюрандале! Ти краса й святиня!  

Ховаєш в золотій ти рукояті  

Нетлінні мощі: зуб Петра й священну  

Василія святого кров, волосся  

Дениса пресвятого і уривок  

З одежі Пріснодіви! Неможливо,  

Щоб нехристі тобою володіли,  

Аиш християнам ти служити маєш!  

Тобою підкорив великі землі,  

Якими править Карл сивобородий —  

Могутнім став із ними він й багатим.  

О Небо, меч не дай в безчесні руки!» 
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Роланд відчув, що смерть вже зовсім близько,  

Вона іде від голови до серця.  

У тінь сосни високої лягає  

Він долілиць, в траву зелену й ніжну,  

Підклав під себе меч і Оліфант свій,  

Звернув обличчя до землі невірних.  

Аби відразу стало зрозуміло  

І Карлові, і лицарям-баронам,  

Що він, Роланд, помер як переможець.  

Відпущення гріхів у Бога просить  

Й до Неба рукавицю простягає.  

 Аой! 
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Граф розумів — життя його скінчилось...  

На пагорбі лежить лицем до маврів,  

Рукою в груди б’є слабкою мляво:  

«О Боже, дай моїм гріхам прощення,  

Великим і малим від дня появи  

Мене на світ і до самої смерті».  

Знов простяга до Бога рукавицю:  

Небесні ангели летять до нього.  

 Аой! 
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Роланд лежить зомлілий під сосною,  

Лицем у бік країв іспанських дальніх.  

Спливло багато спогадів яскравих:  

Численні землі, всі мечем узяті,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1803 

 

Красуня-Франція, рідня привітна,  

І Карл Великий, володар і вчитель...  

Від згадок цих не стримав сліз небога,  

Важких зітхань... Та не забув й про себе,  

Бо визнає свій гріх, блага прощення в Бога:  

«Отець небесний, ти брехні не знаєш!  

Ти вивів з мертвих Аазаря святого,  

Ти Даниїла спас від лютих левів,  

Врятуй мене од мук, страждань посмертних  

За ті гріхи, що їх в житті накоїв!»  

Він простягнув до Бога рукавицю,  

І Гавриїл прийняв її ласкаво...  

Роланд, на груди голову схиливши,  

Схрестивши руки, смерті ждав покірно.  

І Бог послав до нього херувимів.  

Злетіли з Неба Рафаїл-заступник  

І Михаїл, потвор злих переможець,  

І сам архангел Гавриїл святійший...  

Віднесли душу графа в Райські кущі! 

Плач франків і початок помсти 
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Роланд помер. Душа його на Небі.  

Нарешті Карл прибув до Ронсевалю.  

Усі стежки та тропи, всі доріжки,  

Всі галяви, поляни і простори  

Завалені тілами франків й маврів.  

«Де ви, небоже милий? — Карл гукає.—  

А де архієпископ? Олів’єр де?  

Де ви, Джеріне, й друг Джер’єр ваш любий?  

Де ви, Отон з сміливим Берендж’єром?  

Івон з Іворієм, яких любив я?  

Що сталося з гасконцем Енджельєром?  

А з герцогом Самсоном, Ансеїсом?  

І де старий Джерард із Руссільйона?  

Де ви, мої дванадцять кращих перів?»  

Та марно кликати. Навкруг лиш тиша.  

«О Боже! — мовив Карл.— Тож недаремно  

Передчував я лихо! Чом спізнився?»  

Рве сиву бороду в жорстокім гніві,  

Ридає гірко, з ним усі барони,  

І двадцять тисяч падають зомлілі,  

Найбільше ж тужить герцог Найм старезний. 
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І не було там лицаря, барона,  

Який не лив би сліз гірких од жалю  

За сином любим, братом чи небожем,  

За друзями чи за васалом можним.  

Багато з них попадали, обмерлі,  

Один лиш герцог Найм тверезо мислив,  

Розважливо до Карла він звернувся:  
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«Он, сіре, гляньте, у двох льє приблизно  

Великий шлях, де курява, мов хмара,  

Там раті йдуть поганців нечестивих.  

Вперед! І помстимось за наше горе!»  

«Як вже далеко! — каже Карл.— О Боже!  

Честь поверни! Бо Франція-красуня  

Свої вже втратила найкращі квіти!»  

Він наказав Джебоїну з О доном,  

Тедбальту з Реймса, графові Мілону:  

«Пильнуйте поле бою, доли, гори,  

А мертвих залишіть, як і лежали,  

Щоб хижаки й леви їх не зжирали,  

А джури й челядь щоб не обкрадали.  

І взагалі ніхто хай не підходить  

До дня, коли Бог дасть сюди вернутись».  

З пошаною відповіли барони:  

«Наш любий Імператоре, все зробим!»  

На варті тисяча бійців зосталась.  

 Аой! 
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Король звелів у сурми всі заграти,  

Очолив сам, відважний, грізне військо.  

Знайшли сліди іспанців франки швидко  

І кинулись в погоню незабарно.  

Коли король побачив, що вже вечір,  

Зійшов він на лужку в траву зелену,  

Простерся на землі, почав просити  

У Бога, щоб затримав біг світила,  

Аби тривав ще день, ніч скоротилась.  

З’явився ангел, Карла покровитель  

І передав високе повеління:  

«Бог знає, Франції синів ти втратив!  

Скачи-но, Карле, дня тобі достатньо,  

Аби злочинному помститись роду!»  

По цих словах король в сідло ускочив.  

 Аой! 
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Для Карла Бог явив велике чудо,  

Бо сонце залишилося на місці.  

Язичники тікають, франки слідом,  

Невірних наздогнали в Валь-Тенебрі  

І гнали, їх б’ючи, до Сарагоси.  

Важкими вдарами вбивали маврів,  

Позакривали всі шляхи-проходи.  

Постала перед ними річка Ебро,  

Глибока і бурхлива карколомно,  

На ній нема човнів, шаланд, баркасів.  

Богів невірні кличуть — Магомета  

І Тервагана. Пострибали в воду.  

Дарма. Що важча важча зброя — смерть вірніша.  

Одних тягли на дно шолом і лати,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1805 

 

А інші захлиналися у вирах.  

І маври напились водиці вдосталь,  

Всі потонули в невимовних муках.  

Кричали франки: «Це вам за Роланда!»  

 Аой! 
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Побачив Карл — язичники всі мертві,  

Убитих сила, решта потонула.  

(А лицарі багату здобич мали!)  

Король шляхетний із коня зіскочив,  

Став на коліна й помолився Богу.  

Коли підвівсь, то сонце вже спустилось.  

Він наказав: «Привал робіть, сеньйори!  

У Ронсеваль вже пізно повертатись,  

Та й коні виснажені й мруть од втоми.  

Зніміть з них сідла, розгнуздайте швидко,  

І пастися пустіть на свіжих луках».  

А франки кажуть: «Сіре, гарна думка!»  

 Аой! 
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Отаборилися доладно франки,  

Розташувалися у чистім полі  

І коней розсідлали дуже бистро.  

З них познімали золоті вуздечки,  

Пустили їх на луг в рясну травицю.  

Подбавши, як годилося, про коней,  

Потомлені французи враз поснули.  

В цю ніч ніхто і не стояв на варті. 

Сновидіння Карла 
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Ліг Імператор на лужку зеленім.  

У головах встромив свій спис могутній,  

Вдягнув чудовий панцир з візерунком,  

Аишив й шолом свій з золотим малюнком —  

В цю ніч він не хотів беззбройним бути.  

Поклав Джойоз, безцінний меч свій, поруч,  

Що тридцять барв мінив за день погожий.  

Відомо всім про спис, яким Христос наш  

Поранений був, до хреста прибитий.  

Король здобув від того списа вістря  

І вставив у держак меча зі злота.  

На славу цього дива меч державний  

З тих пір Джойозом люди називають.  

А звідси «Монжуа!» походить франків,  

Цей клич барони вже не забувають.  

Ніхто йому не зміг чинити опір! 
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Яскравий повний місяць, світла нічка.  

Король не спить, в сумні заглибивсь думи  
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Про любого Роланда, Олів’єра,  

Про всіх дванадцять перів, франків мертвих,  

Залитих кров’ю там, у Ронсевалі.  

Не може стримать сліз, ридає гірко  

І просить Бога, щоб прийняв їх душі.  

Король втомився і від дум скорботних  

Поволі в сон поринув благодатний.  

В усіх кутках долини сплять французи.  

А коні повалилися додолу,  

Лиш деякі траву скубали лежма.  

Біда навчить — так мудрі люди кажуть. 
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Тривожним сном спить змучений володар.  

Бог вирядив до нього Гавриїла,  

Тож цілу ніч над ним витав архангел,  

Беріг сон Імператора надійно.  

Господь у сні послав видіння Карлу,  

Що сповіщало про велику битву.  

Явив він Карлові лихі ознаки:  

У небі хмарнім град, вітри і грози,  

Нещадні бурі, урагани грізні,  

Вогні і полум’я, що б’ють із неба,  

І раптом все це рушиться на військо.  

І вже списи палають ясенові,  

Щити із застібками золотими,  

І нищить зброю подих вогнедишний.  

Шоломи й панцирі вогонь сплавляє,  

Насунулось на франків лихо справжнє...  

На них стрибають леопарди в плямах,  

Вовки, а також барси і дракони,  

Потвори з пекла, аспіди та змії,  

Грифонів також понад тридцять тисяч.  

І вся ця нечисть хоче зжерти франків.  

Благають вояки: «Рятуй нас, Карле!»  

Пойнятий горем мчить король на поміч,  

Та раптом виникає перешкода:  

Із лісу вийшов лев йому назустріч,  

Жахливий лев, погордливий і грізний,  

І він стрибнув на короля відразу,  

Вони зчепились в боротьбі смертельній.  

Ніхто не зна, як цей двобій скінчиться.  

Спить міцно Карл і навіть не прокинувсь. 

186 

Та після цього сновидіння — інше.  

У Франції Карл, в Ахені. Тримає  

На ланцюзі подвійнім він ведмедя.  

Ще тридцять вийшли із лісів арденнських,  

До короля по-людськи промовляють:  

«Великий Карле, нам його віддайте!  

Немилосердно так тримати звіра!  

Ми родича не кинемо у скруті!»  
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Але з палацу хорт тут вибігає  

І зчеплюється з найсильнішим звіром  

В траві зеленій, не злякався інших.  

Король побачив зблизька справжню битву,  

Та невідомо, хто ж в ній переможе.  

Цей сон навіяв Карлу ангел Божий.  

Тож міцно спав король наш аж до ранку! 

Військо Баліганта 
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А цар Марсілій втік до Сарагоси.  

От він зійшов з коня в тіні оливи,  

Віддав своїм меча, шолом і панцир  

Та, закривавлений, звалився ницьма.  

У битві втратив він свою правицю.  

І кров тече, цар знемага від рани.  

А поруч з ним дружина — Брамімонда —  

Кричить і плаче гірко без упину.  

Придворних двадцять тисяч проклинають  

Всіх франків, Карла, Францію-красуню.  

Вони біжать до грота Аполліна,  

Його картають і страшенно лають:  

«Нікчемний боже! Нащо нас образив?  

Чом кинув ти царя напризволяще?  

Чом нас віддав ти франкам на поталу?»  

У Бога відняли корону й скипетр,  

Повісили за руки на колоні,  

А потім скинули й топтали з люттю,  

Кийками били, знищили дощенту.  

У Тервагана зірвали карбункул,  

А Магомета кинули до ями,  

Його там свині й пси пошматували. 
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Марсілій врешті все ж прийшов до тями,  

Звелів себе однести в зал склепистий,  

Що фарбами прикрашений барвисто.  

Над ним цариця Брамімонда плаче,  

Волосся рве в нестямі й тузі лютій  

І гомінко голосить: «Сарагосо,  

Сьогодні в тебе відняли владику,  

Який тобою правив справедливо.  

Боги нас зрадили безчесно, підлі,  

Ганебно повтікали з бойовища.  

Емір себе запроданцем покаже,  

Якщо не вийде в бій з пихатим плем’ям,  

Що злигоднів і смерті не боїться.  

А їх сивобородий Імператор —  

Безумний у відвазі одчайдушній,  

Від битви він ніколи не тікає.  

«Хто подолати з нас такого може?» 
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Наш Імператор із могутнім військом  

В Іспанії сім довгих років бився.  

Фортеці, замки брав, міста численні.  

Стривожив він Марсілія цим дуже.  

Вже в перший рік той надіслав послання  

До вавилонського еміра Баліганта  

(Володар цей був сивий і старезний,  

Старіший за Верґілія й Гомера)  

З проханням стать на поміч Сарагосі.  

Інакше, цар грозився, він зречеться  

Усіх богів та ідолів невірних  

Й святій віддасться християнській вірі  

Та й назавжди вже підкориться Карлу.  

Жив Балігант далеко, забарився.  

Зібрав із сорока держав він військо,  

Великі кораблі — дромони, барки,  

Галери, нефи — всі із такелажем.  

В Александрії, у порту морському,  

Розташував він флот свій величезний.  

Аише у травні, на початку літа  

Флотилія вся вирушила в море. 
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Так насувалося поганське військо!  

На веслах й під вітрилом поспішають,  

А на верхівках щогл, на реях всюди  

Карбункулів і ліхтарів там безліч,  

Що промінь кидають на гладкі води,  

І в темну ніч стає дивнішим море.  

Коли вже до Іспанії дістались,  

Вогні флотилії осяяли весь берег.  

Одержав звістку цю Марсілій швидко.  

 Аой! 
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Не гають часу полчища невірних.  

їх кораблі уже в річкових водах,  

Марбріз, Марбруз минули без зупинки,  

Ввійшли у води Ебро, попливли всі  

Супроти течії. Лиш ліхтарі на реях  

Всю ніч освітлювали шлях яскраво!  

А вдень вже підійшли до Сарагоси.  

 Аой! 
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Стояв погожий день, світило сонце.  

Емір спустився з корабля неспішно,  

Еспанеліт крокує з ним праворуч,  

їх супроводжують князів сімнадцять,  

Вельмож пихатих поруч не злічити.  

У тіні лавра в мураві на лузі  

Розісланий був килим білий, пишний,  

На ньому крісло з кості дорогої.  
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На крісло всівся Балігант зухвало,  

А всі стояли мовчки коло нього.  

І Балігант промовив врешті слово:  

«Послухайте, сеньйори благородні!  

Віднині Карл, володар франків гордий  

Не буде їсти, поки не дозволю!  

В іспанські землі він прийшов з війною,  

У Францію повернеться з ганьбою!  

Поки живий, не дам йому спокою,  

Підкориться мені чи буде мертвий!»  

Правицею він вдарив по коліну. 
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Міцне еміра слово й непорушне,  

І жоден смертний цей наказ не змінить —  

Іти до Ахена, столиці Карла.  

Князі перед володарем схилились.  

Емір покликав двох баронів вірних,  

Що звались Кларіфаном і Клар’єном.  

Сказав: «Сини царя ви Мальтрайєна,  

Ваш батько був послом моїм незмінним.  

Тепер вже ви збирайтесь в Сарагосу  

Від імені мого царю сказати,  

Марсілію, що я прибув на поміч.  

Зустріну франків — бій почну великий!  

Гаптовану цю злотом рукавицю  

Йому віддайте у його правицю.  

І передайте жезл мій щирозлотий,  

Хай прийде вшанувать мене і взяти  

Свій лен. А я ж піду на Карла в Ахен.  

Хай біля ніг моїх пощади просить  

Й Христового зречеться він закону,  

Інакше з голови зірву корону!»  

Невірні кажуть: «Сіре, правда ваша!» 

194 

Продовжив Балігант: «Отож на коней!  

Я віддаю вам жезл і рукавицю!»  

Відповіли: «Все зробим як належить!»  

Пішли наметом, ось вже Сарагоса.  

Минули десять брам, мости чотири  

І вулицями клуса проскакали.  

В горішнім місті посланці почули  

Великий гомін в царському палаці.  

Багато там зібралося невірних,  

Від туги плачуть, люто проклинають  

Богів — і Магомета, й Тервагана,  

І Аполліна, що не помогли їм.  

Кричали: «Горе нам! Боги підступні  

Покинули нас у лиху годину!  

Марсілій-цар не може воювати,  

Бо без правиці він — Роланда мітка,  

Загинув вчора Джурфален Білявий,  
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І вся Іспанія в полон потрапить!»  

Зійшли посланці з коней біля ґанку. 
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Посли зійшли із сідел в тінь оливи,  

їх коней маври взяли за вуздечки.  

Тримаючи плащів широких поли,  

Посланники по сходах піднялися  

В покої царські, в залу зі склепінням,  

Вклонилися цареві шанобливо:  

«Хай Аполлін, наш всемогутній бог,  

І також Терваган та Магомет всевладний  

Дарують цьому дому всіх гараздів!»  

Та Брамімонда мовила: «Дурниці!  

Не варті ці боги ушанування,  

Бо послужили кепсько в Ронсевалі.  

Дозволили побити всіх баронів,  

Царя Марсілія ж так захищали,  

Що втратив він цілком свою правицю —  

Відсік її Роланд непереможний.  

Від франків маврам вже не врятуватись!  

Яка ж то я нещасна жінка! Краще  

Померти, щоб не бачити руїни!»  

 Аой! 
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Клар’єн сказав: «Не треба слів, царице!  

Бо ми — посли еміра Баліганта.  

Марсілію він обіцяє захист  

І посилає жезл свій й рукавицю.  

На Ебро тисячі чотири суден —  

Дромонів і галер, і барків скорих,  

А скільки нефів там — злічить не можна!  

Емір багатий дуже і могутній.  

У Франції наздожене він Карла  

І схопить короля — живим чи мертвим».  

Відповіла цариця: «От зухвальство!  

Та франків вам шукать не доведеться,  

Вже сім років вони у нашім краї,  

І годі з королем їх вам змагаться,  

Він воїн справжній, не боїться смерті,  

У порівнянні з ним царі — хлопчиська!  

Здолать його не зможе жоден смертний!» 
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«Облиште спір! — тоді сказав Марсілій.—  

Сеньйори, ви зі мною розмовляйте.  

Ви бачите, помру я незабаром.  

У мене ні дочки, ні спадкоємця.  

Був син чудовий, вчора він убитий.  

Скажіть еміру, хай сюди прибуде.  

Він має всі права на трон іспанський,  

Я все зроблю, чого не зажадає,  

Аби він захистив мій край від франків.  
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А щодо Карла, дам хорошу раду,  

І через місяць він його здолає.  

Еміру ж дайте ключ від Сарагоси.  

Хай вірить нам й назад не повертає!»  

Посли відповіли: «От царське слово!»  

 Аой! 
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А цар продовжив: «Імператор франкський  

Людей моїх побив й спустошив землі,  

Міста мої пограбував і знищив.  

В цю ніч він табором став понад Ебро —  

Це звідсіля сім льє лише приблизно.  

Скажіть еміру, щоб своє він військо  

Привів і спішно готувавсь до битви».  

Цар передав і ключ від Сарагоси.  

З пошаною посли вклонились мовчки  

І в путь зворотну вирушили хутко. 
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І от посли на коней посідали  

Та вмить помчали до міської брами.  

Стурбовані, йдуть до еміра швидко,  

Передають і ключ від Сарагоси.  

А Балігант спитав: «Ну як там справи?  

І де Марсілій? Я ж його покликав!»  

Клар’єн сказав: «Поранений смертельно!  

Карл повертавсь до Франції-красуні  

І подолав учора всі проходи.  

Залишив ар’єргард для охорони...  

А з ним племінника Роланда, графа,  

І Олів’єра, і ще десять перів,  

Озброєний загін у двадцять тисяч.  

Марсілій-цар почав із ними битву.  

На полі бою з ним Роланд зустрівся  

Й мечем своїм, булатним Дюрандалем,  

Правицю відрубав царю дощенту,  

Убив Марсілієвого спадкоємця  

І всіх баронів, що були з ним разом.  

Не маючи вже сил чинити опір,  

Марсілій втік, король за ним пігнався.  

Тепер цар просить вас прийти на поміч  

Й передає під владу край іспанський».  

Замислився тут Балігант надовго.  

Засумував і ледь не збожеволів.  

 Аой! 
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«Еміре любий наш! — Клар’єн промовив,—  

Учора стався бій у Ронсевалі.  

І граф Роланд, і Олів’єр там впали,  

Звитяжні всі дванадцять перів, Карла  

Улюбленців, і двадцять тисяч франків.  

Та цар Марсілій втратив праву руку,  
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Король погнавсь за ним, помстивсь жорстоко,  

Не залишивши вояка живого.  

Всіх маврів вбив чи потопив у Ебро.  

І там, на березі, став табір франків.  

Від нас мала їх відділяє відстань,  

І франкам відступати буде важко».  

Погордливо емір на нього глянув,  

Слова Клар’єна повернули радість.  

Підвівсь на ноги Балігант і крикнув:  

«Рушаймо в путь! Острожте хутко коней!  

Старезний Карл, мабуть, не схаменувся,  

І пощастить його нам наздогнати.  

Я за Марсілія помщусь сьогодні ж,  

І головою сплатить Карл за руку!» 

201 

Із кораблів язичники спустились,  

Сідають хто на коней, хто на мулів,  

Клусують враз — такий наказ еміра.  

А Балігант покликав Джемальфіна,  

Близького друга, й каже: «Друже любий,  

Бери все військо і керуй ним вправно!»  

Сів на коня свого він вороного,  

З собою взяв ще чотирьох придворних,  

І вмить попрямував до Сарагоси.  

Зійшов з сідла на мармурові плити,  

Четвірка графів стремена тримала.  

Іде по сходах, що ведуть до зали.  

До нього підбігає Брамімонда,  

Кричить: «Біда! Нещасна я до краю!  

Ганьба мені, якщо сеньйор сконає!»  

І падає. Емір її підводить,  

Удвох, засмучені, ввійшли у залу.  

 Аой! 

202 

Побачив цар Марсілій Баліганта,  

Покликав двох своїх придворних дужих:  

«Зведіть мене і посадіть у крісло!»  

Взяв лівою рукою рукавицю,  

Говорить: «Сіре мій, це вам вручаю  

На знак, що вам передаю всі землі,  

І Сарагосу, всі мої багатства.  

Я ж сам загинув, як моє все військо!»  

На те емір: «Біль крає наше серце,  

Але не можу тут я залишатись,  

Бо ще повинен поквитатись з Карлом.  

Та вашу рукавицю я приймаю!»  

Не втримавсь і заплакав безутішно.  

Спускається він сходами палацу,  

Сідає на коня і мчить до війська.  

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1813 

 

І прибува раніше всіх загонів,  

І раз у раз заклично галасує:  

«Тікають франки! Не жалійте коней!»  

 Аой! 

Плач Карла 

203 

Коли зоря послала перший промінь,  

Прокинувся король, володар франків.  

Посланник Божий, Гавриїл-архангел  

Перехрестив могутнього монарха.  

Король підвівся, скинув хутко зброю,  

Так само піддані його зробили.  

На коней посідали і помчали  

Великим шляхом і широким долом,  

Вертаючись до згубної місцини,  

До поля битви в клятім Ронсевалі.  

 Аой! 

204 

До Ронсеваля франки враз дістались,  

Король побачив вбитих і заплакав,  

Звернувсь до вояків: «Кроки сповільніть,  

А я вперед поїду полем ратним,  

Бо хочу розшукати сам Роланда.  

Одного дня на святі в місті Ахен  

Всі лицарі боями похвалялись,  

Хто і в яких бував, страшних і лютих.  

Тоді почув присягу я Роланда:  

Якщо колись на чужині загине,  

То першим серед перів, вояків всіх,  

Лежатиме лицем до ворогів він,  

Своє життя скінчить як переможець».  

Король пройшов не далі льоту списа  

І першим серед всіх піднявсь на пагорб. 

205 

Коли король пішов шукать небожа,  

Побачив на лужку червоні квіти —  

То кров була на них загиблих франків.  

Розчулившись, володар знов заплакав.  

Ось пагорб, тінь дерев двох. Карл побачив  

Сліди на брилах від меча ударів  

Й племінника на мураві прим’ятій.  

Пройняла знов скорбота безутішна  

Карлову душу. Зсів з коня, підходить,  

Руками графа міцно обіймає  

І, горем сповнений, сам зомліває. 

206 

Отямивсь Імператор. Герцог Найм,  

Джефрейт д’Анжу і брат його Тьєррі,  

Граф Ацелін взяли тихенько Карла  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1814 

 

І до сосни дбайливо притулили.  

Король над тілом небожа горює,  

Ридає, повен тугою, сумує:  

«Хай Бог тебе простить, Роланде-друже!  

Не бачив світ таких, як ти, героїв,  

Щоб бились так і битви вигравали!  

З тобою вмерли честь моя і слава!»  

Карл знов не витримав і знепритомнів.  

 Аой! 

207 

До тями повернувсь король помалу.  

Він на руках у чотирьох баронів.  

Знов на Роланда із любов’ю глянув:  

Міцний на вигляд, та лице безкровне,  

Померкли очі: їх пітьма укрила.  

І знову в тугу вдався Імператор:  

«Хай Бог пошле твою шляхетну душу  

У Рай квітучий зі святими, друже!  

В Іспанію прийшов собі на горе!  

Тепер день в день страждатиму без тебе...  

Що ж, вичерпані мої міць і слава!  

На кого, як раніше, я зіпруся?  

Не стало друга справжнього під небом.  

Ніхто з рідні не зможе замінити!»  

Могутній Карл волосся рве в розпуці...  

Сто тисяч франків пройнялися жалем,  

І жодний з них не втримався від плачу.  

 Аой! 

208 

«Роланде, друже! Повернусь додому  

В Лаоні буду, у своїх покоях,  

З усіх країв прибудуть іноземці,  

Спитають: «Де Роланд?Де славний лицар?»  

Скажу: «Він у Іспанії загинув!»  

Як правити без тебе, побратиме?  

Не буде й дня без смутку, без жалоби». 

209 

«Роланде, друже! Хлопче мій сердечний!  

Коли знов буду в Ахені, в соборі,  

Приходитимуть люди по новини.  

Я розповім їм про сумні й жахливі.  

Нема Роланда, що країв нам стільки  

Мечем здобув. Тепер на нас угорці,  

Болгари, сакси стануть зазіхати.  

Повстануть Рим, і Пулья, і Палермо,  

Та з Африки народи, з Каліферни.  

І з кожним днем все більше буде скрути.  

Хто поведе мої війська так вправно,  

Як ти, Роланде, воїне звитяжний?  

Красуне-Франціє! Пустелею ти стала!  

Така страшна утрата — смерть не гірша!»  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1815 

 

Рве сиву бороду король нещасний  

І вириває кучері нестямно.  

Сто тисяч франків разом з ним ридають. 

210 

«Хай Бог тебе простить, Роланде, друже!  

Твою пошле хай душу в Рай блаженний!  

Убивця твій зганьбив і честь вітчизни.  

Яке нещастя! Сам волів би вмерти!  

За мене помирають кращі з кращих.  

Благаю, Боже, син Марії-діви:  

Перш ніж дійду я до проходів Сізри,  

Візьми мою ти грішну душу з тіла,  

Для мене краще з друзями лежати,  

Хай тіло поруч з ними поховають».  

Ридаючи, знов бороду рве сиву...  

А герцог Найм: «Як гірко Карл сумує!»  

 Аой! 

211 

«Королю мій! — сказав Джефрейт Анжуйський,—  

Тепер не час так страшно побиватись.  

Звеліть шукати франків на всім полі,  

Убитих маврами в запеклій битві.  

Хай всі тіла знесуть, могили риють».  

Карл відповів: «То правда! Грайте в сурми!»  

 Аой! 

212 

Джефрейт д’Анжу в ріг засурмив свій гучно,  

І за наказом Карла франки разом  

Заходились шукати серед мертвих  

Соратників і зносити докупи.  

Було багато там єпископів, абатів,  

Ченців, каноників, а ще й прелатів,  

Які гріхи з загиблих познімали,  

Дали відпущення в ім’я Господнє.  

Над ними мірру й фіміам курили  

І ладаном навколо тіл кадили,  

А потім з почестями поховали.  

Зробили, що могли. Там і лишили.  

 Аой! 

213 

Карл наказав Роланда не ховати,  

Лишити й Олів’єра та Турпіна.  

Ось перед ним простерті їхні трупи.  

Зібрали їх серця в хустки шовкові  

Й поклали в саркофаги мармурові.  

Тіла баронів бережно обмили  

Настоєм з перцю і вином червоним,  

Дбайливо в шкури з оленів зашили.  

Король звелів Тедбальту з Джебоїном,  

Мілону-графу і Одону: «Везти  

На трьох візках шляхами обережно!»  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1816 

 

Покрили їх тіла галацьким шовком.  

 Аой! 

Готування франків до битви 

214 

В зворотну путь зібрався Імператор,  

Коли з’явився авангард ворожий.  

Два вісника від нього відділились,  

Ім’ям еміра битись викликають:  

«Король пихатий, не втечеш од нас ти!  

Емір наш Балігант тут зараз буде,  

Арабські вояки не знають страху,  

Твою сьогодні ж перевірим мужність!»  

 Аой! 

За бороду Великий Карл схопився,  

Згадавши біль утрати і нещастя...  

На своє військо глянув гордовито,  

Ясним могутнім голосом закликав:  

«До зброї, франки! Хутко всі по конях!»  

 Аой! 

215 

Великий Карл готується до бою.  

Важкий він панцир першим одягає,  

Узяв шолом і пристібнув Джойоза,  

Меча, який виблискує, мов сонце.  

На шию він підвісив щит джиронський,  

А в руку взяв надійний спис бландонський  

І сів на відданого Тансендюра,  

Коня, здобутого ще під Марсоном,  

Коли убив з Нарбонни Мальпаліна.  

Пускає поводи, коня острожить  

І мчить перед рядами тисяч франків.  

На поміч Бога зве й Петра із Рима.  

 Аой! 

216 

До Карла в полі лицарі зійшлися  

Озброєні, їх понад сотні тисяч.  

Військовий обладунок око тішить,  

Баскі чудові коні, зброя сяє,  

А на списах штандарти різнобарвні.  

Вистрибують на коней легко й ловко,  

А ворог з’явиться — прожогом в битву.  

Побачив їх король й замилувався,  

Покликав Джозерана із Провансу  

І Найма-герцога, Ансельма із Майянса:  

«Хто не повірить в силу цього війська?  

Безумець той, хто зважиться з ним битись!  

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1817 

 

Якщо араби не втечуть самі у страсі,  

То сплатять дорого за смерть Роланда!»  

Промовив Найм: «На все є Божа воля!»  

 Аой! 

217 

Покликав Карл Рабеля, Гвінемана  

І гучно наказав своїм васалам:  

«Заступите Роланда й Олів’єра!  

Тримайте Дюрандаля й Оліфанта.  

Очолите ви військо в авангарді,  

Даю вам вояків п’ятнадцять тисяч,  

Бійців найбільш хоробрих і завзятих.  

Слідом за вами піде стільки ж війська,  

Його очолять Джебоїн з Лораном».  

Враз герцог Найм із графом Джозераном  

Шикують вояків у дві колони.  

Зустрінуть ворогів — почнеться сеча.  

 Аой! 

218 

За першими двома полками франків  

Сформований був третій, трохи більший.  

У нього увійшли баварці мужні,  

Всього набралось їх зо двадцять тисяч,  

Вони із тих, хто не тікає з бою.  

Але нема миліших Карлу в світі,  

Ніж франки — царств могутні переможці.  

Очолив їх сміливий Одж’єр-Данець,  

В бій поведе він лицарів достойних.  

 Аой! 

219 

Вже три полки завмерли перед Карлом.  

Збирає герцог Найм тепер четвертий,  

У ньому всі барони знатні й мужні,  

Із Алеманії прийшли до Карла.  

їх двадцять тисяч, з обладунком гарним,  

Чудові коні, зброя, одяг пишний,  

Скоріш загинуть, ніж залишать битву.  

їх командир — безстрашний герцог Герман  

Із Трації, помре, але не зрадить.  

 Аой! 

220 

Граф Джозеран разом із літнім Наймом  

Створили вже і п’ятий полк з нормандців.  

їх двадцять тисяч, вояків безстрашних;  

Баскі в них коні та зразкова зброя,  

Нехтують смерть та не тікають з бою.  

Не бачив світ таких завзятих в січі.  

їх поведе у бій старий і сивий Ричард,  

Блискуче б’ється списом він разючим!  

 Аой! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1818 

 

221 

А шостий полк складався із бретонців,  

їх вже набралось понад сорок тисяч,  

І мчать вони, як лицарі надійні.  

Прямі списи, стрічки їх майоріють.  

Едон, барон їх, ватажок, покликав  

Тедбальта з Реймса, графа Нівелона,  

І третього — маркіза ще О дона:  

«Я довіряю вам. Ведіть дружини!»  

 Аой! 

222 

Тож Імператор шість колон вже має.  

Тим часом герцог Найм складає сьому,  

В якій барони з Пуату й Оверні.  

Підрахували — їх тут сорок тисяч.  

В них справні коні та відмінна зброя,  

Тримаються окремо у лощинах.  

Правицею їх Карл благословляє.  

А поведуть полк Джозеран з Годсельмом.  

 Аой! 

223 

Невтомний Найм вже восьмий полк формує  

З фламандців і баронів знатних Фризи.  

Всі вершники, їх також сорок тисяч,  

Ніхто ще їм не завдавав поразки.  

Король звелів: «Це буде полк резерву!»  

їх справжні лицарі очолять, мужні  

Барон Рембо й з Галісії Аймон.  

 Аой! 

224 

Знов Найму Джозеран допомагає,  

Шикують вже загін дев’ятий з-поміж  

Сміливців лотаринзьких і бургундських.  

Набралось понад п’ятдесят їх тисяч,  

На конях, у шоломах та кольчугах,  

З товстими та короткими списами.  

Нехай тремтять араби войовничі,  

Напасти зважаться — собі на горе!  

Полк поведе Тьєррі — аргонський герцог.  

 Аой! 

225 

Останній полк, десятий, весь із франків.  

Тут сотня тисяч кращих ратоборців.  

Могутні і статечні, гордовиті.  

їх голови і бороди вже сиві,  

У панцирах або в подвійних латах,  

Мечі у всіх французькі чи іспанські,  

Зі знаками щити їх пречудові,  

На коней посідали, рвуться в битву,  

І «Монжуа!» гримить, Карл спереду, як завжди  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1819 

 

Джефрейт д’Анжу тримає орифламу,  

Цей стяг Петра святого звавсь «Романа»,  

Тепер змінив він назву — «Монжуа!»  

 Аой! 

226 

З коня зійшов повільно Імператор  

І простягнувся долілиць у трави.  

Лице він обернув до сходу сонця,  

В молитві просить Бога щиросердно:  

«Небесний Отче, захисти нас в день цей,  

Як врятував ти з черева Іону,  

Коли кит-велетень його поглинув,  

Так, як зберіг Ніневії царя ти,  

Як врятував від муки Даниїла,  

Якого кинули у рів з левами.  

Трьох хлопчиків зберіг в огні пічному...  

Не залишай нас у скрутну годину!  

Благаю, дай мені помститись нині  

За смерть небожа, любого Роланда!»  

..............................................................  

І, помолившись, Карл зітхнув, підвівся,  

Тоді перехрестивсь благочестиво  

Та сів неспішно на коня баского,  

Тримали стремено Найм з Джозераном.  

Схопив король свій меч і спис сталевий,  

Могутній стан і вигляд войовничий,  

Обличчя сяє, впевненості повен,  

Учвал пустив коня король відразу,  

Ріжки сурмлять попереду і ззаду,  

Та Оліфант з-поміж усіх гучніший.  

Згадавши про Роланда, франки плачуть. 

Готування арабів до битви 
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Був на коні славетний Карл Великий,  

А сиву бороду спустив на лати.  

Слідом за ним так роблять всі барони,  

Тепер не важко розпізнати франків.  

Вони долають гори, скелі-мури,  

Глибокі урвища, яри похмурі.  

Прокляті ті місця пройшли негожі,  

Заглибились в іспанський край ворожий,  

Отаборились в зелені долини.  

Розвідники прийшли до Баліганта,  

Один сирієць так йому доносить:  

«Ми бачили погордливого Карла,  

Надійних лицарів! Б’ють без помилки!  

Готуйте зброю, незабаром битва!»  

А Балігант: «Бій не лякає смілих!  

Сурміть, щоб знали наші всі завчасно!» 
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По всьому війську бубни враз забили,  

їм відгукнулись мушлі та фанфари,  

Щоб спорядитись, маври з коней зсіли,  

Спішить і сам емір підготуватись:  

Він одягає панцир з візерунком,  

Шолом крицевий з золотим малюнком,  

На лівий бік підвісив меч булатний.  

З пихи він вигадав йому і назву,  

Почув-бо про Джойоз, меч славний Карлів,  

Й собі назвав меча свого Прецьйоз,  

Відтоді так звучав клич бранний маврів.  

«Прецьйоз!» — в бою застрашливо кричали.  

Емір повісив щит міцний на шию,  

З шипом із злота, з кришталем по краю,  

Стібки прошиті золотавим шовком.  

Тримав в руці він спис, що звав Мальтетом,  

З великим ратищем, мов дрюк чималий,  

Одне лиш вістря міг би мул понести.  

Сів Балігант на скакуна. Стремено  

Тримав Маркюль на прізвисько «Заморський».  

Емір в сідлі сидів красиво й міцно.  

Тонкий у стегнах, з дужими ногами.  

Могутні груди, стан немов відлитий,  

На сильні плечі кучері спадали.  

Він мав обличчя горде, погляд ясний,  

І шкіру білу й ніжну, наче квітка.  

Його відвагу у бою всі знали.  

Якщо б не нехристь, був би справжній лицар!  

Емір коня острожить аж до крові,  

Враз розігнавсь й рівчак долає махом,  

Завширшки з п’ятдесят у тому футів.  

Невірні в крик: «Він захистить країну,  

А кожен франк боїться з ним двобою,  

Бо знає — не уникне покарання.  

Безумний Карл, що звідси не втікає!»  

 Аой! 
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Емір і справді був на вигляд лицар,  

Мав сиву бороду, мов квітка біла,  

Чудово знав язичників закони,  

А в битві ж був безстрашний і жорстокий.  

І син Мальпрім також статечний лицар,  

Успадкував страшну від предків силу.  

Звернувсь до батька: «їдьмо все ж поволі,  

Можливо, десь побачу Карла в полі».  

Той відповів: «Побачиш — справжній витязь!  

Про нього в джестах пишуть шанобливо.  

Та небожа свого Роланда втратив,  

Тому не зможе нам протистояти!»  

 Аой! 
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«Мій любий сину! — Балігант промовив,—  

Немає вже відважного Роланда,  

Та Олів’єра, гордого сміливця,  

Всі пери полягли, любимці Карла,  

І з ними двадцять тисяч франків бравих.  

За інших не даю і рукавиці!  

Що ж, Імператор, звісно, повернувся,  

Як доповів розвідник мій, сирієць.  

Карл сформував полків великих десять.  

Смільчак великий, в Оліфант хто грає,  

І мужні сурмачі відповідають.  

Вони очолюють війська могутні,  

За ними йдуть п’ятнадцать тисяч франків,  

Це юнаки, Карл зве їх «діточками».  

А там, числом не менше, йдуть колони  

Досвідчених рубак, ці б’ються з люттю».  

І знов Мальпрім: «Дозволь, піду я першим!»  

 Аой! 
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«Мій любий синку! — Балігант промовив,—  

Тобі на битву йти даю свій дозвіл.  

Тож не барись і вирушай до франків.  

Візьми царя із Персії Торлея,  

І Дапаморта, лютичів владику.  

Як посоромиш Карлову пиху ти,  

Отримаєш велику частку царства —  

Весь Черіант і аж до Валь-Маркіза!»  

Син відповів: «Я вдячний щиросердно!»  

Вперед пішов, прийняв він дар еміра.  

А то було колись Флорита царство.  

Мальпрім його ніколи не побачить,  

Володарем не стане повноправним. 
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Ось перед військом Балігант гарцює.  

За ним і син, усіх вражає зростом.  

Торлей і Дапаморт зробили справу,  

Рать грізну з тридцяти колон зібрали,  

І вояків у них силенна сила,  

В найменшій із колон — півсотні тисяч.  

Бійці із Бутентроту першу склали,  

Були у другій мілцни з головами,  

Мов гарбузи, а вздовж всієї спини,  

Немов у вепрів диких, в них щетина.  

У третьому були нубійці й блоси,  

В четвертому полку — брюни й славонці,  

А п’ятий сформували з сербів й сорбів.  

І шостий полк — вірмени й маври чорні,  

А сьомий — вояки із Єрихона.  
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І восьмий — негри, а дев’ятий — гроси,  

Десятий полк — з жорстокої Баліди,  

Що всім несе лише нещастя й біди.  

 Аой! 

Поклявсь емір усім, чим тільки можна,  

Своєю честю й тілом Магомета:  

«Здолаю Карла, він шукає битви!  

Якщо відмовиться, то вже ніколи,  

Клянусь, він не носитиме корони!» 
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Слідом іще колон створили десять.  

Весь перший полк — з огидних хананеїв,  

Прийшли з земель далеких Валь-Фюїта,  

А другий — з турків бравих, третій — з персів,  

Четвертий — з печенігів й також персів.  

Складався п’ятий з сольтрів та аварів,  

І шостий — з угличів та ормалеїв,  

А люди з плем’я Самуїла — в сьомім,  

І далі йшли і прусси, і словенці.  

В десятому — з Пустелі окціанці,  

Поганський цей народ не вірить в Бога,  

Злочиннішого світ іще не бачив!  

їм не потрібні панцирі й шоломи,  

Бо шкіру, як залізо міцну, мають.  

В бою вони підступні і безстрашні.  

 Аой! 
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Емір ще сформував полків десяток.  

З них перший склали велетні Мальпрузи,  

А другий — гуни і мадяри — третій.  

Четвертий — мешканці Балдізи-Лонги,  

І п’ятий — вояки із Валь-Пінози,  

А шостий — люди то з Жуа й Марози,  

У сьомому — астримонтійці й леї,  

З Аргуйля — восьмий, із Кларбон — дев’ятий,  

В десятому — бородані з Валь-Фонди,  

Які уперто Бога не шанують.  

Французькі хроніки назвали тридцять  

Полків невірних. Сурми сповістили,  

Що військо величезне в бій пішло вже.  

 Аой! 
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Емір — владар могутній і величний,  

І перед ним несуть його «Дракона»,  

Штандарти Магомета й Тервагана,  

І Аполліна образ препаскудний.  

Навколо десять хананеїв конних.  

Вони горлають безупинно разом:  

«Хто хоче від богів дістати милість,  

Той їх просити має на колінах».  

Схилили маври голови в молитві,  
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Виблискують шоломи в світлі деннім.  

Кричать їм франки: «Помрете ви скоро!  

Нещасні! Покарання час надходить!  

Охорони, о Боже правий, Карла!  

Ми битву виграєм з ім’ям Господнім!»  

 Аой! 
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Емір, з-поміж арабів наймудріший,  

Покликав сина, двох царів найближчих:  

«Сеньйори, час настав почати битву,  

Ведіть усі колони за собою.  

Зостануться зі мною три найкращі:  

Одна — турецька, друга — ормалейська  

І третя — велети Мальпрузи грізні.  

Щоправда, окціанців ще залишу!  

Всі битимуться проти Карла й франків.  

Якщо ж король зі мной захоче стятись,  

Я голову йому зітну охоче  

І за пихатість так його скараю!»  

 Аой! 

Остання битва 

237 

Війська величні, всі полки чудові.  

Не відділяють їх доли чи гори,  

Лісів, дерев для засідок немає.  

Дві армії застигли у чеканні.  

Наказ еміра: «Військо правовірних!  

Вперед і починайте битву сміло!»  

Їх прапор ніс Амбор із Оліферни.  

Кричать невірні гучно всі: «Прецьйоз!»  

А франки їм: «Цей день — для вас останній!»  

І знов лунає клич їх «Монжуа!»  

Звелів Великий Карл в сурми заграти,  

Усіх звук чистий Оліфанта заглушає.  

Кричать араби: «Військо Карла гарне!  

Важка й жахлива битва нас чекає!»  

 Аой! 
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Широкий діл, рівнина неозора.  

Блищать щити й списи, шоломи й лати,  

Виблискує оздоблення коштовне,  

Переливаються стрічки і стяги.  

Звучать гучні ясноголосі сурми,  

Та найгучніше Оліфант лунає.  

Емір покликав брата Канабея,  

Який владарював у Флоридеї,  

До Валь-Севре сягнули його землі.  

Показує на Карлові колони:  

«Погляньте ви на Францію пихату!  

З якою гордістю король там їде,  
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З бороданями, він один з останніх.  

Порозпускали бороди на лати,  

Вони ж біліші, аніж сніг той білий.  

Почнуть списами бити та мечами,  

То буде в нас баталія жорстока,  

Така, в житті якої ще не бачив!»  

І Балігант на літ стріли від’їхав,  

Своїх випереджає друзів. Потім  

До них звернувся згорда зі словами:  

«Я, правовірні, маю бій відкрити!»  

Потряс він ратищем важкого списа,  

І вістрям погрозив самому Карлу.  

 Аой! 
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Як тільки Карл побачив Баліганта,  

Його «Дракона», стяги, орифламу,  

І величезну армію арабів,  

Що поле бою зайняла повсюдно,  

Окрім ділянки, де стояли франки,  

То гучно закричав король французький:  

«Барони Франції! Прекрасні вояки всі!  

Багато битв важких ви вигравали!  

Невірні перед вами, боягузи,  

Й деньє не варті дикі їх закони!  

Хоч їх багато, що для нас те значить?  

Вперед, герої! Монжуа! За мною!»  

По цих словах коня шалено шпорить,  

Враз Тансендюр стрибки чотири робить.  

Сказали франки: «Бравий наш королю!  

Вперед скачіть! А ми слідом за вами!» 

240 

Чудовий день, яскраво світить сонце.  

Війська красиві, їх полки величні...  

Передові загони вже зійшлися.  

Граф Гвінеман разом з Рабелем-графом  

Повіддя коней бистрих попустили,  

Мчать і острожать їх в боки щосили,  

Списи приготували для ударів.  

 Аой! 
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Рабель досвідченим бійцем був завжди,  

В коня встромив він золоту острогу  

Й Торлея вразив, перського вельможу.  

Не витримали щит і лати, в тіло  

Ввійшло все вістря золоте зі списом.  

І мертвий впав араб на кущ квітучий.  

Радіють франки: «Бог допомага нам!  

Завжди Карл правий, то і ми не зрадим!»  

 Аой! 
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Граф Гвінеман вже лютичів царя вбив.  

Розбив він щит, прикрашений барвисто,  

Не витримав і панцир. Крізь все тіло  

Навиліт спис пройшов, а з ним і стрічка.  

Хоч плач, хоч смійся — мертвий Дапаморт!  

Удар вітали франки, закричали:  

«Барони, бийте їх, не гайте часу!  

Бо справа Карла — то святая справа,  

Хай справдиться свята Господня воля!»  

 Аой! 
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Мальпрім на скакуні, за сніг білішім,  

Несамовито б’ється в самій січі  

І раз у раз свій меч страшний здіймає,  

Лиш купи мертвих ззаду залишає.  

А Балігант підбурює невірних:  

«Барони, чи я годував вас марно?  

Ви бачите, як син до Карла рветься,  

Одного за одним вбиває франків.  

Не бачив я смілішого героя.  

Підтримайте ж його списами в битві!»  

Вперед пішли язичники нестримно,  

Смерть несучи в страшній кривавій брані.  

Жахливим бій ставав, жорстоким, лютим...  

Такого не було і вже не буде.  

 Аой! 
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Величні армії, полки безстрашні,  

Зійшлись війська в лячній нещадній січі.  

Язичники там б’ються відчайдушно.  

О Боже! Скільки вже списів зламали,  

Щитів і панцирів вщент порубали!  

Земля тілами мертвих вкрита рясно,  

Трава ж полів, колись зелена й ніжна,  

Пурпурною тепер залита кров’ю.  

Емір звернувся до своїх невірних:  

«Барони, в бій! Вперед на люд хрещений!» 

І бій тривав, запеклий, безпощадний,  

Лютішої ніхто не бачив битви!  

Про неї пам’ятатимуть довіку...  

 Аой! 
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І знов емір підбурює баронів:  

«Рубайте дужче, бо для цього тут ви!  

Дам вам жінок вродливих, найніжніших,  

Добром віддячу, землями, грошима!»  

Відповіли: «Обов’язок святий наш!»  

Важкі удари, аж списи ламались!   
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Тоді мечів сто тисяч заблищали,  

А бій кривавішим ставав, жахливим!  

Хто в ньому був, побачив справжнє пекло.  

 Аой! 
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А Карл звернувся до своїх баронів:  

«Сеньйори, я завжди вам щиро вірив,  

В стількох боях за мене ви вже бились,  

А скільки ви держав завоювали,  

Скількох царів без трона залишили!  

Моя винагорода була щедра,  

Багатства дав і лени. Я готовий  

Віддать своє життя. Лише пометіться  

Невірним за братів, синів-нащадків,  

Що полягли учора в Ронсевалі!  

Святу цю справу маємо здійснити!»  

Відповідають франки: «Ми готові!»  

Було там двадцать тисяч франків вірних,  

Заприсяглися всі рубать невірних,  

Відважно битись, нехтуючи смертю.  

Відразу ж вдарили, списи шугають,  

Й посипались мечів удари влучні.  

А битва все страшнішою ставала!  

 Аой! 
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Мальпрім сміливо мчить у гущу бою,  

Лишає серед франків шлях кривавий.  

Та герцог Найм на нього глянув згорда  

І вдарив, як то личить ратоборцю.  

Щит потрощив він на тріски дрібненькі,  

Пробив миттєво панцир і кольчугу,  

Встромив у плоть і вістря, й стрічку списа,  

Мальпріма серед семисот тіл кинув. 
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Цар Канабей, він брат еміра рідний,  

Пришпорив скакуна і мчить до Найма,  

Заніс меча з ефесом кришталевим  

І герцога ударив по шолому.  

Та, розрубавши вмить його частково,  

Розтяв також п’ять ремінців нашийних.  

Не допоміг і каптур підшоломний,  

Бо меч розсік і шкіру, і забрало,  

Шматки його на землю зразу впали.  

Удар разючий приголомшив Найма,  

І він би впав,— але, хвалити Бога,  

Найм кінську шию встиг схопить руками.  

Якби язичник ще завдав удару,  

То лицаря спіткала б смерть миттєва.  

Та Франції король приспів на поміч.  

 Аой! 
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Так, герцог Найм був у великій скруті,  

Язичник меч здійняв, щоб знов дістати,  

Та крикнув Карл: «Поганцю, ось розплата!»  

З нестримним запалом ударив списом,  

Розбив щита, уламки полетіли,  

Пошматував й кольчугу проти серця.  

Упав поганець, враз сідло спустіло. 
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Великий Карл в глибокий розпач вдався:  

Пораненого герцога побачив  

І цівку крові у траві зеленій.  

І каже герцогові Імператор:  

«Мій любий друже, їдьмо далі разом.  

Негідник, що завдав вам лиха, мертвий,  

Провчив його я списом вірним й гострим!»  

Найм відповів: «Я вдячний вам, сеньйоре!  

Якщо я житиму, то борг сплачу свій!»  

І знову в бій помчалися пліч-о-пліч.  

За ними слідом двадцять тисяч франків.  

І кожен знав, як битися й рубати.  

 Аой! 
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А Балігант в бою встигав усюди,  

Убив він щойно графа Гвінемана.  

Прошив умить щит білий проти серця  

І на шматки порвав його кольчугу,  

Занурив гострий спис між ребер влучно,  

З коня прудкого скинув Гвінемана.  

А ще убив Лорана й Джебоїна,  

І владаря Нормандії Ричарда.  

Кричать невірні: «Як Прецьйоз рубає!  

Язичники, ми захист добрий маєм!»  

 Аой! 
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Чудовий вид у вершників арабських,  

Бійців з Аргуйля, Окціанту, Басклю.  

В бою вони відважно колють й б’ються.  

Та й франки не з лякливих, не здаються.  

З обох сторін загинуло багато,  

До вечора тривав бій безпощадний...  

Великих втрат зазнали в ньому франки,  

Скінчиться бій — ридатимуть до ранку.  

 Аой! 
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Французи та араби б’ються люто.  

Хто бачив, як тріски щитів летіли,  

Як розбивались лати від ударів  

Чи панцирі й шоломи з брязкотінням,  

Трощилися списи з жахливим тріском,  
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Як вершники перевертались з сідел,  

Хто чув, як там кричать від ран з хрипінням,  

Той збереже про бій страшне видіння.  

Цю битву витримать було вже важко.  

І Балігант благає Аполліна,  

І молить Тервагана й Магомета:  

«Боги! Величні, я служив вам завжди!  

Злотими ваші статуї зроблю всі!  

Лиш дайте перемогу нам над Карлом!»  

 Аой! 

Тут Джемальфін постав перед еміром,  

Приніс погані звістки з поля бою:  

«О сіре Баліганте, там нещастя:  

Загинув син Мальпрім ваш в січі смертній  

І Канабей, ваш брат, з ним упокоївсь.  

У цьому винні двоє франків лютих,  

Здається, Імператор був одним з них —  

Величний, мужній, лицарська постава,  

І сива борода — квітнева квітка».  

Зняв свій шолом емір, застиг безсило,  

А голова на груди похилилась.  

Відчув такий він біль, що помертвів весь,  

І все ж Заморського позвав Джанглея. 
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Емір сказав: «Джанглею, підійди-но!  

Ти мудрий дуже і багато знаєш.  

Завжди я слухався твоєї ради!  

Як думаєш ти? Франки чи араби?  

Хто переможцем вийде в битві нині?»  

Той відповів: «Ви, Баліганте, мертвий!  

Боги нас не врятують — хочуть жертви.  

Карл гордий, лицарі його відважні,  

Таких не бачив можних сил я вражих!  

І все ж, зберіть бійців із Окціанту,  

А також турків, енфрів та арабів  

І велетнів. Зберіть всіх і рушайте!» 

255 

Емір на лати бороду спускає,  

Білішу за цвіт глодовий у травні,  

Не хоче більше він її ховати.  

Підніс до вуст пронизливий ріжок,  

Сурмить так гучно, всі невірні чують.  

По полю мчить, полки свої шикує,  

Тут окціанці з їх виттям й ревінням,  

Аргуйці з песячим їх гавкотінням.  

Немов скажені, всі на франків линуть.  

Ряди ламають, в гущу лізуть, гинуть...  

Там полягло тоді сім тисяч франків. 
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Не був страхополохом Одж’єр-Данець,  

З васалів кращий, що броню носив колись-то.  
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Побачив він війська розбиті франків,  

Покликав герцога Тьєррі з Аргони,  

Джефрейта із Анжу і Джозерана,  

І мовить Карлові він горде слово:  

«Погляньте, як араби наших гублять.  

Не дай вам Бог надіти ще корону,  

Якщо не буде помсти за цей сором!»  

Що відповісти тут? Усі мовчали.  

Острожать франки скакунів бувалих  

Й невірних почали рубать навалом.  

 Аой! 

257 

Чудово б’ється Карл Великий в полі,  

З ним поруч герцог Найм та Одж’єр-Данець,  

Джефрейт з Анжу, що орифламу носить.  

Одж’єр відвагу виявив нестримну:  

Коня він шпорить, кинувши повіддя,  

Вбива язичника, що ніс «Дракона».  

Амбор звалився долілиць миттєво,  

А з ним «Дракон» — емірова святиня.  

Побачив Балігант, що впав знак царський  

І на землі штандарт із Магометом,  

Лише тоді почав він розуміти  

Свою неправоту і правду Карла,  

Відразу ж зменшився невірних запал...  

А Карл звернувся до своїх васалів:  

«Чи допоможете мені, барони?»  

У відповідь: «Прохання — нам образа!  

Немає серед нас страхополохів!»  

 Аой! 

Двобій Карла і Баліганта 
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Минає ясний день, заходить сонце.  

Запекло б’ються франки і араби.  

Могутні владарі звели два війська,  

їх кличі бойові повсюди чути.  

Дзвінкий еміра крик «Прецьйоз!» лунає,  

Та Карла «Монжуа!» наздоганяє.  

І цар царя по голосах пізнали,  

Й зустрілись вороги серед рівнини...  

Двобій почавсь. Списів важкі удари  

У центр щитів, в розетку потрапляють  

І врешті їх дощенту розбивають,  

Дірки в міцній кольчузі залишають,  

Проте ніяк не досягають тіла.  

Попруги тріснули, і сідла — набік,  

Царі попадали на землю зразу.  

Та в мить одну обидва підхопились  

І за мечі взялись свої булатні.   



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1830 

 

Ніщо не може зупинить двобою,  

Крім смерті одного із двох героїв.  

 Аой! 
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Красуне-Франціє, відважний Карл твій!  

Й емір не знає страху і вагання!  

От вже мечі оголені схрестились,  

І кожен б’є ворожий щит щосили.  

Посічені в них дерево і шкіра,  

З них падають гвіздки, щити розбиті.  

Царі зостались в латах, наступають,  

Мечі з шоломів іскри висікають.  

Та може бій лише тоді скінчитись,  

Коли хтось із володарів загине.  

 Аой! 
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Емір сказав: «Подумай, Карле, краще!  

Тобі я раджу не боротись — здатись!  

Я знаю, щойно вбив мого ти сина  

І хочеш захопити наші землі.  

Моїм васалом стань — одержиш в лен ти  

Всі володіння — звідси аж до Сходу!»  

Карл відповів: «Що ти верзеш, зухвальцю!  

З язичником не буде миру й дружби.  

Прийми закон, що Бог нам пропонує:  

Християнином стань — мир запанує!  

Служи Всевишньому і вір у Нього!»  

А Балігант: «Дурниці кажеш, Карле!»  

І задзвеніли знов мечі булатні.  

 Аой! 
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Емір в руках мав силу неймовірну.  

Він вдарив Карла по шолому з сталі,  

Розсік його і голови дістався,  

А потім меч зануривсь у волосся  

І шкіру з голови зсік на долоню,  

У цьому місці череп оголився.  

Карл похитнувсь і ледь не впав на землю.  

Та Бог не допустив, щоб він загинув.  

З’явився Гавриїл у розпал бою,  

Спитав: «Королю, що там із тобою?» 
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Почув монарх глас ангела святого,  

Відразу зникли жах і страх смертельний,  

До нього повернулись сила й пам’ять.  

Мечем французьким вдарив він еміра.  

Розтяв шолом, що блискотів від перлів,  

А з ним і голову, лиш бризнув мозок,  

Розсік по білу бороду обличчя.  

Вмер Балігант, не допоможуть ліки.  

Карл крикнув «Монжуа!», щоб всі почули.  
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Відразу герцог Найм з’явився поруч,  

Впіймав коня, король на нього скочив.  

Біжать невірні, їх сам Бог карає!  

Дійшла до Господа молитва франків. 
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Бог так звелів — тікають бусурмани.  

Карл з вояками кинувся в погоню.  

Сказав: «Ось мить, щоб серце втамувати!  

Помститися за горе і страждання!  

Бо вчора, франки, бачив ваші сльози!»  

Відповіли: «Це наше теж бажання!»  

І кожен бив мечем тих сарацинів,  

Та мало хто з них втік і не загинув. 

Карл у Сарагосі. Повернення до Франції 
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Страшенна спека, курява клубами.  

Тікають маври, франки ззаду тиснуть,  

Дісталася погоня Сарагоси.  

На вежу піднялася Брамімонда.  

За нею слідом клір іде поганський.  

Огидна Богу їхня клята віра,  

Немає в них тонзур, немає санів.  

Цариця бачить перемогу франків,  

Побігла до Марсілія із криком:  

«О царю любий! Наші вщент розбиті!  

Безславна смерть спіткала Баліганта!»  

Почув цю звістку й одвернувсь Марсілій,  

Заплакав й голову схилив безсило  

Та вмер од горя. За його ж гріхи всі  

Заволодів душею чорт пекельний.  

 Аой! 
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Хто не загинув з нехристів, той втік вже.  

Із франками звитягу Карл святкує,  

Розбив він зразу Сарагоси браму,  

Нема кому її вже захищати.  

Усі полки отаборились в місті,  

До ранку переможці спочивали.  

Веселий й гордий Карл сивобородий.  

Дала ключі від веж всіх Брамімонда —  

Великих десять, п’ятдесят маленьких.  

Щасливий той, кого Господь підтримав. 
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Скінчився день, надходить ніч поволі,  

Яскравий місяць, мерехтять сузір’я.  

Великий Карл — володар Сарагоси.  

Послав у місто тисячу він франків.  

Заходять в синагоги чи мечеті  

З сокирами, кувалдами важкими  
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Й трощать завзято ідолів поганських.  

Од їхніх чар не буде допомоги!  

Карл хоче послужити щиро Богу:  

Єпископи освячують там воду  

І хрестять всіх язичників в каплицях.  

Хто ж не виконує веління Карла,  

Того звичайним зашморгом вбивають  

Чи спалюють у вогнищі жаркому.  

Вже сотня тисяч у Христовій вірі! 

Окрім цариці. З королем поїде  

У Франції хреститись добровільно! 
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Скінчилась ніч, і ясний день засяяв.  

Усі звелів король зайняти вежі,  

Залишив тисячу баронів кращих,  

Щоб місто зберегти від сил ворожих,  

А потім на коні з всією раттю,  

Узявши полонянку Брамімонду,  

Якій хотів зробить одне добро лиш,  

В зворотну путь, до Ахена, рушає.  

Пройшовши швидко повз Нарбонну милу,  

Вступили у Борделу, дивне місто.  

Там на олтар святого Северина  

Король поклав ріг Оліфант зі злотом,  

Його ще бачили численні пілігрими.  

На кораблях Карл переплив Джиронду.  

Супроводжав до Блея прах Роланда,  

А також Олів’єра, його друга,  

І мудрого й відважного Турпіна.  

Тіла поклали в білі саркофаги,  

Сплять вічним сном у храмі Сен-Ромена,  

їх душі Богу, всім святим вручили.  

А потім через гори і долини  

Карл мчав до Ахена вже без упину.  

А ось і рідні мармурові сходи.  

Як тільки Карл зайшов в палац розкішний,  

До всіх васалів посланців відправив:  

Баварців і саксонців, лотарингців,  

Qo фризів, й алеманів, й пуатвінців,  

Й бургундців, і нормандців, і бретонців.  

Покликав всіх він наймудріших франків,  

Аби вершити суд над Ганелоном. 
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Великий Карл з Іспанії вернувся.  

Він в Ахені, найкращому з міст франків.  

Піднявся до палацу, входить в залу,  

До нього поспіша красуня Альда  

Й питає короля: «А де ж Роланд мій,  

Який поклявсь побратися зі мною?»  

І знову Карл відчув глибокий смуток,  

Заплакав, бороду рве білу в горі:  
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«О, сестро, любонько,— відповідає,—  

Про мертвого питати вже не варто.  

На кращого я заміню цю втрату.  

То син Луї, мій доблесний нащадок,  

Король майбутній і володар краю».  

І чує відповідь: «Слова ці дивні!  

Всіма святими й Богом присягаюсь —  

Не житиму на світі без Роланда!»  

І раптом зблідла й впала до ніг Карла.  

Померла... То помилуй її, Боже!  

Над тілом Альди лицарі ридають. 
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Померла з туги Альда щиросердна,  

А Карл спочатку думав, що зомліла.  

Відчув страшенний жаль, заплакав гірко,  

Схопив за руки Альду, підіймає...  

Та впала на плече її голівка.  

Тут зрозумів король — померла Альда.  

І чотирьох графинь тоді позвали,  

Щоб в монастир небіжчицю віднесли,  

Й всю ніч, до ранку, молитви читали.  

Прах її з почестями поховали,  

Віддав король велику шану Альді.  

 Аой! 

Суд над Ганелоном 
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Карл повернувся вже в престольний Ахен.  

А Ганелона закули в кайдани. 

Навпроти королівського палацу  

Він до стовпа ганебного припнутий,  

Ремінням зраднику скрутили руки,  

Січуть різками і кийком шмагають.  

Він іншої не заслужив відплати.  

В тривозі Ганелон чекає суду. 
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В «Діяннях» старовинних записали:  

Король з усіх країв покликав суддів.  

Зібралися у Ахенській каплиці,  

День урочистий був — велике свято,  

Подейкують, святого день Сільвестра.  

Розпочали васали розгляд справи  

Відносно Ганелонової зради.  

Король звелів негідника привести.  

 Аой! 
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«Сеньйори,— розпочав король,— по правді  

Судіть самі ви Ганелона. З військом  

Моїм він до Іспанії потрапив,  

А потім зрадив двадцять тисяч франків,  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1834 

 

І з ними полягли Роланд, мій небіж,  

Й шляхетний Олів’єр, хоробрий лицар.  

Продав за гроші він усіх дванадцять перів!»  

Тут Ганелон: «Якщо б я зрадник був — мовчав би!  

Роланд мене скарбів, грошей позбавив.  

Не криюся, бажав йому я смерті!  

Але це помста, аж ніяк не зрада!»  

А франки кажуть: «Зачекаймо ради!» 
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От перед Карлом Ганелон зрадливий.  

Лицем рум’яний, вигляд має бравий,  

Якби ще й чесний, лицар був би справний.  

Поглянув гордовито він на суддів,  

На тридцять родичів — стояли поруч,  

А потім скрикнув голосно і чітко:  

«Заради Бога, слухайте, барони!  

Був я в полках, що вів їх Імператор,  

Служив йому завжди я вірно й чесно.  

Зненавидів Роланд, за що не знати,  

Мене давно, послав на смерть жахливу.  

Марсілію мав передати я послання.  

Лиш хитрості завдячую спасінням,  

Тому я ворогом назвав Роланда прямо,  

А також Олів’єра, їхніх друзів.  

І Карл, і всі барони те засвідчать.  

Це особиста помста, а не зрада!»  

А франки кажуть: «Зачекаймо ради!» 
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Побачив Ганелон, що кепські справи,  

І тридцять родичів зібрав докупи.  

Одного з них всі визнавали мудрим,  

Це Пінабел був — з замку, що в Сорансі,  

Прославивсь красномовністю своєю,  

Ніхто не міг його здолати в спорі.  

І Ганелон йому: «Про честь ідеться!  

Спасіть мене від смерті і безчестя».  

У відповідь: «Не слід боятись суду,  

До зашморгу вас не засудять франки.  

Нехай король збирає свою раду,—  

Всяк наклеп спростувать мечем я ладен!»  

Упав до ніг його покірно зрадник. 
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Зійшлись на раду всі баварці й пуатвінці,  

Нормандці, сакси та багато німців,  

Найбільш було тут франків й алеманів.  

До Пінабела більш прихильні всі овернці,  

Тому обороняли Ганелона.  

«Залишимо,— говорять,— все без зміни,  

Припинимо процес, прохаймо Карла,  

Щоб виправдав цим разом Ганелона,  

І королю служитиме він вірно.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1835 

 

Роланд помер, його не повернути,  

Ні злотом, ні добром не воскресити.  

Безумство на двобій іти за нього!»  

І жодного, хто з цим би не погодивсь,  

Окрім Тьєррі, Джефрейтового брата.  

 Аой! 
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Звертаються до короля барони,  

Говорять: «Любий сіре, дуже просим  

Вас виправдати графа Ганелона,  

Служитиме вам щиро і з любов’ю.  

Лишіть йому життя, це справжній лицар.  

Роланд загинув, марно тепер мститись,  

Даремно кров не треба проливати!»  

«Запроданці!» — розгнівавсь Імператор.  

 Аой! 

Божий суд 
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Побачив Карл баронів зраду чорну,  

Похнюпив голову з чолом похмурим  

І скаржиться на долю нещасливу.  

Та раптом перед ним Тьєррі з’явився,  

Молодший брат Анжуйського Джефрейта,  

На зріст він не малий, не завеликий,  

Струнка постава, бистрий, худорлявий,  

З очима темними і сам чорнявий.  

І каже Карлові він шанобливо:  

«Мій любий сіре, не журіться, прошу!  

Ви знаєте, служив вам бездоганно,  

Як предки! І ненавиджу я зраду.  

Роланд, щоб не зробив там Ганелону,  

Васал був вірний — і цього достатньо!  

А Ганелон — запроданець, всіх зрадив  

І знехтував обов’язок, присягу.  

Тому на шибениці має вмерти,  

А тіло хай собаки пошматують.  

За чорну зраду відплатить він має.  

Коли це родичам не до вподоби,  

Довести ладен правоту мечем я,  

І зараз на двобій уже готовий!»  

«Слова чудові!» — відгукнулись франки. 
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Прийшов до короля і Пінабел,  

Великий і меткий, сміливий, дужий —  

Кого він вдарить, той за смертю тужить!  

Сказав він королю: «Я знаю, сіре!  

Суд зараз. То звеліть, щоб втихли сварки.  

Тьєррі обвинувальний вирок виніс!  

Не згоден я! Все вирішить двобій наш!»  

Й віддав правицею він рукавицю.  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1836 

 

А Карл сказав: «Заручники потрібні!»  

Пішли в заставу родичі — їх тридцять.  

Король додав: «Відповісте за нього!»  

І за законом взяв усіх під варту.  

 Аой! 
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Тьєррі збагнув — невдовзі поєдинок!  

Віддав він праву рукавицю Карлу,  

Той визначив і кількість аманатів.  

Чотири наказав ослони ставить,  

На них сидітимуть всі свідки бою.  

Ретельно до двобою готувались.  

Всім керував Одж’єр — вояк бувалий,  

А лицарі вже просять коней, зброю. 
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Та перш ніж розпочати поєдинок,  

Сповідались обидва паладини,  

Одержали прощення, помолились,  

Монастирям великий дар лишили,  

А потім повернулися до Карла.  

До ніг остроги швидко прикріпили  

І одягли легкі крицеві лати,  

Понадівали шоломи блискучі,  

З ефесом золотим мечі разючі.  

На лицарях щити чотиридольні,  

В правицях гострії списи тримають,  

На скакунів баских ураз сідають.  

В цю мить сто тисяч франків плачуть гірко  

Від жалю до Тьєррі і до Роланда.  

Господь лиш знає, як двобій скінчиться... 
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Під Ахеном була велика лука,  

Там розпочавсь двобій баронів смілих.  

Обидва лицарі відважні, вмілі.  

В обох прудкі, до битви звиклі коні.  

Повіддя попускають, коней шпорять  

Й на повну силу б’ють вони списами.  

В тріски уже щити порозбивали,  

Шматують панцирі, паси порвали,  

З’їжджають сідла і на землю впали.  

А франки плакати від жалю стали. 
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Звалились долу вояки обидва,  

Та блискавично з місця підхопились.  

А Пінабел — меткий й нестримний воїн.  

Немає коней — герць вже рукопашний,  

Схопились за мечі свої барони  

І б’ють, і б’ють по шоломах сталевих  

Та прагнуть разом їх навпіл розтяти.  

Дружини франків стогнуть у тривозі...  

«О Боже! — шепче Карл.— Вкажи, хто правий!» 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1837 
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Тут мовив Пінабел: «Тьєррі, піддайся!  

Себе проголошу твоїм васалом  

І володіння всі свої віддам я,  

Якщо замириш Ганелона з Карлом.  

Тьєррі у відповідь: «І думать годі!  

Погоджуся — ганьба мені довічна!  

Хай Божий суд владнає нашу справу!»  

 Аой! 
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Тьєррі продовжив: «Справжній ти рубака!  

Високий, сильний, і постава гідна,  

І родичі цінують за сміливість.  

Так от! Бій припини і замирю я  

Тебе із королем. А Ганелона  

Нехай присудять до страшної страти,  

Такої, щоб довіку не забули!»  

Той відповів: «Та не гніви ти Бога!  

Честь родову паплюжить не дозволю,  

Не народився той, кому б я здався!  

Загинуть краще, аніж честь зганьбити!»  

І знов посипались мечів удари  

По шоломах з чеканкою злотого...  

Від них до неба полетіли іскри,  

Звиваючися у клуби вогнисті...  

Припинить герць лише чиясь загибель!  

 Аой! 
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Був молодець той Пінабел з Соранса.  

Він у шолом ударив провансальський,  

Трава від іскр вогненних запалала.  

Удар наступний був іще влучніший.  

Кінцем меча розсік шолом на лобі,  

Сковзнуло лезо впоперек обличчя  

(Щока Тьєррі враз залилася кров’ю),  

Мечем протяв до живота аж панцир.  

Та уберіг Господь Тьєррі від смерті.  

 Аой! 
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Тьєррі від рани тільки розлютився,  

Відчув, як по обличчю кров стікає,  

І вдарив Пінабела по шолому.  

Його розкраяв до самого носа  

І вибив мозок з голови додолу.  

Упав на поле Пінабел безсило.  

Удар цей вирішив всю долю бою.  

Гукають франки: «Божий суд відбувся!  

І Ганелон у зашморгу сконає,  

А з ним і родичі його загинуть!»  

 Аой! 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1838 

 

287 

Отож Тьєррі взяв гору у двобої.  

Тоді король наблизився до нього  

У супроводі чотирьох баронів:  

Тут герцог Найм, сміливий Одж’єр-Данець,  

Джефрейт з Анжу, Гільйом із міста Блея.  

Обняв звитяжця щиро Імператор  

І шубою втер кров йому з обличчя.  

Відкинув закривавлену, взяв іншу.  

З Тьєррі ж зняли весь обладунок слуги,  

Допомогли на мула зручно сісти.  

Всі з радістю верталися до міста,  

А в Ахені прийшли до місця суду,  

Який мав винести свій вирок правий! 

Покарання 
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Король знов кличе герцогів і графів:  

«Сеньйори, як з заручниками бути?  

Вони прийшли на захист Ганелона,  

За Пінабела віддались в заставу».  

Гукнули франки: «Всіх їх жде розправа!»  

Тивуна кличе Карл свого, Басбрюна:  

«Повісь усіх на дереві проклятім!  

Я сивою клянуся бородою:  

Бодай один втече — життя позбавлю!»  

Той відповів: «Та виконаю точно!»  

Покликав сотню слуг, вже тягнуть в’язнів...  

Всіх тридцятьох повісили як злиднів.  

Так зрадник губить сам себе та рідних...  

 Аой! 
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От повернулися всі судді в місто.  

Були тут алемани і баварці,  

Бретонці, пуатвінці і нормандці.  

З усіх найбільше франки вимагали  

Ганебної для Ганелона смерті.  

Тож четверню приводять буйних коней  

Й за руки й ноги в’яжуть Ганелона,  

Були ті коні дикі та шалені.  

Четвірка слуг їх випустила разом  

На луг, де випасалася кобила.  

Запроданця там смерть лиха спіткала:  

Розтягнуті, розірвані всі жили  

І видрані із тіла руки й ноги,  

А мураву червона кров зросила...  

Так Ганелон сконав, лукавий зрадник,  

Своїм щоб віроломством не хвалився. 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1839 
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Коли король звершив свою відплату,  

Покликав він єпископів французьких,  

Прелатів алеманських і баварських:  

І каже: «В нас є знатна полонянка.  

Покута, молитви переконали —  

Вже вірить в Бога і хреститись хоче.  

Обряд справляйте, хай знайде спасіння!»  

Відповіли: «Хрещені тут потрібні!  

Багато при дворі достойних й знатних».  

Зібрався натовп близ джерел столиці,  

Хрестили в них Іспанії царицю.  

Навернуту назвали Юліана —  

З доброї волі християнка стала. 
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Звершився суд правдивий. Карл Великий  

Угамував нарешті гнів свій грізний,  

Вклав Божу віру в серце Брамімонди.  

Минає день, і темна ніч надходить...  

До сну готується король в покоях,  

Та Гавриїл приніс послання Бога:  

«Час, Карле! Знов збирай свої дружини!  

Мерщій рушай в похід на Бірські землі.  

Король Вів’єн чекає допомоги,  

Невірні місто Інф взяли в облогу.  

На тебе християни уповають!»  

Так не бажав Карл знов іти в похід цей...  

Сказав: «О Боже, вже життя не миле!» 

Ридає гірко, бороду рве сиву...  

Тут і кінець настав Турольда джесті. 

(Переклад В. Пащенка, Н. Пащенко) 

Примітки перекладачів до тирад «Пісні про Роланда» 

1. ...Карл, Великий Імператор... — Карл І (або Великий, 742–814) — король 

франків з 768 p., імператор Заходу (або Франкської держави) з 800 р. 

...провоював сім років... — насправді похід тривав кілька місяців (778). 

...підкорив до моря... — історично неправильно, до моря Карл не дійшов. Це зробив 

його син Людовік Благочестивий, завоювавши Барселону (801). 

...Сарагоса на горі... — географічна помилка, місто розташоване під горою. 

...цар Марсілій... — мабуть, ім’я вигадане; учені припускають, що це може бути 

спотворене ім’я сарагоського царя Амороза, який просив Карла зробити його своїм 

ленником (809). Аполлін — один з олімпійських грецьких богів (Аполлон), культ якого 

християни приписували мусульманам. 

Магомет — (бл. 570–632) — засновник мусульманства. Середньовічні 

проповідники вважали це вчення поганським, плутаючи мусульманську релігію 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1840 

 

з язичницькою. Тому в «П. про Р». сарацини зображені язичниками і поклоняються 

«трійці» різних богів — Аполліну, Магомету і Тервагану. 

Аой! — єдиного тлумачення цього вигуку, що повторюється після 158 тирад, не 

існує. Найімовірніше — це своєрідний приспів. 

2. Франція-красуня — douce France («солодка», «ніжна», «чудова», «лагідна», 

«приємна Франція») — традиційний епітет для характеристики Франції в епічних поемах. 

Під самою Францією автор розуміє або всю імперію, включаючи германські землі, або 

маленьку область Іль-де-Франс (Париж). 

...із маврів наймудріші... — або «сарацинів» — так називали представників 

арабських племен, які з початку VIII ст. намагалися завоювати Іспанію. Вільними 

залишилися кілька гірських королівств (Кастильське, Арагонське, Наваррське тощо). 

Пізніше вони стали осередками «реконкісти» («відвоювання земель»), яка закінчилася 

повним визволенням Іспанії в XIII ст. Бланкандрін — вигадане ім’я; герой втілює 

сарацинську паралель старому і мудрому герцогу Найму, раднику Карла. Валь-Фонда — 

сучасне місто Вальонда (північна Іспанія). 

3. Ахен... — історична столиця Карла Великого. 

...день святого Михаїла... — до XI ст.— 29 вересня, з XII ст.— 16 жовтня. 

...залишим аманатів... — тобто заручників. 

4. Франки — так називали французів, підданих Карла; у «П. про Р». автор не 

розрізняє французів і франків, хоч історичні франки — це германські племена, підкорені 

Карлом. 

5. Кларін, Естрамаріт... Мальб єн... — вигадані імена маврів. Часом автори 

створюють для них імена з виразним негативним забарвленням, використовуючи 

французьке слово таї (зло, лихо) — Мальпрім, Мальзарон тощо. 

Баласгет — спотворена назва міста Балагер на сході від Сарагоси. ...пер 

Евдропін... — слова «пер» у маврів не було, воно виникає в епосі за аналогією до 

французьких перів; у «П. про Р». це слово означає найвище аристократичне звання, його 

слід розуміти як «найближчий», «бойовий друг», «рівний васал». У Карла було 12 таких 

перів, які становили ядро його війська. Це Роланд, Олів’єр, Івон, Іворій, Джерін, Джер’єр, 

Самсон, Ансеїс, Отон, Енджельєр, Берендж’єр, Джерард де Руссільйон. 

Кордови стіни... — очевидно, йдеться не про м. Кордову (понад 500 км від 

Сарагоси), а про містечко Корт у долині р. Ебро. ...землі ленні... — або «феоди», їх васали 

отримували за вірну службу від сеньйорів разом із доходами від використання цих земель. 

Звідси володар феоду — феодал. 

6. ...тисячу баронів... — такого дворянського титулу в мусульман також не 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1841 

 

було; у поемі це слово слід розуміти як символ дружби і близькості до монарха; часто 

заміняє поняття «лицар». 

8. Граф Роланд — герой багатьох епічних французьких та італійських поем. У 

«П. про Р». — небіж Карла. Існує ряд поем про дитинство P., його подвиги, кохання до 

Альди. Одна з хронік містить свідчення про участь у Ронсевальській битві маркграфа 

Бретонської марки Хруодланда, не пов’язаного з Карлом родинними узами. Олів’єр — 

друг Роланда, вигаданий персонаж. Самсон і Ансеїс — належать до 12 перів Карла, 

неодноразово згадуються в інших епічних поемах. 

Джефрейт д’Анжу — герцог Джефред s Грізгонель, могутній сеньйор з роду 

Капетингів, королівський прапороносець у Суассонській битві (984) 

Джерін з Джерєром — з числа 12 перів, історично не засвідчені. ...грають 

в кості... в шахи весь поринув... — обидві гри відомі у Франції з початку XI ст. 

Вже сива голова, білобородий... — епітети Карла Великого в багатьох поемах. Під 

час подій «П. про Р». Карлові було лише 36 років. Автор підкреслює мудрість 

і досвідченість монарха, «по-старюючи» його. 

9. ...бізанок щирозлотих... — йдеться про золоті візантійські монети — 

«бізанки» («бізантинки»), що мали широкий обіг у інших країнах. 

10. В тих джерелах... — теплі джерела поблизу Ахена. 

12. ...Одж’єр... — або Одж’єр-Данець, популярний герой старофранцузького 

епосу, син данського короля, один з улюблених помічників Карла. 

Турпін-архієпископ... — архієпископ Реймса (753-754), улюблений герой багатьох 

епічних поем, зокрема «П. про P».. Одна з хронік розповідає про запис Турпіном подій 

Ронсевальської битви. ...Річард з Анрі... — Річард І Старий, або Безстрашний (пом. 996), 

герцог Нормандії. Про його небожа нічого не відомо. ...Ацелін... граф гасконський... — 

відомостей про нього не залишилося. Очевидно, щодо дворянського звання припущено 

історичну помилку — Гасконь тоді була герцогством. Мілон, Тедбальт із Реймса, Джер 

ер з Джеріном — про них нічого не відомо. 

Ганелон — можливо, його прообразом став зрадник Карла Лисого граф Ганіло, 

якого судили 859 p., але виправдали. Щоправда, слава зрадника так і залишилася за ним 

до кінця життя. 

14. Нобль — сучасне містечко Наполь неподалеку від Сарагоси. Коммібль — 

назва вигаданого міста. 

Вальтерна — капуцинський замок у 100 км від Сарагоси. Піно, ічідела, Себілья... — 

містечка на шляху до Сарагоси (суч. Пенья, Тудела, Севіль). 

Базан, Базилій — можливо, герої якихось сказань. Випадки страти послів 
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неодноразово траплялися в часи Хрестових походів. Альтілья — очевидно, назва походить 

від ісп. altilla — пагорб. 

16. Найм — легендарний баварський герцог, мудрий радник Карла; вигадана 

особа. 

20. ...вітчим мій... — Роланд сам називає себе пасербом Ганелона. За однією 

версією Роланд був сином Берти, сестри Карла і Мілона; вдруге Берта вийшла заміж за 

Ганелона. За іншою — сином Карла, який мав зв’язок з сестрою Гіслою, пізніше вона 

вийшла заміж за Ганелона. 

23. ...Болдуїн... — відповідно до хроніки XIII ст. синами Берти і Мілона були 

Роланд і Болдуїн, але про останнього говорили, що він син Ганелона. 

27. ...меч Морглейс... — в епічних поемах особливо важливі для лицаря речі 

мають особисті імена. Меч Роланда називається Дюрандаль, Карла — Джойоз, 

Баліганта — Прецьйоз. Пінабел — соратник Ганелона, який у кінці намагається врятувати 

свого сеньйора і б’ється з Тьєррі. 

28. ...захопив Калабрію і Пулью... — історично недостовірно, Апулії та Калабрії 

Карл ніколи не завойовував, це були незалежні прикордонні землі. 

до Англії доплив... — також історично хибно, Карл у Англії не був. 

29. Під Каркассоном взяв... — місто-фортеця на півдні Франції, відоме ще 

з часів римського володарювання, проте ніким підкорене не було. 

...тримав він яблуко... — символ королівської влади, держави, на якому часом 

зображувалася корона підвладної країни. 

31. ... олександрійським шовком... — на той час Александрія (Єгипетська) 

конкурувала своїми шовками і парчею з подібними виробами Персії та Індії. 

35. Халіф сказав... — незнання авторами мусульманських законів, зокрема 

статусу халіфа в арабській державі, де він був першим серед мусульман, призвело до того, 

що в «П. про Р». він постає як другорядна особа. 

40 ...йому давно за двісті... — подібне перебільшення віку Карла в устах Марсілія 

надає імператору особливої ваги. Взагалі гіперболи властиві епічним поемам. 

44. ...до Сізерського проходу... (або Сізерської брами) — ущелина в Північних 

Піренеях з боку Франції. 

46. ...на святині він меча Морглейса... — за Середньовіччя був поширений 

звичай вкладати в держак меча якісь святі речі, що ніби оберігали володаря від лиха. Про 

них Роланд докладно розповідає в епізоді прощання з власним мечем (тир. 171, 172). 

47. ...Тервагана... — за уявленням авторів «П. про P»., Терваган разом 

з Аполліном і Магометом складає святу трійцю мусульман. 
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48. ...мангонів... — грошова одиниця маврів. 

...поцілунки в щоки, в губи... — за часів раннього феодалізму це був один із 

постійних і обов’язкових звичаїв, що підкреслював покірність васала своєму господареві 

й супроводжувався ще й потиском руки. Тут, можливо, щоб показати недосконалість 

цього звичаю у маврів, ручкання не згадується. 

49. ...покінчить з маркізом... — тобто Роландом; тут єдиний раз у «П. про Р». 

згадується справжній історичний титул Роланда — він був маркграфом (у VIII ст .— 

посада, а з XI ст.— титул, пов’язаний з володінням певним феодом — маркізатом). 

53. Неподалік від Гальни... — місцезнаходження цього міста не встановлено. 

56. ...бачить уві сні він... — тут і в наступній тираді (а також у тирадах 185, 186) 

автор використав поширений в епосі прийом — у сновидіннях героя пророкуються 

майбутні драматичні події. ...уламки полетіли в небо... — можливе тлумачення: душі 

вбитих франків підносяться до неба, очевидно, до Раю. 

57. ...після цього сну він бачить інший... — друге сновидіння слід тлумачити, 

мабуть, так: на Карла чекають бурхливі події; 

ведмідь — Марсілій; поранена ним правиця Карла — Роланд; 

барс —Балігант; хірт — Роланд; вухо ведмедя — правиця Марсілія. 

60. ...упустив свій жезл... — протиріччя в поемі, викликане, очевидно, 

неуважністю переписувача, бо Ганелон упустив не жезл, а рукавицю. 

64. Господар мій... — слова Готьє означають, що він був ленником (васалом) 

Роланда. 

66. Велика Земля — так тоді називалися володіння Франції. 

68. ...герцоги і графи, віконти... — це аристократичні титули в європейських 

державах; автори поеми, явно не знаючи мусульманської суспільної ієрархії, просто 

перенесли європейські титули в мусульманську табель про ранги. 

...ідол Магомета... — навіть під час Хрестових походів християни сприймали 

мусульман як ідолопоклонників, хоч насправді араби не визнавали антропоморфних 

зображень. 

69. Аспрійська ущелина — гірський прохід у Піренеях. Дюрстан — точне 

розташування не встановлено. 

70. Фальзарон — ім’я утворене від слова фр. fals — брехливий, підступний. 

71. Берберів цар... — бербери — одне з північноафриканських племен, з яким 

неодноразово билися французькі війська. Ронсеваль — містечко в Наваррській долині, 

з’єднаній з Францією т. зв. Роландовою брамою. 

73. Моріана — містечко у верхній течії р. Ебро на шляху до церкви 
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Якова Компостельського, з яким пов’язано багато легенд. 

74. Торджис — сарацинський дворянин, але ім’я — нормандське. Тортелоза — 

сучасне місто Тортоса в долині нижньої течії р. Ебро. У 811 р. Тортелоза після довгої 

облоги була захоплена Людовіком Благочестивим, сином Карла Великого. 

75. Ескреміт — історично не засвідчена особа. 

76. Есторгант, Естрамаріт — також не засвідчені історичними джерелами 

особи. 

77. ...сибільський Маргаріт — ім’я утворено від слова «ренегат» (renegat, 

«віровідступник»); Сибілія — очевидно, іспанське місто Севілья. 

Сен-Деніз — суч. Сен-Дені, містечко в північній околиці Парижа, де знаходиться 

усипальниця французьких королів. 

78. Шернубль із Нуар-Валю — цей персонаж історично не зафіксований, Нуар-

Валь («Чорний Яр») — область поблизу Сарагоси. Не сяє сонце там, хліб не зростає... — 

тут і далі наслідування Біблії (пісня Давида, 2 кн. Самуїла, р. І). 

...здобуду Дюрандаль... — після двобою переможець забирав меч переможеного. 

84. Оліфант — єдиний у війську Карла ріг із слонової кістки, подарований 

монархом Роландові (від фр. elefant — слон), що уславився могутнім звуком, чутним аж 

«за 30 льє» (120 км). 

89. Блажений мученик той, хто загине... — церква обіцяла всіх, хто загинув за 

Христову віру, оголосити мучениками. 

91. Вельянтіф — кінь Роланда, імовірно, ім’я утворено від франц. veiller — 

пильнувати. 

92. «Монжуа!» — бойовий клич французів, уперше засвідчений у 1119 p.; 

можливо, походить від франц. Mont-joie — «Гора радощів» тобто гора, яку вітали 

пілігрими, наближаючися до святих місць. 

94. Дафан і Авірон — так звали бунтарів, які, за біблейською легендою, не 

послухали Мойсея і були поглинуті землею. Тут їхніми іменами названі землі. 

98. ...вразив альмасура... — від араб, «аль-масур» — переможець. 

106. ...і сімсот іще невірних... — звичайна для поеми числова гіпербола. 

Альтеклер — «високосвітлий», меч Олів’еєа, подарований добрим євреєм Іоахімом 

для двобою з Роландом. Поєдинок закінчився внічию (за поемою «Джирард Віанський»), 

і врешті суперники потоваришували. 

108. Бордела — стародавня назва м. Бордо (Франція). 

...сам Юпітер допоміг... — в епоху Середньовіччя силам зла і пекла давали імена 

античних богів. 
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110. церква Сен-Мішель — церква Михайла-Спасителя на Водах була збудована 

в XIII ст. на морській скелі поблизу м. Авранш, досі є місцем паломництва. 

Віссант, Безансон — міста Франції. 

111. «Діяння славних франків» — одна з хронік, на які автори поеми (очевидно, 

для надання їй більш «наукового» вигляду) неодноразово посилаються (тиради 155, 229, 

271). 

113. Абім — вигаданий персонаж, ім’я якого перекладається як «пекло», «вир». 

114. Галафр — місто в Малій Азії, можливо, звідси ім’я його володаря. 

Валь-Метас — історично не зафіксована назва. 

117. ...сімох він вибив арабітів... — арабіти складали найкращу частину добірної 

кінноти мусульман. 

118. Єрусалим здобув обманом... — можливо, цей епізод пов’язаний з історичним 

фактом: у 1012 р. халіф Хаким захопив Єрусалим, пограбував і зруйнував Соломонів 

храм, виколов очі патріархові Єремії. 

120. Сотпердют — кличка коня перекладається з французької як «схиблений 

стрибок». 

122. Каппадокійського царя — Каппадокія — тогочасна область у Малій Азії. 

Вівер, Валер’я — французькі містечка на р. Роні. 

130. Альда — наречена Роланда, сестра Олів’єра. Деякі епічні поеми докладно 

розповідали про кохання Роланда та Альди. 

134. Він Нобль здобув... — див. прим, до тиради 14. У низці поем сказано про 

здобуття Нобля, одна з них згадує сварку Карла і Роланда, пов’язану з цим містом. 

139. І борода весь панцир закриває... — випущена на лати борода означала 

грізний виклик ворогу. 

142. Володаря міст Бальни та Діжона... — обидва міста (Бальна — суч. Бон) 

знаходилися на території Бургундії, історичної області східної Франції. 

143. Гармалья, Альферна, Карфаген — області та держави в Північній Африці. 

150. І граф Роланд ридає... — мужні епічні герої часто плачуть, непритомніють, 

що не суперечило уявленню про їхню відвагу. Плачуть Карл, Марсілій, Роланд, Балігант. 

Ці зовнішні вияви переживань мали свідчити про силу і щирість почуттів. 

152. Маельгуд — географічна назва, не відома вченим. 

Дроон — ім’я історично не зафіксоване. 

155. ...святий Егідій... — барон Егідій жив на межі VII — VIII ст., йому 

приписується авторство кількох хронік. 

165. арпан — старовинна міра площі (30–50 соток). Тут — кілька метрів. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1846 

 

172. ...меч віддати капітану... — мається на увазі «державний капітан», так 

називали вищих феодалів (герцогів, маркграфів, графів), які самі роздавали ділянки 

землі — феоди. Наступний перелік Роландом завойованих ним земель містить багато 

неточностей. Це можна гіпотетично пояснити тим, що автор поеми спирався не на мало 

відомі на той час історичні факти, а на чутки і легенди. 

Мен, Пуату, Анжу, Прованс, Аквітанія, Баварія, Фландрія — всі ці території дістав 

Карл у спадщину. Саксонія, Ломбардія — завойовані Карлом (відповідно 804 і 771). 

Бретань Карл так і не завоював, хоч і взяв заручників. Нормандія як незалежна держава 

ніколи не існувала. Романья — область Італії, була передана Карлом Папі Римському. 

Шотландія, Ірландія, Уельс, Англія, Константинополь, Болгарія, Польща — ніколи під 

владою Карла не були. Досі не з’ясовано, яку народність автор позначає словом «поляки». 

Деякі вчені вважають, що це поляни, які мешкали на території сучасної Київської області. 

174. ...до Неба рукавицю простягає... — за доби Середньовіччя цей жест означав 

визнання себе васалом або виклик на двобій. Тут Роланд таким чином оголошує себе 

васалом Бога. 

179. ...затримав біг світила... — тут використаний біблійний сюжет про чудо, 

явлене Богом Ісусу Навіну — сонце зупинилося до кінця битви (кн. Іс. Навіна, гл. 10, 12–

13). 

180. Валь-Тенебра... — у перекладі «Темний Яр», «Темний Діл», географічне 

розташування лишається невідомим. 

183. Джойоз — від франц. joyeux — «радісний», меч Карла, з яким пов’язано 

багато легенд. 

185. Вочевидь, це перше сновидіння сповіщає про майбутню тяжку війну 

з африканським військом Баліганта. Останній епізод — бій Карла з левом,— можливо, 

пророчить бій Карла з Балігантом. 

186. Друге сновидіння має прозоріший зміст. Ведмідь на ланцюгу — Ганелон, 30 

інших ведмедів з Арденнського лісу — 30 родичів Ганелона, які стали на його захист; 

хорт — лицар Тьєррі, який викликає на двобій «найстрашнішого звіра» — Пінабела. 

189. До вавилонського еміра... — йдеться не про стародавній Вавилон, державу, 

що існувала в Месопотамії до VI ст. до н. е., а про «Новий Вавилон» — так за доби 

Середньовіччя називали Каїр. Старіший за Верґілія й Гомера... — хронологічна гіпербола, 

оскільки Гомер жив у кінці IX–VIII ст. до н. е., Верґілій — у І ст. до. н. е. 

Александрія — місто в Єгипті, засноване Александром Македонським у 332 р. до н. 

е., столиця країни за часів правління Птоломідів. У VIII ст. завойована арабськими 

племенами. 
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190. Карбункулів... — у той час вірили, що дорогоцінні камені випромінюють 

світло. 

191. Марбріз, Марбруз — вигадані міста. 

193. Кларіфан і Клар’єн — вигадані імена. 

208. В Ааоні буду... — сучасне французьке м. Лан, одна з резиденцій Карла. У 

IX — X ст. було столицею держави франків. 

209. Каліферна — можливо, місцевість у Сирії. 

215. Мальпалін з Нарбонни — персонаж невідомий. Нарбонна — мабуть, 

містечко Арбона (поблизу Біаррица) на березі Атлантичного океану. 

Петро із Рима — Карл звертається до апостола Петра, який, за уявленнями 

католиків, був намісником Бога і покровителем Рима. 

216. Ансельм із Майянса — не відомий історикам персонаж. 

217. Рабель і Гвінеман — не відомі в історії персонажі. 

218. ...баварці мужні... — тут історична невідповідність: баварці, як і алемани, 

фризи, фламанці й лотарингці (у наступних тирадах) не входили до складу військ 

французького короля. Це сталося пізніше, після коронації Карла І імператором Заходу 

(величезної Франкської держави) у 800 р. 

219. Герман із Трації... — і герой, і місто не встановлені. 

224. ...сміливців бургундських... — лицарів з Бургундії (стара назва Бургоні — 

області у центральній Франції). 

...арюнський герцог... — історична помилка, Аргона не була герцогством. 

225. Зі знаками... — тоді емблем ще не існувало, лицарів розпізнавали «по 

значках» — тобто по малюнках і фарбах на щитах. ... тримає орифламу... — від франц. 

«золоте полум’я», головний державний прапор війська, очевидно, був червоного кольору 

з малюнком. На першій орифламі (IX ст. ) Карл на малюнку одержував зелений прапор 

Рима від апостола Петра. 

226. ...врятував...Іону...; ...зберіг Ніневїі царя...; ...врятував від муки Даниїла...; 

Трьох хлопчиків зберіг... — джерелом усіх цих легендарних сюжетів є Біблія (Кн. пророка 

Іони, глави 2,3; Кн. пророка Даниїла, глави 6, 3). 

228. Прецьйоз — від франц. pre.de.ux — «цінний», «коштовний», меч Баліганта; 

називався так через те, що його держак був оздоблений коштовним камінням. 

229. ...в джестах пишуть... — автор спирається на різні джести, а не тільки на 

згадану вище джесту «Діяння славних франків». 

230. За інших не даю і рукавиці! — тобто інші нічого не варті. 

231. Торлей, Дапаморт — невідомі персонажі. 
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лютичі — слов’янське плем’я, що мешкало на території сучасної Померанії 

(головне місто Щецин); християнізоване після тривалої боротьби лише у XII ст. 

Черіант, Валь-Маркіз — географічне розташування не відоме. 

232. У цій тираді наведені назви багатьох народів і племен різних континентів. 

Багато з них історично зафіксовані, але значна частина до цього часу не ідентифікована, 

якщо взагалі не вигадана. Бутентрот — назва небезпечної ущелини в Малій Азії. Пізніше 

цю назву почали плутати з Бутінтро (область північно-західної Греції — Епір), де, за 

переказами, пройшло дитинство Іуди. мілцни — можливо, мілцени, слов’янські племена, 

що проживали у верхів’ях р. Ельби. 

блоси — можливо, інша назва — волохи і навіть руси. брюни — сакси. славонці — 

слов’яни. серби — сербські племена. 

сорби — серби — лужичани, з якими Карл воював у 789 p., тоді ще були 

поганцями. 

вірмени — неодноразово вступали в союз з мусульманами, тому автори джест і їх 

самих уважали мусульманами, хоча ті були християнами. 

маври чорні — тобто негри. 

Єрихон — палестинське місто, захоплене арабами. гроси — імовірно, грузини. 

Баліда — очевидно, сирійське місто Баліс. 

233. ...огидних хананеїв... — семітичне плем’я з Малої Азії, ненависне 

християнам; їхня назва стала в лицарів навіть лайкою. Валь-Фюїт — географічне 

розташування не відоме. печеніги — часто були на службі у візантійських імператорів, 

тому стали відомими під час Хрестових походів. сольтри — про це плем’я історики нічого 

не знають. авари — плем’я, розбите і майже знищене сином Карла Піпіном. 

угличі — слов’янське плем’я, що селилося в нижній течії Дністра і Прута, пізніше 

асимілювалося з тюрками. 

ормалеї — балтійське плем’я (його ще називали жмудь). 

плем’я Самуїла — можливо, болгари, названі так за ім’ям свого царя Самуїла. 

прусси — мабуть, балтійські племена, що проживали на території Пруссії. 

словенці — слов’яни. 

...з Пустелі окціанці — можливо, маються на увазі тюркські племена з басейну р. 

Аму-Дар’ї. 

234. У цій тираді найбільше вигаданих імен та назв. 

...велетні Мальпрузи... — невідома країна; 

гуни — плем’я було знищене ще аварами на початку VI ст., але назва виявилася 

живучою і пізніше гунами називали самих аварів, а потім мадярів; 
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мадяри — угорці; християни, хоч автори джест через ненависть до лицарів-

грабіжників відносили їх до мусульман; 

Балдіза-Лонга, Валь-Піноза, Жуа, Мароза — не відомі в історії назви; 

астримонтійці — історичне плем’я з Малої Азії; 

леї — можливо, фіни чи поляки (ляхи); 

Аргуйль — м. Арголь у Малій Азії; 

Кларбони — історичне місцезнаходження не з’ясоване. 

237. ...Амбор із Оліферни... — ім’я Амбора вигадане, Оліферна — невідома 

місцевість. 

238. Канабей — вигаданий персонаж. 

Флоридея, Валь-Севре — географічні назви, місцезнаходження не встановлено. 

252. Баскль — можливо, країна басків, які також протистояли військам франків. 

254. енфри — про цю народність історичних свідчень немає. 

267. ...олтар святого Северина... — йдеться про базиліку св. Северина, один із 

найдавніших храмів Франції. 

...переплив Джиронду — Жиронда — річка, утворена злиттям Гаронни й Дордони. 

...супроводжав до Блея... — м. Блей у нижній течії Жиронди. 

...храмі Сен-Ромена... — стародавній храм у м. Блей. 

268. Луї, Людовік — Людовік І Благочестивий, син Карла, король Франції, 

імператор Заходу (814–840). У 801 р. підкорив Барселону, сприяв розширенню 

французьких володінь в Іспанії. 

269. ...велику шану Альді... — у монастирі св. Фарона (поблизу містечка Мо) був 

установлений пам’ятник Альді, що існував до XV ст. 

271. Король... покликав суддів... — відповідно до феодального права король не міг 

самостійно судити васала, той підлягав «суду рівних», які скликалися з різних кінців 

держави. Король не входив до складу суддів, міг бути лише обвинувачем, а остаточний 

вирок виносили його васали. ...святого день Сільвестра... — 31 грудня. 

274. Соранс — можливо, Соранс у Піренеях. 

278. «Заручники потрібні!» — у подібних двобоях («Божого суду») обов’язковою 

умовою було взяття під варту заручників обох учасників поєдинку. В разі поразки одного 

з бійців могли бути покарані й усі його заручники, але це залежало від рішення суду. 

284. Честь родову паплюжить не дозволю... — тут ідеться про традиційний 

захист феодалами інтересів родичів (і цілого роду) від сваволі монарха. 

288. ...на дереві проклятім... — тобто на осиці; за біблійною легендою, на ній 

повісився Іуда, з тих пір дерево вважалося проклятим самим Богом. 
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289. Є дві версії оповіді про страту Ганелона. Згідно з однією жеребців 

з прив’язаним до них зрадником слуги женуть «туди, де в полі джерело дзюрчало». За 

другою — туди, де «в полі випасалася кобила». В російсько-українських перекладах друга 

версія досі не наводилася. 

291. Бірські землі, Інф, Вів’єн... — ці географічні назви та ім’я короля досі не 

ідентифіковані. 

Тут і кінець настав Турольда джесті... — загадкова фраза, яку тлумачать по-

різному. Вкритим таємницею лишається також особистість самого Турольда. Це ім’я 

неодноразово згадується у різних хроніках. Можливо, один з Турольдів був причетний до 

«Пісні про Роланда». Але ким він був? Автором? Переписувачем? Простим писарчуком? 

Відповіді нема і навряд чи буде! 
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Невідомий автор 

Пісня про Роланда 

(зі скороченнями) 

Від перекладача. Пісня про Роланда — одна з французьких середньовічних героїчних 

поем, які називались у Франції піснями про подвиги (Chansons de geste). В ній 

оповідається про події, що справді відбувалися в кінці VIII ст. (778 року), коли 

французький король, «римський імператор» Карл Великий повертався з Іспанії, з походу 

проти арабів (араби тоді володіли Іспанією) і коли ар’єргард його війська 

в Ронсевальському межигір’ї Піренеїв був знищений гірським племенем басків. Разом 

з багатьма іншими французами, передають літописи, загинув і граф Роланд (Хруодланд). 

Пісня про ці події склалася значно пізніше самих подій (найдавніший запис її належить до 

кінця XI ст.) і переказує їх зовсім вільно: в центрі оповідання стоїть Роланд, якого 

зроблено племінником Карла, ідеальним лицарем, втіленням васальної вірності 

сюзеренові — Карлу. Роландові протиставлено другого васала Карла — зрадника 

Ганелона; басків-християн замінено сарацинами (арабами), яких автор вважає 

язичниками, поклонниками неіснуючого бога Махмета (Магомета). 

В плані поеми досить ясно визначаються три частини: 1. Зрада Ганелона: а) нарада 

сарацинського короля Марсілія в Сарагосі; б) нарада Карла в Кордові; в) посольство 

Ганелона та його зрада; г) безвихідне становище ар’єргарда на чолі з Роландом. 2. Смерть 

Роланда. 3. Помста за Роланда. 

Спочатку поему було призначено для усного виконання: вона розповідалася, як 

російські билини, під акомпанемент музичного інструменту. 

Повний текст поеми складається з 290 строф (або тирад), написаних десятискладовими 

рядками; закінчення рядків об’єднані співзвуччями останнього наголошеного голосного 

звука (асонансом,або неповною римою); в кожній строфі пересічно від 12 до 35 рядків. 

<…> 

Король наш Карл, великий імператор,  

Сім довгих літ в Іспанії провів. 

Гористий край здобув він аж до моря,— 

Нема вже замка, щоб йому не здався, 

В руїнах всі міста і їхні мури, 

Крім Сарагоси на верху гори. 

Король Марсілій править там невірний, 

Мухмеду служить, Аполліна молить,— 

Та не минуть йому за те біди. 

Король Марсілій був у Сарагосі. 
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Пішов він в сад, у тінь дерев плодових, 

Приліг на біломармуровий камінь. 

Круг нього більш як двадцять тисяч маврів. 

Він мовив герцогам і графам так: 

«Послухайте, панове, сталось лихо— 

Карл, Франції прекрасної король, 

Прийшов сюди, щоб всіх нас уярмить. 

А тут ні військ, щоб мірятися з ним, 

Ні сил таких, щоби його здолати. 

Пораду дайте, наймудріші з маврів, 

Як рятуватись від ганьби і смерті». 

На це хоч би один промовив слово; 

Озвавсь лиш Бланкандрін, барон Вальфонди. 

III 

Вважався Бланкандрін одним з мудріших, 

Відважним був і рицарем чудовим, 

Готовим королю допомогти. 

Він так Марсілію сказав: «Не бійтесь, 

Упевніть Карла, гордого чванька, 

У вірній службі і приязні щирій: 

Пошліть в дарунок львів, ведмедів, псів, 

Сімсот верблюдів, соколів сот десять, 

Чотири сотні мулів з сріблом-злотом,— 

Всього добра на п’ятдесят возів, 

Щоб воїнам він міг ним заплатити. 

Вже годі в цій землі йому сидіти, 

Нехай, скажіть, до Ахена верта, 

А ви, мов, пройдете слідом за ним 

Якраз в самий Михайлів день святий, 

Щоби прийняти там закон Христа 

І відтоді його васалом стати. 

Щоб честю і майном йому служити. 

Дамо йому й заручників, як схоче, 

Десятків два, щоб певність мав у цім, 

Дамо йому хоч би й своїх синів,— 

На муки перший я б свого послав! 

Вже ж краще їм голів своїх позбутись, 

Ніж мали б ми маєтки й честь згубити 

І жебраками стать у цій землі».  

<…> 

XII 

В тіні ялини сів могучий Карл, 

Своїх баронів кличе він на раду. 

Прийшов Оджьєр, Турпін-архієпископ, 

Старий Річарт, його небіж Анрі, 

Хоробрий граф гасконський Ацелін, 

Тедбальт із Реймса й брат його Мілон. 

Крім цих прибув Джерін, був там Джер’єр, 

Прийшов також на раду граф Роланд 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1853 

 

І сміливий та славний Олів’єр. 

Багато франків з франківської землі 

На заклик Карла до його прийшло. 

Також і Ганелон, що Карла зрадив,— 

Так почалась та нещаслива рада. 

XIII 

«Мої барони,— мовив Імператор,— 

Марсілій-цар прислав послів до мене. 

Він обіця нам блага незліченні: 

Ведмедів, львів, пов’язаних хортів, 

Сімсот верблюдів, соколів сот десять, 

З арабським злотом сот чотири мулів,— 

Всього добра на п’ятдесят возів,— 

І просить нас до Франції вертатись. 

Він прийде сам в мою столицю Ахен 

Прийнять закон спасенний, христіанський; 

Хрестившись,— буде ленником моїм. 

Так каже. В мене ж сумніви чималі». 

На те барони: «Слід остерігатись». 

XIV 

Скінчив свою промову володар. 

Не годиться із ним лиш граф Роланд; 

Стає на ноги і говорить Карлу: 

«Марсілію ніяк не можна вірить! 

Сім літ, як ми в Іспанію прийшли. 

Я Нопль здобув для вас, здобув Коммібль, 

Вальтерну взяв і всю округу Піни, 

Севілію, їуделу, Баласгет. 

Король Марсілій завжди був зрадливий: 

До вас прислав п’ятнадцять сарацинів; 

У них були в руках гілки оливи 

Й такі ж улесливі слова були. 

Спитали ви поради у французів, 

Хвалили вас за той безумний вчинок, 

Послали ви поганинові двох — 

Один був граф Базон, другий — Базілій,— 

І Мавр стяв голови обом в Альтільї. 

Я раджу й далі ворогів громити, 

Вести до Сарагоси всі війська, 

Й держать облогу хоч би й все життя, 

Але ж помститись зраднику за вбитих». 

XV 

Поник чолом великий імператор, 

Він крутить вус і підборіддя гладить, 

Роландові ні слова не відкаже. 

Замовкли франки. Тільки Ганелон 

Мовчать не став. Зривається, підходить 
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І горде слово Кардові говорить. 

Він мовив так: «Не вірте похвалькам. 

Хто б це не був, хоч навіть і я сам, 

А слухайте того, хто раду дасть корисну. 

Король Марсілій справді вам кориться: 

Іспанію він хоче взять, як лен, 

Та ще й закон Христа прийняти згоден. 

Хто радить вам не вірити йому, 

Забув, які тяжкі нас муки ждуть. 

Чванлива рада послуху не варта,— 

Лишім нерозум, розуму тримаймось!» 

«Французькі рицарі,— промовив Карл,— 

3 моїх баронів оберіть того, 

Хто б мавру відповідь мою доставив». 

Роланд сказав: «Хай їде Ганелон, 

Мій вітчим — найдостойніший барон». 

Всі франки згодились: «Хай буде так, 

З дорученням він справиться найкраще». 

<…> 

XXIV 

«Ось рукавички й палиця, бароне,— 

Сказав король могучий Ганелону.— 

Адже ви чули: франки вас обрали». 

А Ганелон: «Роландова це справа! 

Повік ненавиджу його і перів, 

Прихильних до Роланда й Олів’єра, 

Чіп друг йому! Одверто заявляю : 

Це — вороги мої, і викликаю 

їх всіх на смертний бій..». 

А Карл на те: 

«Гнівливі дуже ви й завзяті надто! 

Я вам наказую іти, барон!» 

«Що ж, я піду,— промовив Ганелон.— 

Але я йду на видиму загибель, 

Як граф Базан і брат його Базілій». 

XXV 

Великий Карл тримає рукавичку. 

Та Ганелон хотів би там не бути, 

І рукавичку упустив в нестямі... 

О, боже наш! — покликнули французи,— 

Що це за знак? Він щось лихе віщує, 

На горе тяжке цей посол іде!» 

«Побачите!» — їм Ганелон на це. 

<…> 

XXVIII 

Ось їде Ганелон: в оливковому гаї 

Він тих послів арабських доганяє 
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(їх Бланкандрін навмисне тут тримає). 

Майстерно розмовляли граф із мавром: 

Говорить мавр: «Який чудний ваш Карл — 

Апулію й Калабрію здобув. 

Досяг аж за солоним морем англів 

І дань Петру примусив їх платити, 

Чого ж йому у нашій ще землі?» 

Граф відповів: «Так хоче Карл Великий; 

Йому ніхто перечити не може. 

Нема того, хто Карла переможе». 

<…> 

XXXI 

Так їхав Бланкандрін із Ганелоном, 

І присягалися один одному, 

Що будуть важити на смерть Роланда. 

Так їхали дорогами, шляхами 

Й спинилися під тисом в Сарагосі. 

Тут під тінистою сосною трон, 

Александрійським шовком весь укритий. 

На нім сидить іспанський повелитель, 

І більш як двадцять тисяч маврів з ним, 

Цікаві, що їм скаже Бланкандрін, 

Стоять в глибокій тиші навколо. 

От входять Бланкандрін із Ганелоном.  

<…> 

XXXIII 

Граф Ганелон надумавсь, що сказать. 

Він починає дуже мудре слово, 

Неначе справжній майстер на промови. 

Він так сказав: «Нехай боронить бог Вас, царю 

І Бог, в якого вірим ми, 

І Карл Великий, пан, велів сказати, 

Що мусите закон Христа прийнять. 

Він пів-Іспанії вам в лен дає, 

Не схочете ж-він візьме вас, скує 

І одведе в свою столицю Ахен. 

Там грізний суд відбудеться над вами 

І сором, і ганьба, і люта смерть..». 

Розгнівався Марсілій, вчувши це, 

Закутий в злото спис на графа звів: 

Якби не люди, певно б, що убив. 

XXXIV 

Розлютувавсь Марсілій, збагровів, 

Хапає спис і ратищем трясе, 

Те бачить граф, бере меча свого, 

В два пальці з піхв видобува його 

І так говорить: «Гарний і ясний 
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Ти, добрий, вірний, славний мечу мій, 

Аж поки ти блищиш в руці моїй, 

Не докорить Великий Карл мені, 

Що я загинув сам на чужині. 

Загинуть перше з маврів найсильніші». 

Тут всі невірні: «Не дамо їм битись!» 

«Мій добрий графе,— каже тут Марсілій,— 

Я нерозважний вчинок допустив, 

Коли замірився на вас у гніві. 

За це відшкодять соболеві хутра,— 

З них кращі ліврів п’ятисот, 

Не менше варті. їх віддам вам завтра». 

«Охоче,— мовить граф,— прийму цей дар. 

Нехай сторицею вам бог віддасть!»  

<…> 

XLII 

«Дивуюсь Карлу я,— сказав Марсілій,— 

Старий він, сивий, двісті літ прожив 

Отримав перемог немало 

Булатних списів зазнавав удари 

І сам без ліку королів разив... 

Коли кінець отим боям його?» 

«Кінця не буде,— мовив Ганелон,— 

Поки Роланд лишається живий. 

Де ще на світі рицар є такий? 

Так само і відважний Олів’єр, 

І з ним усі дванадцять франкських перів, 

І двадцять тисяч їхньої дружини — 

Не страшно Карлові нікого з ними». 

XLIII 

«Мій любий граф,— король Марсілій каже,— 

І в мене військо — кращого не знайдеш: 

Чотири сотні тисяч зможу я  

Повести в бій супроти короля». 

«Тепер не час,— відмовив Ганелон,— 

Багато військ загине по-дурному. 

Нерозум киньте, розуму держіться! 

Пошліть добра до Карла якнайбільше. 

Щоб здивувалися йому французи; 

Заручників пошліть десятків два — 

І Карл в прекрасну Францію поверне. 

За ним піде сторожа військова, 

А в ній лишиться певне й граф Роланд, 

Відважний та звитяжний Олів’єр — 

Обох, ручуся в тім, спітка тут смерть! 

Пиху прийдеться Карлові сховати, 

І він покине з вами воювати». 

XLIV 
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«А як же ж, любий графе Ганелоне,— 

Питає мавр,— Роланда нам убити?» 

А граф на це: «Я можу пояснити: 

Як прийде Карл в міжгір’є Цезарійське, 

То там залишить військову сторожу, 

З Роландом на чолі, з своїм небожем, 

І з Олів’єром, відданим йому, 

А з ними буде двадцять тисяч франків. 

На них своїх сто тисяч ви пошліть— 

Хай розпочнуть із ними бій одразу. 

Загине війська їхнього багато, 

Та й ваших жертвою немало ляже. 

Тоді почніть новий із ними бій— 

В однім бою з цих двох Роланд сконає. 

Здобудете отак ви перемогу, 

І вже не треба буде воювати».  

<…> 

LVI 

Могучий Карл спустошив край Іспанський, 

Взяв кріпості, поруйнував міста, 

I вирішив війну тим закінчити, 

До Франції прекрасної спішити... 

Напроти неба, наверху горба 

Роланд поставив прапор військовий — 

В долині військо стало навкруги. 

Долинами вже сунуть сарацини 

У панцерах, кольчугах і шоломах; 

У них щити, в руках мечі. 

Тримають всі списи напереваги. 

Спинились маври в лісі, серед гір. 

Чотири сотні тисяч ждуть світанку. 

О, горе! зрада і невздогад франкам.  

<…> 

LIX 

Минає ніч, займається зоря. 

Вже на коні відважний Імператор 

Стурбовано на військо поглядає: 

«Дивіться-но, панове,— мовить Карл,— 

Які ось тут ущелини ворожі, 

Кого б лишити з військом на сторожі?» 

«Сміліший всіх мій пасинок Роланд, 

Лишім його!» — озвався Ганелон. 

На зрадника поглянув Карл суворо 

І відповів: «Ти справжній чорт 

І лють твоя за тебе промовляє, 

А хто ж передні поведе полки?» 

«Нехай датчанин їх веде Оджьєр,— 

Говорить граф,— найкращий він для цього».  

<…> 
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LXIV 

Могучий Карл промовив до Роланда: 

«Лишаю тут з тобою, любий графе, 

Всього свого я війська половину, 

Воно тебе від смерті порятує». 

«Цього не треба,— відповів Роланд,— 

Себе і рід свій я не посоромлю! 

Лишіть зо мною двадцять тисяч франків 

І йдіть спокійно: поки я живу — 

Ніхто вас вже ніяк не потривожить». 

LXV 

І скочив на коня Роланд одважний, 

З ним поруч побратим став Олів’єр, 

За ними Джерін і сміливий Джер’єр,  

Пішов Оттон, так само Беранджьєр, 

Пішов Самсон і Ансеіс старий, 

Джерарт погордий, русільйонський граф, 

Так само і гасконець Енджельєр. 

Турпін сказав: «Авжеж і я піду» . 

«Роланд — сеньйор мій, я його не кину», 

Такі слова промовив граф Готьєр. 

З усіх обрали рівно двадцять тисяч.  

<…> 

LXIX 

...Іспанський цар своїх васалів кличе: 

Віконтів, графів, герцогів, баронів. 

Із челяддю, з синами всі прийшли. 

Всього зібрав він тисяч сот з чотири. 

Гуркочуть в Сарагосі барабани, 

Стоїть на вежі Мухамеда ідол, 

І моляться йому всі маври ревно.  

<…> 

LXXX 

На маврах панцери міцні, потрійні, 

На голові шоломи сарагоські, 

Мечі при боці сталеві, 

У всіх щити і списи валенсійські, 

І прапорці на списах різно мають, 

Серед яких червоні, білі, сині. 

Уже зійшли з дорожніх мулів маври 

І мчать вперед на баских конях чвалом. 

Був ясний день, вгорі світило сонце, 

Блищала зброя безліччю вогнів, 

Сурмили сурми, кличучи на бій; 

Страшний той гук почуло й військо франків. 

«Здається, друже,— Олів’єр сказав,— 
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Нам з маврами до бою треба братись». 

«Ну, що ж, дай боже! — відповів Роланд,— 

За короля повинні ми стояти: 

Васал повинен за свого сеньйора 

Терпіть нестатки, спеку і мороз, 

Віддати тіло й кров і все життя! 

Глядіть же всі, без жалю бийте маврів, 

Вони невірні, з нами ж бог і правда! 

Щоб злих пісень про нас не заспівали, 

Я ж прикладу поганого не дам».  

<…> 

LXXXIV 

Знов каже Олів’єр: «Багато маврів, 

А наших франків, знамо, мало дуже... 

Гей, засурміть, Роланде, любий друже, 

Почує і повернеться наш Карл!» 

На те Роланд: Не мудро б я зробив, 

Всю Францію ганьбою я б укрив! 

Волію я своїм мечем разити, 

Свій Дюрандаль в ворожу кров втопити. 

Прийшли сюди на лихо сарацини. 

Ручуся вам, що всі вони загинуть!»  

<…> 

LXXXIX 

Роланд вже бачить — буде бій великий, 

Відважніший стає від лева й барса. 

Скликає франків, каже Олів’єру: 

Облиш цю мову, друже мій, тепер! 

Нам досить війська володар залишив, 

З найкращих двадцять тисяч вибирав, 

І боягузів серед них не знав. 

Васал повинен за свого сеньйора 

Терпіть нестатки, спеку і мороз, 

Віддати тіло й кров і все життя! 

Є в тебе спис, а в мене Дюрандаль, 

Мій добрий меч, самого Карла дар. 

Помру — новий його хазяїн скаже: 

Ним вірний, славний володів васал!»  

<…> 

CV 

Загальний бій і дивний скрізь лютує, 

Де більша небезпека, там Роланд; 

Разить він списом, поки спис придатний, 

Та спис з п’ятнадцятим зламавсь ударом. 

Тоді Роланд вхопивсь за Дюрандаля, 

Пустив коня, наскочив на Шернубля, 

Розсік шолом, сіяючий алмазом, 
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Розтяв шишак сталевий і волосся, [170] 

Лице і очі, груди і кольчугу, 

Спинний хребет надвоє розрубав 

Враз із сідлом, і луку золотую. 

У кінськім крупі тільки меч спинився, 

Розтявши й кінські кості всім на диво,— 

Два трупи у траву зелену впало. 

І мовив граф Роланд: «Нікчемні маври!— 

Не в добрий час з’явилися сюди: 

Ваш Мухамед вам тут не допоможе. 

Така почвара нас не переможе!»  

<…> 

СХІІ 

Страшний, кривавий бій лютує далі. 

Разять відважно Олів’єр з Роландом, 

Турпін наніс свій тисячний удар. 

І пери теж не відстають від них — 

Всі франки б’ються дружно, як один. 

Невірних сотні, тисячі упало, 

Тим явна смерть, які не повтікали,— 

Рад, чи не рад — прощаються з життям. 

Але ж і франки кращих тратять там. 

їх не побачать вже батьки й жінки, 

Ні Карл король, що жде їх серед гір... 

А що ж то сталося у франкській стороні? 

Гримлять громи, бушують буруни, 

Невпинний град і ливний дощ без краю, 

І часті блискавки все небо криють, 

І вся навкруг здригається земля: 

Від церкви Сен-Мішель і аж до Санса, 

Від Безансона до Гюйтсандських брам 

Нема будівлі, де би мур не падав. 

У самий південь скрізь там темно стало, 

Он тільки й світла, як на небі спалах. 

І люди всі навкруг вжахнулись з того, 

І всі кричать: «Це судний день настав!» 

Ніхто ж не знає з чого — ураган: 

Природа тужить, що помре Роланд.  

<…> 

CXIV 

Долиною зближається Марсілій. 

Велике військо скликать він зумів — 

Веде на бій десятків два полків. 

Горять шоломи злотом, самоцвітом, 

Блищать щити та панцери дамаські, 

Сім тисяч сурм ураз до бою грає,— 

Несеться гомін по цілому краю. 

«Мій Олів’єре, друже мій і брате,— 

Сказав Роланд,— продав нас Ганелон. 
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Сховати зраду вже тепер не можна, 

За нас помститься наш великий Карл! 

А в нас тут буде бій тяжкий, кривавий, 

Такого ще на світі не бувало. 

Почну рубати маврів Дюрандалем, 

Ти ж Альтеклером, друже мій, рубай! 

Ми стільки світу вже сходили з ними, 

Так ними виграли багато боїв, 

Що пісні не складуть про нас лихої!  

<…> 

СХХІХ 

... Хто бачив Олів’єра і Роланда, 

Як люто билися вони мечами, 

Або Турпіна з списом у руках 

Всього чотири тисячі невірних 

Вони убили в січі цій кривавій,— 

Пісні і кличі так порахували. 

Чотири наступи відбили наші, 

Останній, п’ятий згубний був, нещасний: 

Загинули в бою барони франків, 

Лиш шістдесят з усіх лишалось,— 

За них пізніше маври заплатили. 

CXXX 

Побачив згубу франків граф Роланд 

І Олів’єру другові сказав: 

«Мій любий друже, що ти тут поробиш? 

Бач, скільки в нас загинуло відважних, 

Які барони не живуть вже нині, 

На жаль і смуток любої країни! 

Великий Карле, наш королю славний, 

Чом ти не тут? Ой, любий Олів’єре, [171] 

Що ж нам робить? Як повідомить Карла?» 

«Не знаю, друже,— мовить Олів’єр,— 

Як ждать безчестя, краще смерть тепер!» 

СХХХІ 

«Я засурмлю в свій ріг, у Оліфант, 

В міжгір’ї Карл іде,— сказав Роланд,— 

Ручуся, він почує й вернеться назад». 

«Це був би сором,— каже Олів’єр,— 

Цим тільки вкриєте себе ганьбою, 

Себе і ввесь свій рід на цілий вік. 

Було б тоді сурмити, як казав, 

Тепер на це я згоди би не дав. 

Тепер сурмить не честь і не хвала, 

Коли вам кров всі руки залила». 

Роланд на те: «То кров ще не моя!»  

<…> 
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CXXXIV 

Але Турпін цю суперечку вчув, 

Коня свого острогами торкнув, 

Примчав до друзів і почав корити: 

«На бога, киньте, друзі, тут сваритись, 

Бароне Олів’єре, сір Роланд. 

Сурмити пізно вже, спізниться Карл. 

Хіба для того тільки слід сурмити, 

Щоб імператор міг за нас помститись, 

Щоб маврам не прийшлося ні одному 

У радощах вертатися додому. 

Як тільки зійдуть з коней наші франки, 

Побачать наші зсічені останки, 

Складуть у труни, покладуть на мули 

Заплачуть від журби і жалю гірко 

І поховають в склепах монастирських, 

Щоб свині, пси й вовки не жерли нас». 

«Ви добре мовите»,— сказав Роланд. 

CXXXV 

Узяв тут міцно в руки граф Роланд 

Дзвінкий свій ріг, свій славний Оліфант, 

До уст своїх його він притулив 

І з мукою тяжкою засурмив. 

На тридцять миль через вершини гір 

Чудовий ріг Роланда загримів. 

Почув король і франки всі цей грім... 

І мовив Карл: «Б’ють наші ворогів!» 

А Ганелон поквапно відповів: 

«Коли б хто інший отаке сказав,— 

Усякий брехуном його б назвав!» 

CXXXVI 

Роланд сурмив так болісно і тяжко, 

Що кров’ю вкрилися червоною уста, 

Й порвалися всі жили на висках. 

Гуде протяжно-гучно Оліфант,— 

І вчув його в міжгір’ях Карл Великий, 

Учув Немон і все французьке військо. 

І мовив Карл: «Роланд сурмить в свій ріг. 

Роланд сурмить не дурно, тільки в бій». 

«Який там бій! — промовив Ганелон,— 

Соромтесь, сір, старі ви вже і сиві, 

Говорите ж, неначе та дитина. 

Та хто ж Роландову не зважить силу? 

Ходімо, франки, далі! треба йти. 

Не близько ще до Франції-краси». 

CXXXVII 
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Сурмить Роланд, в крові його уста, 

І жили всі відкрились на висках. 

Сурмить над силу тяжко і напружно. 

Почули франки й Карл: «Як смутно-тужно 

Роландова сурмить сурма!» — він мовить. 

«Роланд в біді, там бій! Наш рицар молить 

Допомогти йому! — скричав Немон,— 

Нас держить тут лиш зрадник Ганелон. 

До зброї, Карл, нехай ваш клич лунає,— 

То ж граф Роланд в розпуці в ріг свій грає!» 

CXXXVIII 

Могучий Карл звелів у сурми грати,  

Посходить з коней, зброю свою взяти — 

Кольчуги й золоті мечі, шоломи, 

Щити розписані й списи міцні. 

На коней бойових бійці сідають,— 

Над ними прапорці похідні мають: 

Червоні, жовті, сині й білі,— 

І мчать назад по згір’ях що є сили. 

О, якби був Роланд іще живий! 

Барони між собою говорили,— 

«Рубатимемо страшно з ним невірних». 

Даремно все: вони примчать запізно. 

Кругом сіріють скель верхи високі, 

В долинах ринуть скрізь прудкі потоки... 

А сурми франків все гудуть і грають — 

Роландовій сурмі відповідають. 

Вперед щосили поспішає Карл, 

За ним його барони мчать сумні — 

Всі моляться і журяться, і плачуть, 

Живого ще Роланда щоб побачить. 

Та що ж, що франки виступають грізно? 

Даремно все: вони примчать запізно.  

<…> 

CLVIII 

Відважно б’ється й далі граф Роланд. 

Палає тіло, піт тече струмками, 

І нестерпуче голова болить, 

Бо, як сурмив у ріг, порвались жили. 

Та мусить знати, а чи прийде ж Карл? 

І знов сурмити почина Роланд — 

І тихо-тихо грає Оліфант. 

Проте король почув ці ніжні звуки, 

Спинив коня і каже: «Горе нам» 

Сьогодні ми навік Роланда втратим, 

По звуках чую, що йому не жити... 

То ж хто до нього хоче поспішити— 

Спішіть! Хай сурмлять сурми, скільки є! 

І шість десятків тисяч сурм гуде, 
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Заграли гори й долини озвались... 

Погани чують звуки, не сміються, 

Поміж собою кажуть: «Карл іде».  

<…> 

CLXXIII 

Відчув Роланд, що морок очі криє, 

На ноги став, напруживши всі сили — 

В лиці червоної ні краплі крові, 

До скелі темнобурої підходить 

І десять раз у розпачу і гніві 

Мечем об камінь б’є. А сталь дзвенить 

І навіть не щербиться. І молить граф: 

О, матір божа, поможи мені! 

Мій добрий меч, о, Дюрандалю вірний, 

Коли я вмру, ти більше не потрібний! 

А скільки битв з тобою виграв я, 

А скільки царств завоював тобою 

Для імператора з сідою бородою! 

Ти не потрапиш в руки страхунам,— 

Тобою володів такий васал, 

Яких не зна вже Франція-краса!»  

<…> 

CLXXVI 

Роланд почув себе в обіймах смерті — 

Смертельний холод в голові і серці. 

Лягає під ялину ниць Роланд, 

Притис до серця меч і Оліфант. 

Він ліг обличчям до країни маврів, 

Щоб Карл сказав своїй дружині славній, 

Що граф Роланд умер — та переміг. 

Згадав ще раз Роланд свої гріхи 

Й простяг у небо рукавичку праву.  

<…> 

CLXXXI 

Велить король у сурми засурмить 

І на чолі дружини франків мчить. 

Знайшли сліди іспанських сарацин 

Й пустилися за ними навздогін. 

Тут бачить Карл, що скоро ніч заходить, 

З коня свого на луг зелений сходить. 

Упавши ниць, став бога він молити 

Продовжить день, рух сонця припинити. 

І от що ангел Кардові сказав — 

Той, що звичайно з Карлом розмовляв:  

«Устань, король, не змеркне сонця світ, 

Бо зна творець — загинув франків цвіт,— 

За все тепер ти зможеш відомстить!» 
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Почувши це, король ізнову мчить. 

CLXXXII 

Для Карла бог являє чудеса: 

Без руху сонце стало в небесах. 

Тікають маври, франки їх женуть, 

Наздоганяють коло Валь-Тенебри, 

А звідси аж до Сарагоси гнали, 

Вбиваючи невірних всіх без жалю. 

Тут заступили маврам всі стежки, 

Притисли їх до Ебро, до ріки. 

Ріка прудка, глибока і грізна, 

А тут тобі ні човна, ні судна 

Стрибають просто в воду сарацини, 

Звучи па поміч бога Тервагана. 

У кого зброя трапилась важка, 

Відразу пойняла того ріка. 

А інший в хвилях закрутився. 

Щасливіший був той, хто захлинувся сам,— 

Загинули ж усі невірні там. 

А франки кажуть: «Так Роланд помотався!»  

<…> 

CLXXXIX 

Утік до Сарагоси цар Марсілій, 

Зійшов з коня під деревом оливним, 

Свій шолом, меч і панцер слугам дав 

І сам сумний, злиденний тут же впав. 

Лежить без правої руки Марсілій, 

І кров тече струмками на траву, 

І з кров’ю тратить він свідомість-силу. 

Над ним стоїть цариця Брамімонда, 

Ридає, тужить і голосить тяжко. 

А з нею купно двадцять тисяч маврів 

Кленуть і Карла й Францію прекрасну. 

А далі йдуть в печеру Аполліна, 

Кленуть його і зневажають всі: 

«Поганий боже, нащо нас покинув, 

Навіщо соромом царя укрив, 

За вірну службу лихом заплатив?» 

Зривають з нього скіпетр і корону, 

Прив’язують на стовп, скидають знову, 

Ногами топчуть, палицями б’ють 

І на дрібнесенькі шматки січуть. 

Також схопили й бога Тервагана, 

Карбункул ясний відламали в нього 

І з Мухамедом в рів обох звалили, 

Щоб рвали їх там пси і свині рили.  

<…> 

CCLXXIV 
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Вернувся Карл з Іспанії додому, 

В найкраще місто Франції, в столицю. 

Іде в палац, проходить у світлицю. 

Прекрасна Альда Карла зустрічає. 

Де ж граф Роланд? — вона його питає,— 

Що одружитися зо мною має?» 

Від горя Карл і світла вже не бачить — 

Рве сиву бороду і гірко плаче: 

«О, сестро-друже, не питай — загинув, 

Та дам тобі ще кращого в заміну — 

Це Людвік, син мій — кращого не маю, 

Він буде королем у нашім краю». 

І мовить Альда: «Дивні ці слова! 

Господь хай милує і його ангел, 

Щоб я жила, коли помер Роланд!» 

Поблідла вся і впала нежива 

Під ноги Карла — бог простить її! 

Заплакали всі франки у журбі.  

<…> 

CCLXXVI 

Вернувся Карл в свій Ахен первостольний. 

Перед палацом просто на майдані 

Став зрадник Ганелон в міцних кайданах. 

(Переклад В. Щурата) 
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Аліґ’єрі Данте 

Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…») 

В своїх очах вона несе Кохання,—  

На кого гляне, ощасливить вмить;  

Як десь іде, за нею всяк спішить,  

Тріпоче серце від її вітання.  

Він блідне, никне, множачи зітхання,  

Спокутуючи гріх свій самохіть.  

Гординя й гнів од неї геть біжить.  

О донни, як їй скласти прославляння?  

Хто чув її,— смиренність дум свята  

Проймає в того серце добротливо.  

Хто стрів її, той втішений сповна.  

Коли ж іще й всміхається вона,  

Марніє розум і мовчать уста.  

Таке-бо це нове й прекрасне диво.  

(Переклад М. П. Бажана) 
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ІІ СЕМЕСТР 
ВІДРОДЖЕННЯ 

Франческо Петрарка 

Сонет № 61 

Благословенні будьте, день і рік,  

І мить, і місяць, і місця урочі,  

Де постеріг я ті сяйливі очі,  

Що зав’язали світ мені навік!  

Благословен вогонь, що серце пік,  

Солодкий біль спечаленої ночі  

І лук Амура, що в безоболоччі  

Пускав у мене стріл ясний потік!  

Благословенні будьте, серця рани  

І вимовлене пошепки ім’я  

Моєї донни — ніжне і кохане,  

І ці сторінки, де про неї я  

Писав, творивши славу, що не в’яне,—  

Й ти, неподільна радосте моя! 

(Переклад Д. Павличка) 

Франческо Петрарка 

Сонет № 132 

Як не любов, то що це бути може?  

А як любов, то що таке вона?  

Добро? — Таж в ній скорбота нищівна.  

Зло? — Але ж муки ці солодкі, Боже!  

Горіти хочу? Бідкатись негоже.  

Не хочу? То даремно скарг луна.  

Живлюща смерте, втіхо навісна!  

Хто твій тягар здолати допоможе?  

Чужій чи власній долі я служу?  

Неначе в просторінь морську безкраю,  

В човні хисткому рушив без керма;  

Про мудрість тут і думати дарма —  

Чого я хочу — й сам уже не знаю:  

Палаю в стужу, в спеку — весь дрижу.  

(Переклад Д. Паламарчука) 
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Вільям Шекспір 

Сонет № 66 

Я кличу смерть — дивитися набридло 

На жебри і приниження чеснот, 

На безтурботне і вельможне бидло, 

На правоту, що їй затисли рот, 

На честь фальшиву, на дівочу вроду 

Поганьблену, на зраду в пишноті, 

На правду, що підлоті навдогоду 

В бруд обертає почуття святі, 

І на мистецтво під п’ятою влади, 

І на талант під наглядом шпика, 

І на порядність, що безбожно краде, 

І на добро, що в зла за служника! 

Я від всього цього помер би нині, 

Та як тебе лишити в самотині? 

(Переклад Д. Павличка) 

Вільям Шекспір 

Сонет № 66 

Стомившися, вже смерті я благаю, 

Бо скрізь нікчемність в розкоші сама, 

І в злиднях честь доходить до одчaю, 

І чистій вірності шляхів нема, 

І силу неміч забива в кайдани, 

І честь дівоча втоптана у бруд, 

І почесті не тим, хто гідний шани, 

І досконалості — ганебний суд, 

І злу — добро поставлене в служниці, 

І владою уярмлені митці, 

І істину вважають за дурниці, 

І гине хист в недoума в руці. 

Стомившись тим, спокою прагну я, 

Та вмерти не дає любов твоя. 

(Переклад Д. Паламарчука) 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1870 

 

Вільям Шекспір 

Сонет № 116 

Не буду я чинити перешкоди  

Єднанню двох сердець. То не любов,  

Що розцвіта залежно від нагоди  

І на віддаленні згасає знов. 

Любов — над бурі зведений маяк,  

Що кораблям шле промені надії,  

Це — зірка провідна, яку моряк  

Благословляє в навісній стихії. 

Любов — не блазень у руках часу,  

Що тне серпом своїм троянди свіжі —  

І щік, і уст незайману красу.  

Той серп любові справжньої не ріже. 

Як ця брехня — я віршів не писав,  

І ще ніхто на світі не кохав. 

(Переклад Д. Паламарчука) 

Вільям Шекспір 

Сонет № 130 

Її очей до сонця не рівняли, 

Корал ніжніший за її уста, 

Не білосніжні пліч овали, 

Мов з дроту чорного коса густа. 

Троянд багато зустрічав я всюди, 

Та на її обличчі не стрічав, 

І дише так вона, як дишуть люди, 

А не конвалії між диких трав. 

І голосу її рівнять не треба 

До музики, милішої мені, 

Не знаю про ходу богинь із неба, 

А кроки милої — цілком земні. 

І все ж вона — найкраща поміж тими, 

Що славлені похвалами пустими. 

(Переклад Д. Паламарчука) 

 

 

  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1871 

 

Вільям Шекспір 

Ромео і Джульєтта (трагедія) 

Зміст 
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Дія перша ................................................................................................................................. 1873 
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Дія друга ................................................................................................................................... 1899 
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Сцена З ................................................................................................................................. 1959 

Сцена 4 ................................................................................................................................. 1961 

Сцена 5 ................................................................................................................................. 1963 

Дія п’ята .................................................................................................................................... 1967 

Сцена 1 ................................................................................................................................. 1968 

Сцена 2 ................................................................................................................................. 1971 

Сцена 3 ................................................................................................................................. 1972 

Примітки О. Алексеєнко до трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» ............................. 1984 

 

Д і й о в і  о с о б и  

Е с к а л, князь Веронський. 

П а р і с, молодий дворянин, родич князя. 

М о н т е к к і  голови двох ворогуючих родин. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1872 

 

К а п у л е т т і  

С т а р и й, дядько Капулетті. 

Р о м е о , син Монтеккі. 

М е р к у ц і о , родич князя і друг Ромео. 

Б е н в о л і о , небіж Монтеккі і друг Ромео. 

Т і б а л ь т , небіж синьори Капулетті. 

Б р а т  Л о р е н ц о, чернець-францисканець. 

Б р а т  Д ж о в а н н і, чернець того ж ордену. 

Б а л т а з а р, слуга Ромео. 

С а м с о н  

Г р е г о р і  
слуги Капулетті. 

П ’ є т р о, слуга Джульєттиної мамки. 

А б р а м, слуга Монтеккі. 

А п т е к а р. 

Т р о є  м у з и к а н т і в. 

П а ж  П а р і с а. 

П а ж  М е р к у ц і о. 

С т р а ж н и к. 

С и н ь й о р а  М о н т е к к і, дружина Монтеккі. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і, дружина Капулетті. 

Д ж у л ь є т т а, дочка Капулетті. 

М а м к а  Д ж у л ь є т т и. 

В е р о н с ь к і  г о р о д я н и ,  р о д и ч і  о б о х  р о д и н ,  м а с к и ,  н о с і ї  

с м о л о с к и п і в ,  п а ж і ,  с т о р о ж а ,  в а р т о в і  т а  с л у г и. 

Х о р. 

Дія відбувається у Вероні, початок п’ятої дії — в Мантуї. 

Пролог 

Входить Хор. 

Х о р  

Однаково шляхетні дві сім’ї 

В Вероні пишній, де проходить дія, 

Збували в ворожнечі дні свої. 

Аж враз кривава скоїлась подія. 

Коханців двоє щирих, запальних 

Ворожі ті утроби породили; 

Нещастя сталося у сім’ях тих, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1873 

 

Вони одвічні звади припинили. 

Життя коротке і сумну любов, 

Трагічну смерть, що потрясла родини, 

Як змила ту ненависть чиста кров, 

Ми вам покажемо за дві години. 

Даруйте нам недоліки пера, 

Всі хиби виправить старанна гра. 

Виходить. 

Дія перша 

Сцена 1 

Верона. Міський майдан. 

Входять Самсон та Грегорі, слуги Капулетті, з мечами і щитами. 

С а м с о н. Грегорі, даю слово, ми не допустимо, щоб нас паскудили та бруднили. 

Г р е г о р і. Авжеж, бо ми ж таки не вуглярі. 

С а м с о н. Я хочу сказати: як розлютуєшся, то й хапайся одразу за меч. 

Г р е г о р і. Поки там що, гляди, щоб не злетіла, бува, голова з плеч. 

С а м с о н. Я рубону швидко, як хто мене зачепить. 

Г р е г о р і. Та тільки ж не швидко тебе це розпече. 

С а м с о н. Кожен пес із дому Монтеккі мене дратує. 

Г р е г о р і. Роздратуватися означає пуститися в рух, а бути хоробрим — означає стояти 

твердо на місці; отже, коли тебе роздратують, ти рушиш з місця й накиваєш п’ятами. 

С а м с о н. Ого! Як тільки зачепить мене якийсь пес із того дому, я стоятиму твердо. 

Я зіпруся на мур і захищатимусь від кожного чоловіка чи дівки з дому Монтеккі. 

Г р е г о р і. По цьому ж то й знати, що ти легкодухий раб: легкодухі боягузи туляться до 

муру. 

С а м с о н. То правда! Жінки — посудини слабкі, через те їх і припирають до муру. 

Отож і я всіх чоловіків з дому Монтеккі відпихатиму від муру, а всіх дівчат припиратиму 

до муру. 

Г р е г о р і. Адже ж сваряться наші господарі, а ми — тільки їхні слуги. 

С а м с о н. Дарма. Я буду справжній тиран! Упоравшися з чоловіками, я й до дівчат 

буду лютий; я їм голови постинаю. 

Г р е г о р і. Голови дівчатам? 

С а м с о н. Авжеж, голови або щось інше, розумій як хочеш. 

Г р е г о р і. Зрозуміє це той, кому дошкулить. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1874 

 

С а м с о н. Я їм дошкулятиму доти, доки мені сили стане стояти. Адже ж усім добре 

відомо, що я, нівроку, добрий шмат м’яса. 

Г р е г о р і. Гаразд, що не риби. Був би ти рибою, то була б з тебе в’ялена тріска. Ну, 

витягай мерщій свій струмент: сюди йдуть двоє з дому Монтеккі. 

Входять Абрам та Балтазар, двоє слуг Монтеккі. 

С а м с о н. Зброя моя наголо. Починай сварку, а я підтримаю тебе ззаду. 

Г р е г о р і. Як? Повернешся до мене задом та й накиваєш п’ятами? 

С а м с о н. Не бійся мене. 

Г р е г о р і. Ще чого! Мені тебе боятись! Я боюся за тебе. 

С а м с о н. Треба, щоб закон був на нашому боці: нехай вони почнуть. 

Г р е г о р і. Я гляну люто, йдучи повз них; нехай приймають це, як собі хочуть. 

С а м с о н. Ні, як посміють! Я наставлю їм дулю. Ганьба їм буде, як таке стерплять. 

А б р а м. Це ви нам наставили дулю, синьйоре? 

С а м с о н. Я просто наставив дулю, синьйоре. 

А б р а м. Це ви нам наставили дулю, синьйоре? 

С а м с о н (до Грегорі). Чи буде закон на нашому боці, якщо я відповім йому «так»? 

Г р е г о р і (до Самсона). Ні. 

С а м с о н. Ні, синьйоре. Я не вам наставив дулю, синьйоре; я просто наставив дулю, 

синьйоре. 

Г р е г о р і. Ви напрошуєтесь на сварку, синьйоре? 

А б р а м. На сварку, синьйоре? Ні, синьйоре. 

С а м с о н. Якщо ви бажаєте, синьйоре, я до ваших послуг. Я служу хазяїнові не 

гіршому, ніж ваш. 

А б р а м. Та вже ж не кращому. 

С а м с о н. Гаразд, синьйоре. 

Г р е г о р і (до Самсона). Скажи — кращому: сюди йде небіж мого господаря. 

С а м с о н. Авжеж кращому, синьйоре. 

А б р а м. Ви брешете. 

С а м с о н. Виймайте мечі, якщо ви мужчини. Грегорі, а покажи-но їм твій знаменитий 

удар. 

Б’ються. 

Входить Бенволіо. 

Б е н в о л і о. Схаменіться, дурні! Мечі сховайте в піхви. Ви самі не тямите, що робите. 

(Вибиває мечі в них із рук.) 

Входить Тібальт. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1875 

 

Т і б а л ь т 

Що! Б’єшся ти серед негідних слуг? 

Бенволіо, поглянь. Ось смерть твоя. 

Б е н в о л і о 

Я їх мирив. Сховай меча у піхви 

Або рубай, щоб їх розборонити. 

Т і б а л ь т 

Меч у руках, а мир на язиці?! 

Ненавиджу це слово я, мов пекло, 

Як всіх Монтеккі, як тебе самого. 

Обороняйся ж, боягузе! 

Б’ються. 

Входять декілька прибічників обох родин і втручаються в сутичку;  

згодом вбігають кілька городян із киями. 

1 - й  г о р о д я н и н  

Гей, алебард, київ! Мерщій! Лупцюй їх! 

Г о р о д я н и  

Смерть Капулетті! Бий їх! Смерть Монтеккі! 

Входить Капулетті в халаті, за ним синьйора Капулетті. 

К а п у л е т т і  

Що тут за гамір? Де мій довгий меч? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ні, костур, костур! Нащо вам той меч? 

К а п у л е т т і  

Меча, кажу! Іде старий Монтеккі, 

Мені на глум махає він мечем. 

Входять Монтеккі й синьйора Монтеккі. 

М о н т е к к і  

Ти, підлий Капулетті! 

(До дружини.) 

Не тримай. 

С и н ь й о р а  М о н т е к к і  

До ворога не підпущу й на крок. 

Входить князь з почтом. 

К н я з ь  

Бунтівники ви! Вороги спокою! 

Мечі плямуєте ви кров’ю ближніх. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1876 

 

Ви чуєте? Спиніться, люди! Звірі! 

Ви згубний пломінь люті й ворожнечі 

Потоком пурпуровим з власних жил 

Гасити ладні раз у раз. Із рук 

Додолу кидайте криваву зброю 

І слухайте, що скаже в гніві князь ваш, 

Інакше ждуть на вас страшні тортури. 

Утретє вже за слово легковажне 

Ти, Капулетті, й запальний Монтеккі, 

Тривожите ви чварами все місто! 

Утретє сиві жителі Верони, 

Свої пристойні вбрання поскидавши, 

До рук старих стару хапають зброю, 

Ущент поточену іржею миру, 

Щоб вашу лють іржаву гамувати. 

Коли ще раз стривожите Верону, 

За спокій ви заплатите життям. 

На цей раз — хай розійдеться весь натовп — 

Ви, Капулетті, йдіть слідом за мною... 

А вас, Монтеккі, жду я по обіді 

В тім замку, де ми чиним здавна суд, 

Щоб нашу волю вислухать надалі. 

Під страхом смерті всім велю — розходьтесь. 

Виходять усі, крім Монтеккі, синьйори Монтеккі та Бенволіо. 

М о н т е к к і  

Хто знов підняв цю стародавню чвару? 

Скажіть, небоже, ви були при цьому? 

Б е н в о л і о 

Тут слуги ваші й ваших ворогів 

Зчепилися, коли я підійшов. 

Я вихопив меча — рознять хотів їх. 

Враз налетів на нас Тібальт завзятий 

З оголеним мечем в руці й почав 

Зухвало ним махать над головою, 

Повітря розтинаючи, а вітер 

Свистів лише у відповідь йому. 

Немов глузуючи. Я став до бою. 

Зібравсь народ. Зчинився бій, та князь 

З’явився тут і сварку припинив. 

С и н ь й о р а  М о н т е к к і  

Хто бачив сина? Де ж Ромео мій? 

Як рада я, що він не встряв у бій. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1877 

 

Б е н в о л і о 

Ще до пори, коли ранкове сонце 

У сходу золоте вікно зорить, 

Пройтись я вийшов, щоб розвіять тугу. 

І раптом бачу в гаї сикоморів, 

Що розрослись за мурами на захід, 

Ваш син гуляє у годину ранню. 

його догнать хотів я. Він помітив 

Мене і зник в гущавині лісній. 

Я по собі це почуття вже знаю, 

Коли буваєш зайвим сам собі. 

І прагнеш від усіх десь заховатись... 

Тож через те за ним я й не пішов, 

А обминути вирішив того, 

Хто сам людей минає в самотині. 

М о н т е к к і  

Не раз його там бачать рано-вранці. 

Росу блискучу множить він сльозами, 

До хмар небесних хмари додає 

Зітхань глибоких. А коли на сході 

Встає над обрієм веселе сонце 

І починає піднімать заслону 

Аврориного ложа, раз у раз 

Мій син сумний тікає від проміння 

І замикається в своїх покоях; 

Фіранками вигонить денне світло 

І штучно створює цим темну ніч. 

Похмурий, чорний сум біду віщує, 

Як щось його завчасно не врятує. 

Б е н в о л і о 

Скажіть, в чім річ, мій благородний дядьку? 

М о н т е к к і  

Не знаю: я цього не чув від нього. 

Б е н в о л і о 

Чи ви хоч намагались розпитати? 

М о н т е к к і  

Не тільки я, але й найкращі друзі. 

Та в почуттях він сам собі порадник, 

А чи хороший, не скажу цього. 

Він мовчазний і потайний безмірно, 

Так неохоче розкриває серце, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1878 

 

Як брунька, що робак її гризе, 

Коли вона іще не розгорнула 

В повітрі ніжних пелюстків своїх, 

Не віддала краси своєї сонцю. 

Якби знайти причину тій печалі, 

То швидко ми б і ліки підшукали. 

Входить Ромео. 

Б е н в о л і о 

Ось він іде. Прошу вас, відійдіть. 

Я розпитаю, все з’ясую вмить. 

М о н т е к к і  

Так, розпитай! Ти зробиш добре діло... 

Ходім, синьйоро. Ти ж розпитуй сміло. 

Монтеккі й синьйора Монтеккі виходять. 

Б е н в о л і о 

Що ж, доброго вам ранку! 

Р о м е о  

Рано ще? 

Б е н в о л і о 

На вежі вибило всього лиш дев’ять. 

Р о м е о  

Як довго тягнуться години смутку! 

Чи то не батько мій пішов звідсіль? 

Б е н в о л і о 

Так, він. Але скажи мені, що саме 

Розтягує години для Ромео? 

Р о м е о  

Те, що спроможне вкоротити їх. 

Б е н в о л і о 

Кохання? 

Р о м е о  

Ні. Його відсутність. 

Б е н в о л і о 

Що? 

Невже любов? 

Р о м е о  

Любов. Лиш безнадійна. 

Б е н в о л і о 
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На жаль, кохання чарівне на вигляд, 

Насправді ж — деспотичне і жорстоке. 

Р о м е о  

На жаль, сліпе кохання манівцями 

Веде примхливо і керує нами. 

Де ми обідаємо?.. Що тут сталось?.. 

Хоча не говори: я чув усе. 

Страшна ненависть, та любов страшніша. 

З ненависті любов. О гнів кохання! 

З нічого — все: і розквіт, і буяння. 

О легкості тягар. Сенс пустоти. 

Безформний хаос пречудових форм. 

Свинцевий пух і полум’я холодне, 

Цілюща слабість і блискучий дим... 

Безсонний сон, єство, що не існує. 

Не маю радості, а все ж люблю я... 

Ти не смієшся? 

Б е н в о л і о 

Ні, я швидше плачу. 

Р о м е о  

Чого, сердечний друже? 

Б е н в о л і о 

А того, 

Що серце друга сум опанував. 

Р о м е о  

Сумні всі ті, хто так, як я, кохав. 

Мене гнітить моя тяжка печаль, 

Твоя ж — удвоє збільшує мій жаль. 

Ти співчуття до мене виявляєш, 

І, мов ножем, мені ти серце краєш. 

Любов — це дим, що в’ється від зітхання; 

В очах коханців — це вогонь бажання. 

Коли ж закохані в тривозі, в горі — 

Сльозами можуть затопити й море. 

Безумство мудре — ось що є любов. 

Воно отруює й зціляє кров. 

Прощай, кузене! 

(Йде.) 

Б е н в о л і о 

Стій! І я з тобою. 
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Не розлучайсь так холодно зі мною. 

Р о м е о  

Я загубив себе... Мене немає... 

Це не Ромео, ні, він десь блукає... 

Б е н в о л і о 

Отож скажи мені, кого ти любиш? 

Р о м е о  

Сказать тобі зітханням? 

Б е н в о л і о 

Не зітханням, 

Скажи серйозно, хто вона? 

Р о м е о  

Це означає — хворого питати 

Про заповіт, що може оживляти 

Вмирущого... Кохаю жінку я. 

Б е н в о л і о 

Так я й гадав і влучив просто в око. 

Р о м е о  

Стрілець меткий! Кохаю я красуню. 

Б е н в о л і о 

Як гарна ціль, то легше в неї й цілить. 

Р о м е о  

Ти схибив і на цей раз не поцілив. 

Бо не страшні їй Купідона стріли. 

Та дівчина Діаниних звичаїв — 

За щит собі вона цнотливість має, 

І не вразить її той лук любовний, 

Байдужа їй облога красномовна. 

її не взяти штурмом почуттів, 

Ні поглядом закоханим без слів, 

Ні золотом, що спокуша й святих. 

Вона багата пишною красою... 

Та бідна тим, що все, коли помре, 

Незаймане в могилу забере. 

Б е н в о л і о 

Як? Поклялася дівувать довіку? 

Р о м е о  

На жаль! А втрати через те великі: 

її краса від скупості злиняє, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1881 

 

В потомстві ця краса не забуяє. 

Аж надто мудра, надто чарівна, 

Всіх райських благ доступиться вона. 

Клялась вона нікого не кохати, 

Я ж — мертвий, хоч живу, щоб це казати... 

Б е н в о л і о 

Послухай-но, не думай більш про неї. 

Р о м е о  

Навчи мене, як розучитись думать. 

Б е н в о л і о 

Очам своїм дай волю: помилуйся 

На інших ти красунь. 

Р о м е о  

Найкращий засіб 

Ще раз підкреслити її принади. 

Та маска, що чоло цілує дамам, 

Хоч і сама вся чорна, а проте, 

Здається нам, приховує красу. 

Той, хто осліп, довіку пам’ятає 

Коштовний скарб утраченого зору. 

О, покажи красуню щонайкращу, 

Дивившись на красу її, збагну: 

Звабливість милої найвища в світі. 

Хоч як навчай, цього я не забуду. 

Б е н в о л і о 

Стривай. Науку спробую купити. 

Я все зроблю, аби свій борг сплатити. 

Виходять. 

Сцена 2 

Вулиця. 

Входять Капулетті, Паріс і слуга. 

К а п у л е т т і 

Так, нас обох — Монтеккі і мене — 

Покарано, щоб в злагоді жили. 

Старим, як ми, здається, це й не важко. 

Паріс Обидва ви однаково достойні; 

І дуже жаль, що ваша ворожнеча 

Триває довго так. Синьйоре мій, 

Яку ж мені ви відповідь дасте? 
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К а п у л е т т і 

Я повторю вам те, що ви вже чули: 

Не знає світу донечка моя — 

Ще й чотирнадцяти нема їй літ. 

Нехай в красі ще двоє літ зів’яне, 

І стане на порі дитя кохане. 

П а р і с  

Я матерів щасливих знав молодших... 

К а п у л е т т і 

Тому вони і в’януть надто рано! 

Дітей моїх поглинула могила, 

її одну лиш небо зберегло. 

Ви серце дівчини скоріть, Парісе, 

Це все, що треба нам, щоб ми зійшлися. 

Чого вона собі, я їй бажаю 

І радо вас обох благословляю. 

Сьогодні свято у моєму домі; 

Зберуться рідні, друзі і знайомі, 

Всі ті, кого люблю я і шаную. 

Бажаним гостем бути вас прошу я. 

В цю ніч засвітять зорі нам земні 

Ясніш за ті, що сяють в вишині. 

Як втішно юнаку, що сад цвістиме, 

Що квітень хиряву прогонить зиму, 

Відчуєте і ви всю втіху свята, 

І вас почнуть красуні обступати. 

Дивіться, слухайте, спостерігайте, 

Найкращій з них свої чуття віддайте. 

Дочка моя теж буде поміж тими, 

її краса — ніяка перед ними. 

Ходім зі мною! Ти ж біжи, шукай, 

По всій Вероні всіх оповіщай, 

Хто в списку є. 

(Дає слузі папір.) 

Ти мусиш їх прохати 

До нас на свято нині завітати. 

Капулетті й Паріс виходять. 

С л у г а. Всіх оповіщай, хто в списку є! А хто його знає, що це за список? Що, коли тут 

написано, щоб швець дбав про свій аршин, а кравець — про свою колодку, а рибалка — 

про свій пензель, а маляр — про свій невід. Всіх оповіщай, хто в списку є! 
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Я повинен знайти всіх тих, що їх імена тут записані! А як мені второпати, які саме 

імена тут записані? Я ніяк не доберу, що тут написав той, хто тут писав! Треба знайти десь 

учену людину. 

А, оце до речі! 

Входять Бенволіо й Ромео. 

Б е н в о л і о 

При сонці мерхне сяйво зір поволі; 

В малій халепі горе — перший лік; 

В великому не чуть малого болю; 

Крутіж у голові — верти у другий бік; 

Якщо ваш зір зустрів нову заразу, 

Стара хвороба пропаде одразу. 

Р о м е о  

Для цього теж корисний подорожник... 

Б е н в о л і о 

Для чого? 

Р о м е о  

Для поламаних кісток. 

Зламав ти, бідолашний, ногу... 

Б е н в о л і о 

Що? 

Чи ти не збожеволів, мій Ромео? 

Р о м е о  

Ні, я не збожеволів, а проте 

Я зв’язаний міцніш, ніж божевільний... 

В тюрмі я темній гину, пропадаю 

Від голоду,— я змучений до краю, 

Побитий і... Добридень, мій молодче! 

Слуга 

Добридень вам! Ви вмієте читати? 

Р о м е о  

О так, в моїй біді мою судьбу... 

С л у г а. Цього ви, мабуть, і без книжок навчились; але будьте такі ласкаві, скажіть 

мені, чи вмієте ви прочитати те, що тут бачите? 

Р о м е о . Так, якщо знаю літери і мову. 

С л у г а. Ви чесно відповідаєте. Зоставайтесь веселі! 

Р о м е о . Стривай же, хлопче, я читати вмію! 
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(Читає.) 

«Синьйор Мартіно та його дружина й дочки; граф Ансельмо та його прекрасні сестри; 

синьйора вдова Вітрувіо; синьйор Плаченціо та його любі небоги; Меркуціо та його брат 

Валентин; мій дядько Капулетті, його дружина й дочки; моя чарівна небога Розаліна; 

Лівія; синьйор Валенціо та його кузен Тібальт; Лючіо та весела Гелена». 

Блискуче товариство! 

(Повертає список.) 

Куди ж їх запрошують? 

С л у г а. Нагору. 

Р о м е о . Куди? 

С л у г а. На вечерю до нашої господи. 

Р о м е о . Чиєї господи? 

С л у г а. Мого господаря. 

Р о м е о . Про це спитать я мав тебе раніше. 

С л у г а. Тепер я вам скажу про це й без запитання: мій господар — знатний і багатий 

синьйор Капулетті, і якщо ви не з дому Монтеккі, то ласкаво просимо завітати до нас на 

келих вина. Зоставайтеся здорові! 

(Виходить.) 

Б е н в о л і о 

На святі цім родиннім в Капулетті 

Й твоя кохана Розаліна буде 

Між чарівних красунь. Ходімо й ми. 

Побачиш сам; хай око безстороннє 

Зрівня її з красунями Верони, 

І лебідь твій обернеться в ворону. 

Р о м е о  

Якщо блюзнірством погрішу таким, 

Вогнем хай сльози очі випікають. 

Смерть на вогні хай кара буде їм 

За те, що стали враз єретиками! 

Покіль існує світ, як не крути, 

Під сонцем кращої не вгледиш ти! 

Б е н в о л і о 

Бо з нею поруч інша не стояла, 

В твоїх очах вона сама сіяла. 

Отож ці кришталеві терези 

Хай зважать чари іншої краси, 
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Тоді приваби знайдеш дуже мало 

В перлині, що твій погляд чарувала. 

Р о м е о  

Ходім, та не на інших задивлятись, 

Коханою я буду милуватись! 

Виходять. 

Сцена З 

Кімната в домі Капулетті. 

Входять синьйора Капулетті й мамка. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Поклич до мене доню. Де вона? 

М а м к а 

Моєю цнотою в дванадцять років 

Клянусь, що я вже кликала її. 

Ягняточко моє! Моя пташинко! 

Куди поділася вона? Джульєтто! 

Входить Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а 

Що сталось? Хто це кличе? 

М а м к а 

Ваша мати. 

Д ж у л ь є т т а  

Я тут. Чого бажаєте, синьйоро? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Та річ у тому... Няню, вийди звідси, 

Поговорить нам треба сам на сам: 

Проте стривай!.. Вернися, няню... Так, 

Згадала я, що слід тобі зостатись 

Послухати розмову нашу. Адже 

Ти знаєш змалку нашу любу доню. 

М а м к а 

Злічу я вік її аж до години. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Це ж їй, здається, повних чотирнадцять. 

М а м к а 

Я чотирнадцять дам зубів своїх, 

Дарма, що маю їх лише чотири, 
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Що їй іще не повних чотирнадцять. 

До свята жнив ще скільки залишилось? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ще тижнів зо два, може, трохи більше. 

М а м к а 

Чи два, чи й більше — тільки знаю я, 

Що буде чотирнадцять їй на Петра. 

Вона й Сусанна — царство їй небесне — 

Однолітки. Сусанну бог прибрав: 

До мене надто доброю була. 

Тож я й кажу, що саме в ніч під Петра 

Джульєтті виповниться чотирнадцять. 

Так, далебі! Я добре пам’ятаю: 

Від землетрусу збігло одинадцять, 

В той день я відлучила від грудей 

її, маленьку. Зроду не забуду 

Я дня того — ні дня того, ні року. 

Я полином собі соски натерла 

Й сиджу на сонці під голубником. 

Ви в Мантуї тоді були з синьйором. 

Так, так! Я пам’ятаю все докладно! 

Тож я й кажу, як наше немовля 

Гіркий полин з сосків покуштувало 

й відчуло гіркоту,— дитя дурненьке — 

Розсердилось, манюнє, й — геть сосок. 

Аж враз — торох! Згойднувся голубник. 

Я кинулась тікати. 

Ось саме одинадцять років тому. 

Вона тоді вже зводилась на ніжки. 

Ба, ні! Ось хрест святий! Вже тупцювала 

І бігала, маленька, перевальцем, 

За день до того ґулю ще набила. 

Муж — упокоїть хай господь його! — 

Веселий був небіжчик, взяв дитину: 

«Ай-ай! Ти,— каже,— впала на обличчя? 

Порозумнієш — падатимеш навзнак. 

Так? Правда ж, крихітко?» А це дурнятко — 

Мадонною клянусь! — відразу стихло. 

Утерло слізоньки та й каже: «Так...» 

Ото сміха! Я жарту не забуду, 

Хоч би мені ще жити сотню літ. 

«Так? Правда ж, крихітко?» — спитався він. 
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Воно ж, дурнятко, стихло й каже; «Так...» 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Та годі вже, прошу тебе, замовкни. 

М а м к а 

Даруйте, пані... Сміх мене бере, 

Коли згадаю раптом, як дитина 

Утерла слізоньки та й каже: «Так...» 

Аж зирк — а в неї ґуля на чолі 

Не менша, ніж те півняче яєчко. 

Забилась так і плакала так гірко. 

«Ай! — каже муж.— Ти впала на обличчя? 

Як виростеш — на спинку будеш падать. 

Так? Правда ж, крихітко?» їй-богу. Враз 

Вона сказала тихо: «Так»,— і змовкла... 

Д ж у л ь є т т а  

Замовкни й ти, прошу тебе я, няню. 

М а м к а 

Ну, добре вже, мовчу, господь з тобою. 

Миліших я не няньчила дітей. 

Якщо діждуся ще твого весілля, 

То вже нічого більше й не бажаю. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Весілля, так. Поговорить про це 

Хотіла я. Скажи мені, Джульетто, 

Чи маєш ти бажання стать до шлюбу? 

Д ж у л ь є т т а  

Про честь таку я ще й не мрію, мамо. 

М а м к а 

Про честь! Якби тебе не годувала, 

Сказала б: розум з молоком всмоктала. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

То час уже подумати про шлюб. 

У нас в Вероні є шляхетні дами, 

Молодші ще за тебе, а вже мами. 

Та я й сама давно в твої літа 

Була вже матір’ю. Отож, коротше, 

Паріс шляхетний сватає тебе. 

М а м к а 

Ох, панночко! Який то молодик! 
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Такого в цілім світі не знайти... 

Ну й кавалер! Як лялька з воску лита. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Найкраща квітка в квітниках Верони. 

М а м к а 

Так, квітка й справді. Квітка прехороша. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Що скажеш ти? Чи він тобі до серця? 

На святі нині буде він у нас. 

Читай в лиці Паріса, як у книзі, 

Принади, писані пером краси; 

Всі риси ти уважно роздивись — 

В них ум і чарівна краса злились; 

Що невиразне в книзі тій спіткаєш, 

Те в погляді ясному прочитаєш. 

Кохання книга гарна і яскрава, 

Бракує їй тепер лише оправи. 

Як рибі справжня глибина, так само 

Прихованій красі потрібна рама. 

В очах людей сіяє книги слава, 

Що золоті слова в ній і оправа. 

Розділиш все, що є в його судьбі, 

Не зменшишся від цього, далебі. 

М а м к а  

Не зменшиться, а зробиться велика: 

Повнішає жона від чоловіка. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Як дивишся ти на його любов? 

Д ж у л ь є т т а  

Я подивлюсь, чи погляд гріє кров... 

Дивитися дозволю я очам 

Лиш доти, доки бажано це вам. 

Входить слуга. 

С л у г а. Синьйоро, гості прибули, вечеря на столі; на вас чекають, синьйорину 

шукають, мамку в буфетній проклинають, і все шкереберть іде. Я мушу бігти туди 

прислуговувати. Благаю вас, будьте ласкаві, з’явіться негайно. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і . Уже йдемо! Джульєтто, граф чекає. 

М а м к а  

Ходім! Там серце графове тріпоче. 
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По любих днях стрічай солодкі ночі. 

Виходять. 

Сцена 4 

Вулиця. 

Входять Ромео, Меркуціо, Бенволіо, з п’ятьма чи шістьма іншими масками, слуги зі смолоскипами. 

Р о м е о  

Чи скажеш для пояснення промову, 

Чи, може, так, без виправдання ввійдем? 

Б е н в о л і о 

Ні, пишномовність нині вже не в моді. 

Обійдемося ми й без Купідона 

З пов’язкою на лобі та з чудним 

Геть поцяткованим татарським луком, 

Що, мов опудало, лякає дам. 

Не треба і пролога нам при вході, 

Який проказують лиш під суфлера. 

Нехай нас міряють вони, як хочуть, 

Ми ж зміряєм підлогу їхню в танці 

Та й підемо. 

Р о м е о  

Не можу я скакати. 

Дай смолоскип! Якщо в душі моїй 

Печаль і морок, я нестиму світло. 

М е р к у ц і о  

Ні, любий мій, ти мусиш танцювати. 

Р о м е о  

О ні! Даруй!.. Ви в бальних черевиках 

І на легкій підошві; а у мене 

Нудьга лежить на серці й, мов свинець. 

Додолу гне: я рухатись не можу. 

М е р к у ц і о  

Ти ж закохавсь!.. Позич у Купідона 

Легенькі крила і ширяй на них! 

Р о м е о  

Мене поранив тяжко він стрілою, 

Не злину я на крилах тих легких. 

Я зв’язаний, і пут не розірвати. 

Я падаю під тягарем любові. 

М е р к у ц і о  
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Упавши з тягарем — любов придушиш; 

Ти для істоти ніжної важкий. 

Р о м е о  

Для ніжної? Любов жорстока й люта! 

Вона брутальна й коле, як терник! 

М е р к у ц і о  

Якщо до тебе так любов жорстока, 

Жорстокий будь і ти до неї сам. 

Коли її, якщо вона колюча, 

Додолу гни, й здолаєш ти любов. 

А дайте-но футляр лице прикрити. 

(Одягає маску.) 

На маску — маску! Байдуже мені, 

Що здамся я потворним і бридким! 

Хай машкара за мене червоніє. 

Б е н в о л і о 

Постукаймо, зайдімо — і одразу 

Роботу дати мусимо ногам. 

Р о м е о  

Дай смолоскипа! Жартуни веселі 

Хай топчуть каблуками очерет. 

Я ж пригадаю приказку дідівську; 

Внесу вам світло і дивитись буду. 

Чудова гра, а я уже пропав... 

М е р к у ц і о  

Пропала миша!.. Годі, не сумуй! 

Як ти не маєш сил, ми допоможем, 

Ми витягнем тебе з того багна, 

Ах, вибач, я хотів сказать — з любові, 

Що в неї аж по вуха ти загруз. 

Ходім! Удень безглуздо палим світло. 

Р о м е о  

О ні! 

М е р к у ц і о  

Кажу, ми свій вогонь марнуєм: 

Адже ж удень ми ламп не потребуєм! 

Більш розуму в тверезих цих словах, 

Ніж у п’ятьох всіх наших головах. 

Р о м е о  

На маскарад ми маємо піти, 
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Розумно це? 

М е р к у ц і о  

Не сумнівайся ти! 

Р о м е о  

Я бачив сон. 

М е р к у ц і о  

Бува, й мені щось сниться. 

Р о м е о  

Що саме? 

М е р к у ц і о  

Те, що брешуть всі сновидці! 

Р о м е о  

У наших снах більш правди, ніж в словах... 

М е р к у ц і о  

Була з тобою королева Меб! 

То повитуха фей, така маленька, 

Не більша, ніж агатовий камінчик 

У олдермена в персні. Цугом їздить 

Вона на найдрібніших порошинках 

В нас по носах, як міцно ми спимо. 

В її візку з крил коника дашок; 

В колесах — шпиці із павучих лапок; 

З тоненьких павутинок — посторонки, 

А хомути — із місячного сяйва;’ 

Маленький батіжечок — з волосинки, 

А пужално — із кістки цвіркуна; 

За кучера — малюсінький комарик 

В каптані сірому, багато менший, 

Ніж черв’ячок отой, що часом лазить 

У дівчини лінивої по пальцях. 

її візок — лісний горіх порожній, 

Що виточив його старенький шашель 

Чи вивірка — вони для фей віддавна 

Майструють колісниці. Пишно так 

Щоночі лине Меб в своїм візочку: 

Перетинає мозок у коханців, 

І сняться їм лише любовні втіхи; 

Проскаче в царедворців по колінах, 

І сняться кожному із них поклони; 

По пальцях суддів мчить — їм сняться гроші; 
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Мчить по устах синьйор — цілунки сняться; 

Та часом ті вуста вона прищами 

За жадність до цукерок обдарує, 

Розгнівавшись за неприємний запах; 

Меб промайне під носом у вельможі, 

І він відчує дух нової ласки; 

Щетинкою під носом полоскоче 

В священика — приход багатший сниться; 

А часом мчить у вояка по шиї, 

І він у сні рубає ворогів, 

Проломи бачить, штурми і засади, 

Клинки іспанські, келихи з вином 

Завглибшки футів п’ять; а то зненацька 

Забарабанить голосно у вухо, 

й здригнеться він, прокинеться з прокльоном, 

Молитву прочитає й знов засне. 

Вночі та ж Меб куйовдить коням гриви, 

їх заплітає, а волосся людям 

Збиває в ковтуни: їх розплести — 

То небезпечно: може статись лихо! 

Вона ж, відьмачка, душить тих дівчат, 

Що сплять на спині, і привчає їх 

Витримувать вагу чоловіків, 

Як зробляться вони жінками. Ще 

Ця Меб... 

Р о м е о  

Мовчи, Меркуціо, облиш! 

Ти про пусте говориш! 

М е р к у ц і о  

Так, про сни! 

Адже лінивого ума це діти, 

Це нашої фантазії плоди. 

Породжує вона химерні мрії — 

Легкі й тонкі так само, як повітря, 

Мінливіші за вітер, що спочатку 

Холодні груди півночі торкає, 

Але, розгнівавшись, враз відлітає, 

Обличчям повертаючись до півдня, 

Де зрошують цілющі роси землю. 

Б е н в о л і о 

І нас той вітер із путі збиває. 

Скінчивсь бенкет, і прийдемо ми пізно. 
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Р о м е о  

Боюся, навпаки — занадто рано... 

Мені передчуття тривожить душу, 

Немов якась погроза наді мною 

В сузір’ях висить, і моя судьба 

В цю ніч чудову, на розкішнім святі, 

Почне негадано свій грізний хід — 

Життя моє нікчемне обірве, 

Яке ще в грудях жевріє, пославши 

Мені страшну і передчасну смерть. 

Та той, хто править кораблем моїм, 

Хай підніма вітрила! Ну, ходім! 

Б е н в о л і о 

Бий в барабан! 

Виходять. 

Сцена 5 

Зала в домі Капулетті. 

Музиканти чекають. Входять слуги з серветками. 

1- й  с л у г а. Де ж це Баняк? Чого він не допомагає прибирати? Хоч би поміняв тарілки 

та почистив посуд. 

2- й  с л у г а. Коли вся чиста робота лежить тільки в одного чи двох хлопців на руках, та 

ще й руки ті немиті,— то вже нечисте діло. 

1- й  с л у г а. Геть ці табуретки! Ану, мерщій відсуньте шафу з посудом! Та пильнуйте 

срібла! Гей, ти, приховай для мене шматочок марципана і, якщо любиш мене, скажи 

воротареві, щоб він пропустив сюди Сусанну Гладишку та Неллі. Ентоні! Баняк! 

2- й  с л у г а. Гаразд, буде зроблено. 

1- й  с л у г а. Вас шукають, вас гукають, вас вимагають, на вас чекають у великій залі. 

3- й  с л у г а. Та не можемо ж ми бути відразу і тут, і там. Веселіше, хлопці. Рухайтесь 

жвавіше. Хто найдовше проживе, той усе забере. 

Відходять у глиб сцени. 

Входять Капулетті, синьйора Капулетті, Джульєтта, Тібальт з іншими членами родини,  

гостями й масками. 

К а п у л е т т і 

Прошу ласкаво! Хто із дам не має 

На ніжках мозолів, танцюйте з нами! 

Хе-хе, голубоньки! Котра ж синьйора 

Відмовиться тепер від танців? Ну ж бо! 
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Як хтось з красунь маніжитись почне, 

Я присягну, що мозолі на ніжках! 

Що скажете, чи добре вас піймав? 

Вітаю щиро вас, мої синьйори. 

Був час, колись і я ходив у масці 

І шепотів на ніжне вушко дамі 

Приємне щось. Минуло, все минуло! 

Ласкаво прошу вас, заходьте, любі! 

Ну, грайте ж, музиканти! Місця! Місця! 

До танцю ж бо дружніше, синьйорини! 

Грає музика, гості танцюють. 

Гей, світла, світла, хлопці! Геть столи! 

Мерщій вогонь в каміні загасіть, 

Тут стало надто жарко і без нього. 

Як вчасно несподівана розвага! 

Сядь, добрий мій кузене, відпочинь. 

Для мене й вас вже танців дні минули... 

Коли останній раз були ми в масках? 

С т а р и й  К а п у л е т т і  

Та, мабуть, буде років з тридцять тому... 

К а п у л е т т і  

Е, ні, не так давно, не так давно! 

Було це на весіллі у Лученцо, 

На трійцю саме, як були ми в масках, 

Відтоді збігло літ із двадцять п’ять. 

С т а р и й  К а п у л е т т і  

Ні, більше, більше. Син його старіший; 

Синьйоре мій, йому уже за тридцять. 

К а п у л е т т і  

Та де там! Що ви кажете! Він був 

Тому два роки ще неповнолітній. 

Р о м е о . (до свого слуги) 

Хто синьйорина та, що подає 

Свою прекрасну руку кавалеру? 

С л у г а  

Не знаю я, синьйоре. 

Р о м е о  

Померкли смолоскипи перед нею! 

І світить вродою вона своєю 

На щоках ночі — діамант ясний 
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У вусі мавра; скарб цей дорогий 

І для землі, і для життя сія. 

Вона — омріяна любов моя! 

її оточують прекрасні дами, 

Вона ж між них — голубка між галками! 

Коли танок закінчать вже, саму 

За ніжну ручку я її візьму, 

І щастя неземне тоді відчую... 

Чи ж я коли любив? Чи ще люблю я? 

О ні! Зрікайтеся, брехливі очі! 

Не знали ви краси до цеї ночі! 

Т і б а л ь т 

По голосу це мусить буть Монтеккі. 

Мою рапіру, хлопче! Як! Цей раб 

Наважився прийти в блазенській масці, 

Щоб глузувати з нашого бенкету? 

Ні, честю роду я клянусь, за сміх 

Убить його, вважаю я, не гріх! 

К а п у л е т т і 

Чого це ти бушуєш так, небоже? 

Т і б а л ь т 

Таж, дядьку, тут Монтеккі. Тут наш ворог. 

Негідник цей зумів сюди пробратись, 

Над нашим святом хоче насміятись! 

К а п у л е т т і 

Ромео тут? 

Т і б а л ь т 

Так, він, негідник, тут. 

К а п у л е т т і 

Спокійно, друже. Не чіпай його. 

Поводиться він ввічливо й шляхетно. 

Сказати правду, вся Верона славить 

Його за честь, за виховання добре. 

За всі скарби Верони я не дам 

Його в моїй господі зневажати. 

Тому вгамуйся й не звертай уваги — 

Так хочу я. Коли мене шануєш, 

Розвеселись, кинь хмурити чоло, 

Бо хмуритись на святі непристойно. 

Т і б а л ь т 
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Пристойно, бо на святі в нас негідник. 

Його я не стерплю. 

К а п у л е т т і  

Терпіть примушу! 

Ти чув, хлопчиську? Стерпиш! Я сказав! 

Хто тут господар? Я чи ти? Іди! 

Не стерпить він! О боже мій! Ну й ну! 

Він хоче всіх моїх гостей збентежить! 

Він козиритися надумав! Гляньте! 

Т і б а л ь т 

Але ж це сором, дядьку! 

К а п у л е т т і  

Як це? Як це? 

Зухвалий ти хлопчисько! Сором?.. Годі! 

Гляди, щоб потім ти не жалкував. 

Відомо, щодо чого... Ти диви! 

Знайшов коли перечити мені! 

Так, дітки, так! Чудово! Ти невіглас! 

Не галасуй, а то... Гей, світла, світла! 

Приборкаю тебе! Жвавіше, друзі! 

Т і б а л ь т 

Мій дух скорився й змовк, я ж не змовчу. 

Від гніву й сорому я весь тремчу! 

Це вторгнення зухвале стерплю нині, 

Та згодом в жовч обернеться терпіння! 

(Виходить.) 

Р о м е о . (до Джульєтти) 

Коли торкнувсь рукою недостойно 

І осквернив я цей олтар святий, 

Уста — два пілігрими — хай пристойно 

Цілунком ніжним змиють гріх тяжкий. 

Д ж у л ь є т т а  

О пілігриме, в тім гріха немає — 

З молитвою торкатись рук святих: 

Такий привіт нам звичай дозволяє. 

Стискання рук — то поцілунок їх. 

Р о м е о  

Але, крім рук, ще дано й губи їм... 

Д ж у л ь є т т а  

Так, для молитви, любий пілігрим... 
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Р о м е о  

О, то дозволь мені, свята, й устами 

Молитися побожно, як руками! 

Д ж у л ь є т т а  

Нас незворушно слухають святі. 

Р о м е о  

Не рухайся ж, дай відповідь мольбам! 

(Цілує її.) 

Твої уста очистили мій гріх... 

Д ж у л ь є т т а  

Взяли твій гріх мої уста з твоїх. 

Р о м е о  

Мій гріх?.. В твоїх словах я докір чую! 

Верни ж мій гріх. 

(Знову цілує її.) 

Д ж у л ь є т т а  

Мов з книги ти цілуєш... 

М а м к а 

Вас просить ваша мати, синьйорино. 

Р о м е о  

А хто у неї мати? 

М а м к а 

Що, юначе? 

Таж господиня в домі цім вона. 

Така вже добра пані, мудра й чесна, 

Я викохала донечку її, 

З якою щойно розмовляли ви. 

Скажу вам чесно: хто її здобуде — 

Здобуде той повнісінький гаман. 

Р о м е о  

Що? Капулетті?.. Ох! Де ж вороття?.. 

У ворога в руках моє життя! 

Б е н в о л і о 

Ходім, ходім! Жарт видався на славу! 

Р о м е о  

Ох, я боюсь — кінчається забава. 

К а п у л е т т і  
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О ні, синьйори! Рано ще, не йдіть! 

Ось слуги вже розносять частування. 

Таки йдете? Ну, дякуємо вам! 

Синьйори благородні, вам спасибі! 

Гей, смолоскипів! Ну, добраніч вам! 

(До старого Капулетті.) 

А ми до ліжка... Чорт! Таки пізненько!.. 

Стомився я... 

Виходять усі, крім Джульєтти й мамки. 

Д ж у л ь є т т а  

Глянь, няню, і скажи, хто той господар? 

М а м к а 

Тіберіо старого спадкоємець. 

Д ж у л ь є т т а  

А той, що саме із дверей виходить? 

М а м к а 

А той, здається, молодий Петруччо. 

Д ж у л ь є т т а  

А той, за ним, що танцювать не хтів? 

М а м к а 

Не знаю я. 

Д ж у л ь є т т а  

Довідайся. Як має він дружину, 

Не в постіль шлюбну — ляжу в домовину! 

М а м к а 

Монтеккі він, і звуть його Ромео; 

Єдиний син того, хто ворог нам. 

Д ж у л ь є т т а  

Злоба єдина у душі буяла, 

І зі злоби любов єдина встала!.. 

Не знаючи, зустріла надто рано, 

Та пізно я дізналась, безталанна! 

Ох, не на радість ти, любов моя, 

Бо ворога кохаю ніжно я! 

М а м к а 

Що це таке? Що кажеш ти? 

Д ж у л ь є т т а  

Це вірші. 
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Навчив мене їх в танці кавалер... 

За сценою гукають: «Джульєтто!» 

М а м к а 

Я зараз, зараз! Ну, ходім, ходім! 

Останній гість вже залишив наш дім. 

Виходять. 

Дія друга 

Пролог 

Входить хор. 

Х о р  

Кохання давнє впало, смертю зжерте, 

Натомість юний пломінь запалав; 

Ладен за першу він любов померти, 

Та над усе Джульєтту покохав. 

Р о м е о  любить, ця любов взаємна, 

Та певності в собі він не знайде! 

Він ворога блага, вона ж таємно 

Принаду з вудки згубної краде. 

Як ворог давній, він ввійти не сміє 

З вітанням ніжним до коханки в дім. 

Не має також жодной надії 

Й вона на те, щоб бачитися з ним. 

Час їх з’єднає, сили дасть кохання, 

Й солодкі втіхи зменшать їх страждання. 

(Виходить.) 

Сцена 1 

Верона. Фруктовий сад Капулетті. 

Входить Ромео. 

Р о м е о  

Куди ж іти, коли я серцем тут? 

Вернися ж, прах земний. Знайди свій центр. 

(Перелазить через мур і зникає за ним.) 

Входить Бенволіо з Меркуціо. 

Б е н в о л і о 

Кузене, гей! Ромео! 

М е р к у ц і о  
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Він розумний: 

Я присягну, що він давно вже вдома 

І ліг у постіль. 

Б е н в о л і о 

Ні, побіг сюди 

І скочив через мур. Поклич його! 

М е р к у ц і о  

Я викличу його закляттям! Гей! 

Ромео! Чудію наш безумче! 

З’явися нам хоч в образі зітхання! 

Скажи одну лиш риму, й з мене досить; 

Хоч скрикни: «Ах!» Зримуй «любов» і «кров». 

Промов Венері-кумоньці словечко 

Чи подратуй її синка сліпого, 

Хлопчиська Купідона, що так влучно 

Пустив стрілу, й король Кофетуа 

В жебрачку раптом закохався! Ах! 

Не чує, не зітхне й не ворухнеться! 

Помер шаленець, та збуджу закляттям! 

Я заклинаю ясними очима 

Коханої твоєї Розаліни, 

її чолом, пурпурними устами, 

І ніжкою, і трепетним стегном, 

І всім добром, що є в його сусідстві, 

З’явися нам ти в образі своїм! 

Б е н в о л і о 

Розсердиться на тебе, як почує. 

М е р к у ц і о  

Не думаю. Розсердив би, коли б 

До дівчини коханої його 

Закляттям іншого закликав духа 

І там, щоб залишив я їх удвох, 

Оце було б образливо для нього. 

Моє ж закляття чесне і невинне. 

Адже я тільки іменем коханки 

Його до нас з’явитись заклинаю. 

Б е н в о л і п 

Ходімо! Між деревами сховавсь він 

І зник у вогкій темряві нічній. 

Сліпа його любов, їй тьма до серця. 

М е р к у ц і о  
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Якби любов була сліпа і справді, 

То не могла б тоді влучати в ціль. 

Сидить він десь під деревом плодовим 

І мріє, щоб кохана синьйорина, 

Як стиглий плід, йому упала в руки... 

О, щоб той плід від стиглості порепав! 

Бажаю, щоб вона... Прощай! От дурень! — 

Ромео, на добраніч! Я — в перини: 

Похідне ліжко надто вже холодне. 

Ходім? 

Б е н в о л і о 

Ходім. Шукать того даремно, 

Хто не бажає, щоб його знайшли. 

Виходять. 

Входить Ромео. 

Р о м е о  

Сміється з шраму той, хто ран не мав. 

Вгорі, край вікна, з’являється Джульєтта. 

Та тихо! В тім вікні сяйнуло світло! 

Там схід, сама ж Джульєтта — ясне сонце! 

Зійди ж, прекрасне сонечко, і сяйвом 

Блиск заздрісного місяця убий! 

Він і без того зблід, він занедужав 

Від прикрості, що ти — його служниця, 

А все ж затьмарила його красою. 

Тож не служи ревнивцеві блідому! 

Весталчин одяг, бляклий, зеленавий 

Лише безумці носять. Скинь його! 

Он владарка моя, моє кохання! 

Дізналася б вона, як я люблю! 

Вона заговорила? Ні, мовчить... 

Ну що ж. Нехай. Адже говорять очі. 

Я відповім... Який-бо я зухвалець. 

Ні, не до мене очі ці говорять. 

Дві зірки найяскравіші на небі 

Десь мають пильні справи і повинні 

На час покинути небесні сфери 

Й очам її своє благання шлють — 

За них тим часом сяяти в блакиті1. 

О, що, коли б і справді тії очі 

На небі сяли, зорі ж — на обличчі? 

Обличчя ясні зорі ті затьмило б, 
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Як сонечко — ліхтар; та з неба ж очі 

Лили б такі потоки променисті, 

Що всі пташки співати почали б, 

Подумавши, що то вже сходить сонце! 

На руку ось схилилась край віконця, 

Притиснувши долоню до щоки... 

Якби мені за рукавичку бути 

І доторкатись до щоки її! 

Д ж у л ь є т т а  

О лишенько! 

Р о м е о  

Вона заговорила... 

Мій світлий ангеле, мов ясні далі, 

Ти сяєш наді мною серед ночі, 

Як легкокрилий посланець небес 

Перед очима вражених людей, 

Що, голови закинувши, слідкують, 

Як серед хмар лінивих він ширяє 

І по ефіру грудях чистих плава. 

Д ж у л ь є т т а  

Ромео! О, навіщо ти Ромео? 

Зміни своє ім’я, зречися батька; 

Як ні, то присягни мені в коханні, 

І більше я не буду Капулетті. 

Р о м е о . (вбік) 

Послухать — чи відповісти відразу? 

Д ж у л ь є т т а  

Лише твоє ім’я — мій ворог лютий; 

А ти — це ти, а зовсім не Монтеккі... 

Що є Монтеккі? Таж чи так зовуть 

Лице і плечі, ноги, груди й руки 

Або якусь частину тіла іншу? 

О, вибери собі нове ім’я! 

Та що ім’я? Назви хоч як троянду, 

Не зміниться в ній аромат солодкий! 

Хоч як назви Ромео — він Ромео. 

Найвища досконалість все ж при ньому. 

Хоч би він був і зовсім безіменний... 

О, скинь же, скинь своє ім’я, Ромео! 

Воно ж не є тобою, і взамін 

Візьми мене усю!.. 
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Р о м е о  

Ловлю на слові! 

Назви мене коханим, і умить 

Я вдруге охрещусь і більш ніколи 

Не буду зватися Ромео. 

Д ж у л ь є т т а  

Хто ти, 

Що, притаївшись під серпанком ночі, 

Мою підслухав таїну сердечну? 

Р о м е о  

Яким ім’ям назвать себе — не знаю. 

Своє ім’я ненавиджу я сам! 

Свята моя, адже ж воно — твій ворог. 

Я б розірвав його, коли б воно 

Написане стояло на папері! 

Д ж у л ь є т т а  

Мій слух не похопив ще й сотні слів 

Із уст твоїх, а голос я впізнала: 

Хіба ти не Ромео, не Монтеккі? 

Р о м е о  

О ні, свята, знай: що не те й не інше, 

Якщо вони для тебе осоружні. 

Д ж у л ь є т т а  

Як ти зайшов сюди, скажи, й навіщо? 

Як міг ти перелізти через мур? 

Адже високий він і неприступний. 

Згадай-но, хто ти: смерть тебе спіткає, 

Як з наших хто тебе застане тут. 

Р о м е о  

Кохання принесло мене на крилах, 

І не змогли цьому завадить мури; 

Кохання може все і все здолає, 

Твоя рідня мені не перешкода. 

Д ж у л ь є т т а  

Вони тебе уб’ють, коли побачать. 

Р о м е о  

В очах твоїх страшніша небезпека, 

Ніж в двадцяти мечах. Поглянь лиш ніжно — 

Й мені ненависть їхня не страшна. 
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Д ж у л ь є т т а  

О, не хотіла б я нізащо в світі, 

Щоб тут вони побачили тебе!.. 

Р о м е о  

Своїм плащем мене прикриє ніч. 

Та, як не любиш ти,— нехай знаходять... 

Хай краще смерть від лютої злоби, 

Ніж довгий вік без ніжності твоєї. 

Д ж у л ь є т т а  

Хто показав тобі сюди дорогу? 

Р о м е о  

Моя любов! Вона мене навчила, 

Дала мені пораду, я ж за те 

Позичив їй очей. Я не моряк, 

Та будь від мене ти хоч так далеко, 

Як щонайдальший берег океану, 

Я б зважився такий здобути скарб! 

Д ж у л ь є т т а  

Моє лице ховає маска ночі, 

Але на нім пала дівочий стид, 

Що ти в цю ніч мої слова підслухав. 

Хотіла б я пристойність зберегти, 

Від слів своїх відмовитись хотіла б, 

Хотіла б я... та годі прикидатись! 

Мене ти любиш? Знаю, скажеш: «Так...» 

Тобі я вірю, з мене досить слова. 

О, не клянись! Зламати можеш клятву: 

Недурно ж кажуть, що з любовних клятв 

Сміється сам Юпітер. О Ромео! 

Скажи, якщо ти любиш, правду щиру. 

Коли ж вважаєш — переміг мене 

Занадто швидко, я тоді насуплюсь, 

Скажу уперто: «Ні!», щоб ти благав. 

Інакше — ні, нізащо в світі! Ні! 

Так, мій Монтеккі, так, я нерозважна 

І, може, легковажною здаюсь... 

Повір мені, і я вірніша буду, 

Ніж ті, що хитро удають байдужість. 

І я б могла байдужою здаватись, 

Якби зненацька не підслухав ти 

Любов мою й слова мої сердечні... 
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Пробач мені, мій любий, і не думай, 

Що мій порив палкий — це легковажність; 

Мою любов відкрила темна ніч. 

Р о м е о  Клянусь цим місяцем благословенним, 

Що сріблом облива верхи дерев... 

Д ж у л ь є т т а  

О, не клянися місяцем зрадливим, 

Який так часто змінює свій вигляд, 

Щоб не змінилася твоя любов. 

Р о м е о  

То чим я поклянусь? 

Д ж у л ь є т т а  

Не треба зовсім. 

Або, як хочеш, поклянись собою — 

Душі моєї чарівним кумиром, І я повірю. 

Р о м е о  

Серця почуттям... 

Д ж у л ь є т т а  

Ні, не клянись! Хоч ти — єдина радість, 

Та не на радість змовини нічні... 

Все сталось несподівано занадто — 

Так швидко, так раптово й необачно, 

Як блискавка, що блисне й раптом зникне 

Ледь встигнемо сказати: «Он сяйнуло!» 

Добраніч, любий! Теплий подих літа 

Нехай цю бруньку ніжного кохання 

Оберне в пишну квітку запашну, 

Коли з тобою зійдемося ще раз. 

Добраніч! Хай у тебе переллється 

Той мир, що вщерть моє сповняє серце! 

Р о м е о  

Без нагороди так мене й покинеш? 

Д ж у л ь є т т а  

Якої ж нагороди хочеш ти? 

Р о м е о  

Повинна ти в коханні присягти. 

Д ж у л ь є т т а  

Я присяглась раніш, ніж ти просив, 

Проте я хтіла б клятву ту забрати. 
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Р о м е о  

Забрати клятву? О, навіщо, люба? 

Д ж у л ь є т т а  

Щоб бути щедрою і знов віддати. 

Таж я того жадаю, що вже маю: 

Як море, доброта моя безкрая, 

Як море, дна не має і любов, 

Що більше їх я віддаю тобі, 

То більше їх у мене зостається, 

А їм немає меж... 

Мамка кличе за сценою. 

У домі гамір! 

Прощай, мій любий!.. Няню, я іду! 

Не зрадь мене, Монтеккі мій коханий. 

Хвилину почекай, я повернусь. 

(Виходить.) 

Р о м е о  

О, ніч свята! Благословенна ніч!.. 

Таж ніч тепер... А що, як все це сон? 

Такий солодкий сон, що я боюсь — 

Він не обернеться ніколи в дійсність. 

Знову з’являється Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а  

Три слова ще, Ромео, й на добраніч! 

Якщо любов твоя до мене щира 

І хочеш ти зі мною взяти шлюб, 

То взавтра сповісти мене про це, 

І я пришлю по відповідь когось, 

Де і коли ти хочеш повінчатись; 

Тобі до ніг складу я свою долю — 

З володарем піду хоч на край світу! 

М а м к а (за сценою) 

О синьйорино! 

Д ж у л ь є т т а  

Я йду! Як ти не будеш з чистим серцем, 

Тоді благаю... 

М а м к а (за сценою) 

Синьйорино! 

Д ж у л ь є т т а  
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Зараз! 

...Облиш мене і більше не приходь, 

Зостав мене на самоті з журбою, 

То взавтра я пришлю. 

Р о м е о  

Душі спасінням... 

Д ж у л ь є т т а  

Сто тисяч раз тобі привіт! 

(Виходить.) 

Р о м е о  

В сто тисяч раз без тебе хмурий світ! 

Так, як школяр від книжки утікає, 

Так ревно і любов любов шукає; 

Як гидко їм на школу знов дивитись, 

Так тяжко їй з любов’ю розлучитись! 

(Ступає до виходу.) 

У вікні знову з’являється Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а  

Ромео, стій!.. О, стій! Якби мені 

Сокольничого голос, щоб назад 

Змогла я сокола мого вернути! 

Неволі голос надто слабосилий, 

А то б я потрясла печеру Ехо, 

Й повітря б голос більш, ніж я, захрип. 

Повторюючи це ім’я невпинно: 

«Ромео, де ти? Де ж ти, мій Ромео?!» 

Р о м е о  То кличе знов мене моя душа! 

Бринять, як срібло, голоси коханців 

І солодко скрашають тишу ночі, 

Мов ніжна музика милує вухо! 

Д ж у л ь є т т а  

Ромео! 

Р о м е о  

Люба! 

Д ж у л ь є т т а  

Милий, завтра вранці 

Коли прислать до тебе посланця? 

Р о м е о  

Найкраще о дев’ятій. 
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Д ж у л ь є т т а  

Не спізнюсь. 

Мов двадцять літ чекать тії години! 

Забула я, чого тебе вернула... 

Р о м е о  

Дозволь зостатись, доки ти згадаєш. 

Д ж у л ь є т т а  

Не буду згадувать, щоб ти зостався, 

Та не забуду, як з тобою любо! 

Р о м е о  

Зостанусь я, щоб ти за все забула, 

Забуду й сам, що є десь інший дім. 

Д ж у л ь є т т а  

Світає... Хтіла б я, щоб ти пішов, 

Але не далі, аніж птах отой, 

Який літає на шовковій нитці. 

Пустунка дівчинка його відпустить, 

Як бідолашного в кайданах в’язня, 

й відразу знов назад за нитку тягне. 

Ревнуючи до волі ту пташину. 

Р о м е о  

Хотів би птахом бути я твоїм! 

Д ж у л ь є т т а  

І я, мій любий, теж цього хотіла б, 

Та ласками замучила б тебе... 

Прощай, прощай! Тяжкий час резетавання... 

О, стільки в нім солодкого страждання, 

Що все прощалася б, хоч і світає! 

(Виходить.) 

Р о м е о  

Тебе хай сон і спокій повиває! 

Як хтів би я тим сном спокійним бути, 

Щоб тут в солодких мріях все забути! 

Тепер до келії отця святого — 

Почуть пораду хочу я від нього. 

(Виходить.) 

Сцена 2 

Келія брата Лоренцо. 
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Входить брат Лоренцоз кошиком. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Всміхається світанок сіроокий — 

Мережить барвами хмарки високі; 

Плямиста темрява нічна, мов п’яна, 

Тіка з-під огняних коліс Титана. 

Ще доки погляд сонечка палкий 

Не розірвав украй туман нічний, 

Роси не випив, дня не стрів привітом, 

Я кошик свій наповню різним цвітом, 

Рослинами цілющими й травою 

Отруйною і згубною, страшною... 

Земля — природи мати і могила: 

В собі хоронить все, що породила. 

І ми численних бачимо дітей, 

Що ссуть життя і міць з її грудей. 

Хоч в матері одної й різні діти, 

Та кожне з них потрібне все ж на світі. 

Які ж то сили благодатні й цінні 

У травах є, у квітах і в камінні! 

Й мерзенне все, що із. землі встає, 

Хоч щось корисне все ж землі дає. 

Проте й в найкращому нема такого, 

Чого б не прирівняв ти до лихого: 

Корисне все — до діла або в строк, 

Бо з блага, може теж постать порок. 

Входить Ромео. 

Ось квіточка мала; в стеблі цім самім 

Трутизна вбивча змішана з бальзамом, 

Понюхав лиш — і сили повен вщерть, 

А на язик узяв — раптова смерть. 

Отак добро і зло поміж собою 

І в людях, як в траві, стають до бою; 

Якщо ж добро не подолає зла, 

Кінець і для людини, й для стебла. 

Р о м е о  

Добридень, отче! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Будь благословен! 

Хто там віта мене раненько так? 

О сину мій, то є недобрий знак: 
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Покинуть ложе о такій порі. 

В турботах спать не годні ми, старі, 

Де клопіт сторожем, немає сну там. 

Лиш молодим і горем недіткнутим 

Солодкий сон схиляється до ложа. 

Які ж турботи спокій твій тривожать, 

Що, рано вставши, вийшов із кімнати? 

Чи, може, ти і не вкладався спати? 

Р о м е о  

О, найсолодші це були години... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Прости йому, вседержцю наш єдиний! 

Ти в Розаліни був? Там спочив твій? 

Р о м е о  

У Розаліни — я? Ні, отче мій! 

Я й це ім’я, й печаль його забув. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Хвалю, мій сину! Де ж вночі ти був? 

Р о м е о  

Все розкажу раніш, ніж запитаєш, 

Нічого ж бо не відаєш, не знаєш. 

Бенкетував я з ворогом удвох — 

Стялись ми враз, і рани в нас обох. 

Тепер, після смертельної тривоги, 

Святої просим в тебе допомоги. 

В моїй душі я зтіоби не ношу, 

За себе і за ворога прошу. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ясніш кажи! Де загадкова мова, 

Одвіт там — і порада загадкова. 

Р о м е о  

То слухай же: я присягнув Джульєтті, 

Люблю дочку синьйора Капулетті. 

Вона у мене серце узяла 

Й мені своє навіки оддала. 

Ми вирішили, отче, що робити, 

Та мусиш ти союз наш освятити, 

Навік з’єднати шлюбом. Де і як 

Ми стрілися і покохались так — 

Про все тобі дорогою скажу. 
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Та тільки про одне тебе прошу, 

Благаю, отче, повінчай нас нині! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Святий Франціску! Що за дивні зміни! 

А Розаліна ж? Правда, що в очах 

У юнаків любов, а не в серцях. 

її так скоро зрадив ти й забув? 

Я б не повірив, якби сам не чув. 

О матір божа! Сліз гіркий потік 

Збігав за неї з цих поблідлих щік! 

Любов розсолом приправляв таким, 

Щоб та любов розвіялась, як дим? 

Ще туману твоїх зітхань глибоких 

Не висушило сонце яснооке! 

Іще лунає тут твоє стогнання, 

Я чую ще твої палкі благання! 

Ось пляма в тебе від минулих злив, 

Ще й сліду:на щоці потік не змив! 

Адже ж то був ти сам, таж:вся причина 

Нудьги твоєї — тільки Розаліна! 

Як ти змінивсь!.. Тож слухай, май терпіння: 

Для жінки гріх малий її падіння, 

Якщо так м.ало сили і в мужчини. 

Р о м е о  

Ти ж лаяв за любов до Роааліни? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Не за любов,— за дурощі, дитино. 

Р о м е о  

І радив закопать любов... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Мій сину! 

Я ж не для того радив так, мій милий, 

Щоб викопав ти іншу із могили. 

Р о м е о  

Не докоряй! Від цеї, що кохаю, 

Я за любов — любов і ласку маю. 

Не те, що та... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Бо та вже відгадала, 

Що тямиш ти в коханні надто мало 
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І визубрив його лиш по верхах, 

Не вміючи читати й по складах. 

Ну, юний вітрогоне, у дорогу! 

Подам тобі для того допомогу, 

І через шлюб ваш злоба та родинна 

У дружбу обернутися повинна. 

Р о м е о  

Ходім мерщій! Мені уже не ждеться... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Не гарячкуй! Хто квапиться — спіткнеться! 

Виходять. 

Сцена З 

Вулиця. 

Входять Бенволіо й Меркуціо. 

М е р к у ц і о  

І де того Ромео дідько носить? 

Він не приходив уночі додому? 

Б е н в о л і о 

Ні, не приходив; я питав слугу. 

М е р к у ц і о  

Це все через жорстоку Розаліну; 

Його оте гидке, бліде дівчисько 

Так мучить, що, мабуть, він ще здуріє. 

Б е н в о л і о 

Тібальт, старого Капулетті небіж, 

Йому якусь записку надіслав. 

М е р к у ц і о . Клянусь життям, то виклик! 

Б е н в о л і о. Ромео відповість йому. 

М е р к у ц і о . Кожен, хто вміє писати, може відповісти на листа. 

Б е н в о л і о. Ні, я кажу, що він відповість тому, хто писав цього листа, показавши, що 

коли викликають, то на виклик викликом відповідають. 

М е р к у ц і о. Ох, бідолаха Ромео! Він і так уже мертвий! Його проткнули чорні очі того 

білолицього дівчиська; йому прострелено вухо любовною пісенькою; йому розтято серце 

надвоє стрілою паскудного сліпого хлопчиська. То де вже йому мірятися силами 

з Тібальтом? 

Б е н в о л і о. А що таке цей Тібальт? 
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М е р к у ц і о. Він вправніший, аніж котячий князь Тібєрт, можеш мені повірити. 

Справжній майстер різних церемоній! Фехтує, як по нотах,— так само, як ти пісеньки 

співаєш: додержує такту, часу й дистанції; він не дає супротивникові й зітхнути: раз, два, 

а три вже в тебе у грудях. Він справжній нищитель шовкових ґудзиків. Дуелянт! Дуелянт! 

Дворянин від голови до п’ят, знавець перших і других приводів до дуелі. Ах, його 

безсмертні passado
1
! А його punto reverso

2
! Його hay

3
!.. 

Б е н в о л і о. А що воно таке? 

М е р к у ц і о . Чума б їх подавила, всіх отих блазнів, цих шепелявих, манірних, 

химерних фантазерів, цих настройщиків мови на новий лад! «Присягаюсь Ісусом, добрий 

клинок! Вельми високий мужчина! Вельми чарівна шлюха!» Ну, чи не прикро ж це, 

синьйоре мій шановний, що нас так обсіли ці іноземні мухи, ці гендлярі модами, ці 

pardonnez-moi
4
, які так полюбляють нові манери, що їм уже незручно сидіти на старій 

лаві? О, бодай їх з їхніми bon, bon
5
! 

Входить Ромео. 

Б е н в о л і о. Ось і Ромео, ось і Ромео! 

М е р к у ц і о . Мов той в’ялений оселедець без ікри. О м’ясо, м’ясо, ти ж остаточно 

обернулось на рибу! Тепер у нього в голові ті мелодії, якими розпливався Петрарка. Та 

тільки проти його любки Лаура — кухонна дівка, хоч, правду кажучи, її коханець краще її 

оспівував; Дідона, на його думку,— шльондра, Клеопатра — циганка; Єлена та Геро — 

повійниці і пройди; Тізба, хоч і славилася сірими очима чи ще там чимось, а проте далеко 

їй до його любки! Синьйоре Ромео, bonjour!
6
 Ось вам французьке привітання на честь 

ваших французьких штанів. Ну й штуку ти встругнув нам учора. 

Р о м е о . Доброго ранку! Яку ж це штуку? 

М е р к у ц і о . Втік од нас! Не розумієш яку? 

Р о м е о . Пробач, добрий Мєркуціо, я мав дуже пильну справу, а в таких випадках 

можна супроти ввічливості погрішити. 

М е р к у ц і о . Це однаково, що в таких випадках людині доводиться згинати коліна. 

Р о м е о . Тобто бути чемним і вклонятися? 

                                                      
1
 Випад! (італ.).— Прим. перекладача. 

2
 Відбій! (італ.).— Прим. перекладача. 

3
 Торкнув! (скороч. англ.).— Прим. перекладача. 

4
 Вибачте мені (франц.).— Прим. перекладача. 

5
 Гаразд, гаразд! (франц.).— Прим. перекладача. 

6
 Добрий день (франц.).— Прим. перекладача. 
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М е р к у ц і о . Ти дуже чемно це зрозумів. 

Р о м е о . Це найчемніше пояснення. 

М е р к у ц і о . Адже ж я — цвіт чемності. 

Р о м е о . Цвіт — у розумінні «квітка»? 

М е р к у ц і о . Саме так. 

Р о м е о . У мене й на черевиках квіти: як не рози, то хоч розетки. 

М е р к у ц і о . Влучно, влучно! Жартуй так і далі, доки не зчовгаєш черевиків. Коли 

відпаде одна підошва, то в другій залишиться дотеп, хоч і старий, дрантивий. 

Р о м е о . О босий дотепе, вичерпаний, уже на одній підошві! 

М е р к у ц і о . Стань між нами, добрий Бенволіо: моя дотепність знемагає. 

Р о м е о . Батогом її та острогами, батогом її та острогами, або я гукну, що я тебе 

обскакав! 

М е р к у ц і о . Ну, якщо твої дотепи поженуться, як на полюванні за дикими гусьми, 

я загинув, бо в кожному з твоїх п’яти чуттів більше дикості, ніж у мене в усіх разом 

узятих. Чи не вважаєш ти й мене за дикого гусака? 

Р о м е о . Та ти ж ніколи нічим іншим і не був. 

М е р к у ц і о . Я скубну тебе за вухо за цей жарт. 

Р о м е о . Ні, добрий гусаче, не щипайся. 

М е р к у ц і о . Твій дотеп гірко-солодкий, це надто гострий соус. 

Р о м е о . А хіба ж гострий соус не хороша приправа до ситого гусака? 

М е р к у ц і о . О, твоя дотепність розтягається, мов лайкова шкіра,— і вздовж, і вшир; 

з одного дюйма можна розтягти її до ліктя. 

Р о м е о . Я розтягну її відповідно до слова «гусак», то й вийде з тебе і вздовж і вшир — 

годований гусак. 

М е р к у ц і о . Ну от! Чи ж не краще так жартувати, ніж раз у раз стогнати від кохання? 

Тепер з тобою можна розмовляти, ти знов Ромео: такий, який є, яким тебе зробили 

природа й виховання. А ота слинява любов скидається на нікчемного скомороха, що, 

висолопивши язика, бігає туди й сюди і шукає, в яку б дірку встромити своє брязкальце. 

Б е н в о л і о. Ну, годі! 

М е р к у ц і о . Ти зупиняєш мене; своїм «годі» гладиш моє красномовство проти шерсті. 

Б е н в о л і о. Так, інакше воно в тебе надто розростеться. 

М е р к у ц і о . Ти помиляєшся. Я хотів скоротити мою розповідь, бо пірнув у найглибшу 

її глибінь і саме збирався закінчити. 

Р о м е о . Гляньте, ну й убрання! 

Входить мамка і її слуга П’єтро. 
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М е р к у ц і о . Вітрило, вітрило! 

Б е н в о л і о. Двоє, двоє: спідниця й штани. 

М а м к а. П’єтро! 

П ’ є т р о. Чого зволите? 

М а м к а. Моє віяло, П’єтро! 

М е р к у ц і о . Добрий П’єтро, зроби ласку, прикрий їй обличчя: її віяло набагато краще 

за нього. 

М а м к а. Доброго ранку, синьйори. 

М е р к у ц і о . Пошли вам боже добрий вечір, прекрасна синьйоро! 

М а м к а. Та хіба ж зараз вечір? 

М е р к у ц і о . Авжеж, вечоріє, запевняю вас; безсоромна стрілка сонячного годинника 

показує вже на полудень. 

М а м к а. Йдіть геть! Що ви за людина! 

Р о м е о . Людина, синьйоро, що її бог створив собі самому на шкоду. 

М а м к а. Ій-богу, добре сказано: собі самому на шкоду. Синьйори, чи не скаже хто 

з вас, де знайти молодого Ромео? 

Р о м е о . Я можу вам сказати, але молодий Ромео буде старіший тоді, коли ви його 

знайдете, ніж тепер, коли ви його шукаєте. Я наймолодший з усіх, що так зовуться, хоч, 

може, й не найгірший. 

М а м к а . Ви хороше говорите. 

М е р к у ц і о . Хіба ж гірше може бути хорошим? Ніде правди діти, до ладу сказано! 

Розумно! 

М а м к а. Якщо це ви, синьйоре, то мені треба побалакати з вами сам на сам. 

Б е н в о л і о. Вона хоче запросити його кудись на вечерю. 

М е р к у ц і о . Звідниця, звідниця, звідниця! Ату її! 

Р о м е о  Кого це ти цькуєш? 

М е р к у ц і о . Не зайця, синьйоре; а якщо й зайця, то хіба що з пісного пирога, який 

устиг зачерствіти й запліснявіти раніше, ніж його з’їли. 

(Проходячи повз них, співає.) 

Сивий заєць старий, 

Сивий заєць старий, 

Він для посту б хіба пригодився. 

Тільки хто б його їв, 

Коли він посивів, 

Перше ніж на рожні опинився. 

Ромео, скоро додому? Ми йдемо на обід до вашого батька. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1916 

 

Р о м е о . Я — слідом за вами. 

М е р к у ц і о . Прощавайте, старезна синьйоро! Прощавайте! 

(Наспівуючи.) 

Синьйоро, синьйоро, синьйоро!.. 

Меркуціо й Бенволіо виходять. 

М а м к а. Прощавайте вже, прощавайте! Скажіть, будьте ласкаві, синьйоре, хто цей 

зухвалий крамарчук, цей шибеник, у якого в голові сидить тільки паскудство? 

Р о м е о . Це синьйор, пані, який любить сам себе слухати; він може наговорити за одну 

хвилину стільки, що не вислухати й за цілий місяць. 

М а м к а. Якщо він говоритиме щось на мене, я йому покажу! Я його провчу! Я з ним 

упораюсь, хоч би він був дужчий, ніж є. Та й не тільки з ним, я й з двадцятьма такими 

жевжиками впораюся... А якщо сама не подужаю, то знайду собі оборонців. Ах ти ж, 

шолудивий паскуднику! Я йому не гуляща дівка! Я йому не приятелька по чарці! А ти 

(звертається до свого слуги П’етро) стоїш, роззявивши рота, і дозволяєш кожному 

пройді потішатися наді мною! 

П ’ є т р о. Я ще не бачив, щоб хтось потішався над вами, я вмить вихопив би зброю, 

будьте певні! Я видобуваю зброю так проворно, як і будь-хто, коли де трапляється нагода 

для хорошої бійки та коли закон на моєму боці. 

М а м к а. Богом присягаюсь, я й досі ніяк отямитись не можу... Все в мені аж труситься! 

Іч, шолудивий пес! Прошу вас, синьйоре, одне слово. Як я вам сказала, моя молода 

синьйорина звеліла мені розшукати вас; а що саме маю переповісти вам, я поки що 

помовчу. Але перш за все дозвольте мені завважити, що коли ви збираєтесь, як то кажуть, 

водити її за носа, то це буде вкрай безчесна штука, як то кажуть, бо моя синьйорина ще 

дуже молоденька. Отож я й кажу: якщо вам спаде раптом на думку погратися з нею, як то 

кажуть, одурити її, то це буде дуже гидкий вчинок проти такої шляхетної синьйорини. 

Р о м е о . Няню, вітай від мене твою синьйорину й господиню. Запевняю тебе... 

М а м к а. Ох, і добра ж душа! Так їй і скажу. Господи, господи! Як же вона зрадіє! 

Р о м е о . Та що ж ти їй скажеш, няню? Ти ж не дослухала мене. 

М а м к а. Я скажу їй, синьйоре, що ви запевняєте,— а це, на моє розуміння,— 

благородне освідчення. 

Р о м е о  

Скажи їй, щоб вона за всяку ціну 

Прийшла на сповідь нині ще надвечір; 

І там, у келії отця Лоренцо, 

Відбудеться і сповідь, і вінчання. 

Не сплутаєш? Ось маєш за труди. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1917 

 

М а м к а 

Нізащо! 

Р о м е о  

Та бери, кажу, бери! 

М а м к а 

Надвечір! Що ж, гаразд, напевне, прийде. 

Р о м е о  

Ти ж, добра няню, жди біля абатства: 

Туди до тебе прийде й мій слуга 

І принесе драбину мотузяну. 

По ній на щоглу мойого блаженства 

Я піднімуся під покровом ночі. 

Прошу, не зрадь, то матимеш подяку. 

Прощай! Вітай від мене синьйорину! 

М а м к а  

Спаси вас боже! Слухайте, синьйоре... 

Р о м е о  

Що скажеш, мила няню? 

М а м к а 

Ваш слуга, 

Чи він надійний? Нащо третій нам? 

Там, кажуть люди, таїни немає, 

Де вашу таїну вже двоє знає. 

Р о м е о  

Надійний він, як сталь. Ти не турбуйся. 

М а м к а. Дуже добре, синьйоре. Моя синьйорина — найчарівніше дівчатко... Боже, 

боже! Коли вона була ще ось такою малесенькою крихіткою... О!.. Тут у місті є один 

шляхетний синьйор, Паріс на ім’я, то він був би радий її підхопити. А вона ж, моя 

голубонька, і дивитися на нього не хоче; їй приємніше на жабу, на справжню жабу 

дивитись, ніж на нього!.. Я часом серджу її — кажу, що Паріс хороший жених; чим їй, як 

то кажуть, не до пари? Та присягаюся вам, вона як почує, так і зблідне, аж пополотніє вся, 

немов крейдою візьметься. А скажіть: розмарин і Ромео починаються з тієї самої літери? 

Р о м е о  Так, няню. А що? Обидва слова починаються з літери «Р». 

М а м к а. Ох, жартун! Та це ж собаче ім’я! Р-р-р-р... це тільки для собак! Ні, я знаю, що 

вони з різних літер починаються. А вона такі ніжні вірші складає про вас і про розмарин, 

що у вас серце з радощів затанцювало б, якби ви почули. 

Р о м е о  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1918 

 

Вітай від мене синьйорину. 

(Виходить.) 

М а м к а  

О, тисячу разів. Гей, П’єтро! 

П ’ є т р о. Що накажете? 

М а м к а. П’єтро, візьми моє віяло та гайда вперед хутенько. 

Виходять. 

Сцена 4 

Сад Капулетті. 

Входить Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а  

Я няню відіслала о дев’ятій, 

Вона мені вернутись обіцяла 

За півгодини. Що, коли його 

Вона знайти у місті не змогла? 

Та ні, не те! О, та вона ж кульгава! 

Так, так... Лише думки повинні буть 

Послами у кохання. В десять раз 

Летять вони скоріше, ніж летить 

Проміння сонячне, коли зганяє 

Воно з горбів похмурих тінь нічну. 

Недарма ж прудкокрилі голуби 

Везуть любов, та й любий Купідон 

Швидкі, як буйний вітер, має крила... 

А сонце вже стоїть над головою! 

З дев’ятої до півдня — три години. 

Які ж вони і довгі, і нудні!.. 

А няні все нема... Якби ж то кров 

Гарячу мала і кохала палко, 

Вона б літала, наче м’яч: її 

До нього кидали б мої слова, 

Його ж слова — до мене. 

Стара людина — ніби справжній мрець: 

Бліда, тяжка й незрушна, як свинець. 

О боже, йде! 

Входять мамка і П’єтро. 

О няню дорога! 

Ну що, зустріла? Відішли слугу. 

М а м к а  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1919 

 

Чекай нас коло брами, П’єтро. 

П’єтро виходить. 

Д ж у л ь є т т а  

Ну, дорога моя... Сумна ти, боже!.. 

Хоч би й були твої звістки сумні, 

Ти весело їх передай; коли ж 

Ти з добрими прийшла сюди звістками, 

То музики солодкої не псуй, 

Не грай її мені з обличчям кислим. 

М а м к а  

Стомилась я... дай трохи відпочину... 

Ох, кісточки болять! Ну й прогулялась! 

Д ж у л ь є т т а  

Я віддала б тобі мої кістки, 

Аби скоріш ти новину сказала. 

Ну, говори ж! Ну, нянечко, кажи! 

М а м к а  

Ісусе! Що за поспіх? Постривай! 

Чи ти не можеш трошки потерпіти? 

Ти ж бачиш, що звести не можу дух... 

Д ж у л ь є т т а  

Не можеш дух звести? Проте ж ти зводиш, 

Щоб повісти, що дух звести не можеш. 

Адже слова оці багато довші, 

Ніж звістка та, з якою зволікаєш. 

То добра звістка чи лиха? Скажи! 

Лише на це дай відповідь хутчій, 

Подробиць я терпляче почекаю. 

Ну, заспокой мене! Лиха чи добра? 

М а м к а. Ех, та й вибрала ж ти собі ні те ні се!.. Не знаєш, як треба вибирати чоловіків. 

Ромео... Ото не бачили! Правда, хоч з обличчя він і кращий за інших чоловіків, а проте 

ноги такої, як у нього, ні в кого з чоловіків не знайдеш!.. А щодо руки, ходи і стану, то хоч 

про них багато й не скажеш, а проте вони вищі за всякі порівняння. Не скажу, щоб він був 

цвіт чемності, але ручуся тобі, він лагідний, як ягнятко. Ну, йди ж своїм шляхом, дівчатко, 

та шануй бога! А що, в нас уже пообідали? 

Д ж у л ь є т т а  

Ні, ні! Таж все це знала я й раніш... 

А шлюб наш як? Що він сказав про нього? 

М а м к а  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1920 

 

Як голова болить! Ой голова! 

Тріщить, неначе хоче розламатись, 

На двадцять розривається шматків. 

А тут ще й спина... Ох, і бідна спина... 

Красненько дякую, ти ж безсердечна, 

Мене загнала трохи не до смерті! 

Д ж у л ь є т т а  

Пробач, однак я щиро вболіваю, 

Що ти нездужаєш. Ах, няню люба... 

О люба, люба нянечко, скоріше 

Скажи ж мені, що передав коханий? 

М а м к а  

То слухайте ж: коханий ваш сказав, 

Як чесний чоловік, шляхетний, добрий... 

Я присягаю вам... Де ваша мати? 

Д ж у л ь є т т а  

Де мама?.. Як то де? Звичайно, вдома; 

Де ж бути їй?.. Як дивно ти говориш: 

«Сказав він так, як чесний чоловік, 

Де ваша мати?» 

М а м к а 

Люба синьйорино! 

Іще й кипить! Ну, ну! Оце якраз 

Припарка на мої кістки недужі! 

Тоді сама влаштовуй власні справи! 

Д ж у л ь є т т а  

Та годі вже! Ну, що ж сказав Ромео? 

М а м к а  

Чи відпускають нині вас на сповідь? 

Д ж у л ь є т т а  

О, так. 

М а м к а 

То до отця Лоренцо йдіть: 

Там в келії чекатиме жених, 

Щоб нині вже собі за жінку взяти. 

Ач, кров одразу збіглась до обличчя. 

Пашить, мов жар,— це від моїх нозин! 

Ідіть до церкви. В мене інший шлях: 

Драбину принесу, щоб міг ваш любий, 

Стемніє ледь, до пташечки своєї 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1921 

 

Залізти у гніздечко. Вам то радість, 

Мені ж — важкий тягар. Та прийде час — 

Вночі тягар нав’ючать і на вас! 

Я на обід іду. Ви ж поспішайте. 

Д ж у л ь є т т а  

Спішу до щастя! Нянечко, прощайте! 

Виходять. 

Сцена 5 

Келія брата Лоренцо. 

Входять брат Лоренцо й Ромео. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Хай небо шлюб оцей благословить, 

Щоб потім нас не покарало горем! 

Р о м е о  

Амінь, амінь! Нехай приходить горе, 

Не зможе переважити воно 

Тієї радості, що за хвилину 

Переживу я серцем біля неї. 

З’єднай лиш нам святим обрядом руки, 

Й хай прийде згубниця кохання — смерть, 

Аби я встиг назвать її своєю! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Бурхливі радощі страшні, мій сину, 

Бо часто в них бурхливий і кінець. 

їх смерть у торжестві, вони ж бо гинуть, 

Як порох і вогонь, у поцілунку. 

І найсолодший мед гидким здається, 

Бо надто вже солодкий. Він псує 

Надмірністю своєю апетит. 

Люби, та міру знай, і ти найдовше 

Любитимеш. Хто надто поспішає — 

Спізняється, як той, що зволікає. 

Входить Джульєтта. 

Ось і вона! Така легка нога 

По плитах цих ще зроду не ступала. 

Коханці пройдуться по павутинці, 

Яка літає літом у повітрі, 

І не впадуть. Так, суєта легка! 

Д ж у л ь є т т а  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1922 

 

Добривечір, духовний отче мій! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

За нас обох подякує Ромео. 

Д ж у л ь є т т а  

Я і його вітаю, бо інакше 

Нема за що складать мені подяку. 

Р о м е о  

Джульєтто люба! Коли в тебе в грудях 

Від щастя серце б’ється так, як в мене, 

І можеш краще виявити радість, 

Знайди слова, яких мені бракує, 

І всолоди повітря навкруги 

Ласкавим подихом своїм, нехай 

Мелодія чудова слів твоїх 

Змалює те блаженство чарівне, 

Яке ми відчуваєм в цю хвилину. 

Д ж у л ь є т т а  

Любов багата ділом — не словами, 

Й пишається собою без прикрас. 

Той, хто свої скарби злічити може, 

Той лиш жебрак. Але моя любов 

Така велика й так зросла безмежно, 

Що я злічить не можу й половини 

її скарбів... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ходім! Святий обряд 

Благословить вас. Я ж бо вас тепер 

На самоті нізащо не покину, 

Аж доки не зіллю вас в плоть єдину. 

Виходять. 

Дія третя 

Сцена 1 

Верона. Міський майдан. 

Входять Меркуціо, Бенволіо, паж та слуги. 

Б е н в о л і о 

Ходім звідсіль, прошу тебе, Меркуцьйо! 

День душний, і гуляють Капулетті. 

Як стрінемось — без сварки не минеться, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1923 

 

Бо в дні жаркі кипить шалено кров. 

М е р к у ц і о. Ти мені нагадуєш одного з тих молодців, які, ввійшовши до таверни, 

ляскають своєю шпагою па столу й гукають: «Дай боже, щоб ти мені не була 

потрібна!» — а після другого келиха штрикають нею в слугу, коли в цьому немає ніякої 

потреби. 

Б е н в о л і о. Та невже ж я подібний до такого молодця? 

М е р к у ц і о. Ще б пак! У гніві ти один з найгарячіших задирак в Італії: як зачепиш 

тебе, ти починаєш лютувати, а як розлютуєшся, чіпляєшся до всіх. 

Б е н в о л і о. А далі що? 

М е р к у ц і о. А далі те, що якби тут було двоє таких, як ти, то скоро не залишилося б 

жодного, бо вони один одного вбили б. Ти!.. Ого! Та ти здатний зчепитися з чоловіком за 

те, що в нього в бороді на одну волосинку більше чи менше, ніж у тебе; ти ладен зайти 

в сварку з чоловіком, який лускає горіхи на тій підставі, що в тебе очі горіхового кольору. 

Ну, чиє ж око, опріч твого, може побачити в цьому привід до сварки? Таж у тебе в голові 

повно сварок, як у яйці жовтка й білка, дарма що через численні колотнечі твоя бита 

голова така ж порожня, як і порожнє вилите яйце. 

Полаявся ж ти на вулиці з якимось чоловіком за те, що він кашляв і тим збудив твого 

собаку, який дрімав на сонці. Чи не ти вилаяв якогось кравця за те, що той одягнув свій 

новий каптан, не дочекавшись великодніх свят? Хіба не ти зчепився з якимось хлопцем за 

те, що той зав’язав нові черевики старою стьожкою? 

І ти ще повчаєш мене не заходити в сварку? 

Б е н в о л і о. Якби я так любив сваритись, як ти, то кожен з радістю купив би право на 

мою спадщину, і чекати на неї довелося б йому не більше ніж годину з чвертю. 

М е р к у ц і о . Як спадщину твою? Чи ти що тямиш? 

Входять Тібальт та інші. 

Б е н в о л і о. Клянуся моєю головою, сюди йдуть Капулетті. 

М е р к у ц і о . Клянусь моєю п’ятою, мені це байдужісінько. 

Т і б а л ь т 

Ідіть за мною! З ними хочу я 

Поговорить! Добридень вам, синьйори! 

Одному з вас сказать я маю слово. 

М е р к у ц і о . Одному з нас — і тільки слово? Додайте до цього слова ще що-небудь; 

наприклад, хай це буде слово й удар. 

Т і б а л ь т. Я готовий, синьйоре, якщо ви дасте мені до цього привід. 

М е р к у ц і о . А ви хіба не можете знайти привід самі без того, щоб вам його дали? 

Т і б а л ь т. Меркуціо, ти співаєш в один голос із Ромео. 
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М е р к у ц і о . Співаю в один голос! Що таке? Чи не хочеш ти часом зробити з нас 

менестрелів? А якщо ми й справді менестрелі, то стережися, бо ти нічого, крім дисонансів, 

від нас не почуєш! Ось мій смичок. Ви в мене зараз затанцюєте,— він вас примусить! Сто 

чортів! Співаю в один голос! 

Б е н в о л і о 

Ми тут говоримо на людній площі. 

Знайдім затишніше для себе місце 

Й образи розберім з холодним серцем 

Чи розійдімося. Тут очі скрізь! 

М е р к у ц і о  

На те в людей і очі, щоб дивитись. 

Мене ніхто не зрушить з місця, ні! 

Т і б а л ь т 

Синьйоре, мир! Мені он той послужить. 

Входить Ромео. 

М е р к у ц і о  

А що він, ваш слуга? І, може, носить 

Ліврею вашу! От коли б на поле 

Пішли ви й він за вами,— ну, тоді 

Готовий буде він вам послужити. 

Т і б а л ь т 

Ромео, я ненавиджу тебе, 

Для тебе слова іншого й вітання 

Не можу я знайти, окрім «негідник»! 

Р о м е о  

Проте, Тібальте, в мене є причина 

Любить тебе; вона тобі прощає 

Образливі слова. Я не негідник. 

Прощай! Як бачу, ти мене не знаєш. 

Т і б а л ь т 

Хлопчисько! Не пробачити ніяк 

Образ тяжких, що ти мені завдав! 

Вернися ж і ставай мерщій до бою! 

Р о м е о  

Ніколи я тебе не ображав 

І більш тебе люблю, ніж ти гадаєш. 

Але за віщо — зараз не скажу. 

А через те, мій добрий Капулетті, 

Чиє ім’я шаную так, як власне, 
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Не гарячкуй і з цього вдовольнись. 

М е р к у ц і о  

О ти, покоро, підла і ганебна! 

Alia stoccata
1
 змиє вмить її. 

(Витягає шпагу.) 

Тібальте! Щуролове! Гей, виходь! 

Т і б а л ь т 

Чого тобі від мене треба? 

М е р к у ц і о . Шановний котячий владарю, я хочу відібрати лише одне життя з ваших 

дев’ятьох. А згодом, сподіваюся, ви дозволите мені витріпати з вас і решту вісім. Чи 

зволите витягти вашу шпагу за вуха з піхов? Та швидше, а то моя раніше засвище над 

вашими вухами. 

Т і б а л ь т (витягаючи шпагу) 

До ваших послуг! 

Р о м е о  

Меркуціо, сховай рапіру в піхви! 

М е р к у ц і о  

Синьйоре, прошу! Де ваше passado? 

(Б’ються.) 

Р о м е о  

Бенволіо, вперед! Виймай рапіру, 

Ми виб’єм разом зброю в них із рук! 

О, сором вам, синьйори! Схаменіться! 

Тібальт! Меркуцьйо! Князь заборонив 

На вулицях Верони колотнечу! 

Тібальте, стій! Меркуціо мій добрий! 

Тібальт і його спільники виходять. 

М е р к у ц і о  

Я ранений... 

Чума на ваші два роди! Вмираю. 

А він утік? І то живий-здоровий? 

Б е н в о л і о 

Тебе поранено? 

М е р к у ц і о  

Дурниця! Лиш 

Подряпинка, та досить і того. 

                                                      
1
 Удар-укол! (італ.).— Прим. перекладача. 
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Де паж мій? Хлопче, клич мерщій хірурга. 

Паж виходить. 

Р о м е о  

Кріпися, друже, рана неглибока. 

М е р к у ц і о . Авжеж, вона не така глибока, як колодязь, і не така широка, як церковна 

брама, проте й такої досить: вона зробить своє діло. Приходь до мене взавтра, і ти 

побачиш, що я вже буду спокійною людиною. Далебі, я надто переперчений для цього 

світу... Чума на ваші, обидві родини! А, сто чортів! Щоб якийсь пес, пацюк, миша, кицька 

вдряпнула людину на смерть! Хвалько, негідник, що вчився битися за арифметичною 

книжкою! І якого чорта встряли ви між нас? Він мене ранив з-під вашої руки. 

Р о м е о  

Хотів я повернути все на добре. 

М е р к у ц і о  

В якийсь будинок відведи мене, 

Бенволіо, бо я вже зомліваю... 

Чума, чума на ваші дві родини! 

Зробили з мене харч для робаків! 

Загинув я!.. Чума на вас, чума! 

Меркуціо й Бенволіо виходять. 

Р о м е о  

Найближчий родич князя й друг мій щирий 

Прийняв за мене тут смертельну рану, 

Бо честь мою заплямував Тібальт! 

Отой Тібальт, з яким тому годину 

Породичався я! О найсолодша!.. 

Моя Джульєтто, це краса твоя 

Мене таким розніженим зробила, 

У честі сталь в душі розгартувала. 

Входить Бенволіо. 

Б е н в о л і о 

Ромео! О Ромео! Вмер Меркуцьйо! 

Його безстрашний дух над хмари злинув, 

З презирством відвернувшись від землі! 

Р о м е о  

О чорний день! Це лиш початок бід! 

За ним кінець зловісний прийде вслід... 

Входить Тібальт. 

Б е н в о л і о 
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Сюди Тібальт скажений поспішає. 

Р о м е о  

Тібальт живий! Меркуціо — немає!.. 

Лети ж на небо, лагідна покірність! 

Веди мене, вогненноокий гніві 

Візьми назад «негідника», Тгбальте,, 

Якого ти в лиде’мені шпурнув! 

Меркуціо іще душа витає 

Невисоко над головами в нас — 

Чекає на твою, щоб взять з собою. 

Чи ти, чи я,— котрийсь із нас повинен 

Рушати з нею в цю останню путь! 

Т і б а л ь т 

Хлопчисько! Ти був тут із ним у парі, 

То й далі будь із ним! 

Р о м е о  

Іще побачим! 

Б’ються. Тібальт падає. 

Б е н в о л і о 

Тікай мерщій, Ромео! 

Збігається народ! Тібальта вбито! 

Чого ж ти як укопаний стоїш? 

Тікай: тебе на смерть засудить князь, 

Якщо захоплять! Утікай скоріше! 

Р о м е о  

Я тільки блазень у руках фортуни!.. 

Б е н в о л і о 

Чого ж стоїш? Тікай мерщій, Ромео! 

Ромео виходить. 

Входять городяни і стражники. 

1 - й  с т р а ж н и к  

Куди утік отой, що вбив Меркуцьйо? 

Куди Тібальт, його убивця, втік? 

Б е н в о л і о 

Ось тут Тібальт. 

1 - й  с т р а ж н и к  

Синьйоре, підведись! 

Ім’ям володаря, іди за нами! 

Входять князь з почтом, Монтеккі, Капулетті з дружинами та інші. 
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К н я з ь  

Хто тут почав оцю мерзенну чвару? 

Б е н в о л і о 

О князю наш! Слова мої печальні 

Послухай про обставини фатальні. 

Тут той лежить, кого убив Ромео 

За те, що він убив твого Меркуцьйо. 

С т а р и й  К а п у л е т т і  

Тібальт! Мій небіж рідний! Братів син!.. 

О князю наш! Пролито кров його!.. 

Ятацо ти справедливий, володарю, 

За нашу кров Монтеккі кров пролий! 

О небіж, небіж... 

К н я з ь  

Бенволіо, скажи, хто бій почав? 

Б е н в о л і о 

Тібальт, що від руки Ромео впав. 

Ромео чемний був, просив подумать, 

Що привід в них такий пустий для сварки, 

Загрожував і вашим гнівом теж. 

Однак це все,— хоча і говорилось 

Спокійно, ввічливо й сумирно вельми, 

Не спромоглось Тібальта вгамувати, 

Шалена вдача не скорилась; він 

Зоставсь глухий до мирних слів Ромео 

й своєї зброї гостру сталь направив 

Відважному Меркуціо у груди. 

Той закипів, схопився теж за зброю, 

І розпочавсь між ними смертний бій. 

Меркуціо рукою однією 

Від себе смерть завзято відбивав, 

А другою він слав її Тібальту, 

Який майстерно теж оборонявся. 

«Спиніться, друзі!» — закричав Ромео 

І швидше слова смілою рукою 

Він вибив згубну зброю їм із рук. 

Та з-під його руки устиг Тібальт 

Уже вразить Меркуціо смертельно. 

Тібальт утік, а потім повернувся. 

Вмить помстою Ромео запалав, 

Бій спалахнув нараз, мов блискавиця! 
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Я ще не встиг вхопитися за зброю, 

Як на землі лежав уже Тібальт, 

Поранений на смерть. А наш Ромео, 

його убивши, звідси вже тікав... 

Нехай умру, коли я що збрехав! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Монтеккі родич це — він сфальшував, 

Із приязні неправду він сказав! 

В тій чорній справі двадцять душ було, 

Одного вбито, як до звад дійшло. 

Владарю, вбивцю мусиш засудити! 

Тібальт сконав — Ромео теж не жити! 

К н я з ь  

Тібальта вбито — таж убив він сам! 

За смерть Меркуцьйо хто заплатить нам? 

М о н т е к к і  

Ні, не Ромео мусить вам платити! 

Він те зробив, що мав закон вчинити. 

Убивство друга вимага відплати, 

Тібальта мусив смертю він скарати. 

К н я з ь  

За вчинок цей свавільний і злочинний 

Вмить висланий він буде на чужину. 

Від ваших чвар, запеклих і проклятих, 

Доводиться й мені тепер страждати. 

Тут пролилася рідна кров моя, 

й суворо винних покараю я. 

Наразитеся на тяжку відплату 

Й мою оплачете ви кревну втрату. 

Не слухатиму жодних я прохань, 

Оглухну я до ваших всіх благань! 

Облиште їх, затямте заборону: 

Ромео мусить кинути Верону! 

А то йому тут згаяна година 

Остання буде — винуватий згине. 

Звільнить майдан! І труп мерщій прибрать! 

Не буду рішенця свого мінять: 

Прощати вбивцям — це ж усе одно, 

Що з ними буть у вбивстві заодно! 

Виходять. 

Сцена 2 
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Кімната в домі Капулетті. 

Входить Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а  

Скоріш, вогнекопиті коні, мчіть 

До Феба володінь! Якби-то вам. 

За візника був Фаетон, він вас 

Давно б уже погнав прутом на захід, 

Упала б ніч туманна враз на землю. 

Заступниця кохання, темна ніч... 

Розкинь над нами, ноче, свій серпанок 

І від цікавих заховай очей, 

Щоб міг мене Ромео пригорнути, 

Підкравшися нечутно і незримо. 

Адже ж коханцям їх обряд таємний 

Освітить їх краса. Любов сліпа, 

І через те їй ніч найбільш пасує... 

Прийди ж, о ніч, матроно в чорних шатах, 

Така поважна й добра, та навчи, 

Як виграти мені, програвши, гру, 

Яку ведуть два непорочні серця... 

Цю дику кров, яка бушує в скронях, 

Прикрий мені своїм покровом чорним. 

Аж доки ця любов сором’язлива 

Не перетвориться в мені на смілу 

І не збагне, що в щирому коханні 

Любовні вчинки — скромності повинність. 

Прийди, о ноче! О, прийди, Ромео, 

Мій день вночі, прилинь же разом з нею 

І заіскрись мерщій на крилах ночі 

Біліш за сніг на ворона крилі! 

Прийди, о ноче, і ласкава, й люба! 

Ніч чорнобрива, дай мені Ромео! 

Коли ж помре він, то візьми його 

І роздрібни на зірочки маленькі, 

Він так тобі осяє небеса, 

Що закохається весь світ у ніч 

І перестане поклонятись сонцю. 

Собі купила я чертог кохання, 

Та в нього не ввійшла! Я продалась, 

Та мною ще не володіють... Ах!.. 

Мені цей день такий нудний і довгий, 

Як ніч малій дитині перед святом, 
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Що жде й діждатися не може дня, 

Щоб одягти готові вже обновки. 

Ось няня йде! Несе мені звістки... 

Входить мамка з мотузяною драбиною. 

Як небо, красномовний той язик, 

Який мені говорить про Ромео. 

Ну, няню? Що нового? Що це в тебе? 

Ти для Ромео добула драбину?.. 

М а м к а  

Так, так, драбину... 

(Кидає її додолу.) 

Д ж у л ь є т т а  

Що сталося?.. Чого ламаєш руки?.. 

М а м к а  

Жахливий день! Він вмер, умер, умер! 

Пропали ми, пропали, синьйорино! 

О горе!.. Він загинув, вмер, убитий!.. 

Д ж у л ь є т т а  

Невже ж і небо може бути заздрим? 

М а м к а  

Не небо — ні, але Ромео може... 

Ромео, о Ромео! Хто б подумав? 

Д ж у л ь є т т а  

Що ти за дідько, що мене так мучиш? 

Від цих тортурів заревли б у пеклі! 

Ромео сам себе убяв? Кажиї 

Скажи лиш «так», і це коротке слово 

Мене скоріше отруїти зможе, 

Ніж смертоносний погляд василіска. 

Я вже не я, якщо ти скажеш «так», 

Якщо нараз заплющились ті очі 

І ти мені відповіси лиш «так»... 

Убитий — вимов «так», а ні — то «ні», 

Ти вирішиш одним коротким звуком: 

Блаженства сподіватися чи муки! 

М а м к а  

На власні очі бачила я рану — 

Рятуй господь! — отут, на грудях мужніх... 

Нещасний труп, нещасний труп кривавий! 

Блідий, мов попіл, весь в крові лежав... 
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Кров запеклась... Я глянула — й зомліла! 

Д ж у л ь є т т а  

О серце, розірвись! Вмить розірвись, 

Банкрут нещасний! Очі — до в’язниці! 

Закрийтеся назавжди для свободи! 

Нікчемний прах, вернися знову в прах, 

Спочинемо з Ромео у гробах! 

М а м к а  

Тібальт, Тібальт! О мій найкращий друг! 

О ввічливий Тібальт! Шляхетний, чесний! 

І дожила ж я до твого сконання! 

Д ж у л ь є т т а  

Як? Буря ця лютує з двох боків? 

Ромео вбито, і помер Тібальт? 

Кузен мій любий і коханий муж?! 

Сурми ж, страшна сурмо, загибель світу! 

Хто житиме, коли цих двох нема?.. 

М а м к а  

Тібальт сконав, Ромео йти в вигнання; 

Ромео вбив його й іде в вигнання. 

Д ж у л ь є т т а  

Тібальта кров пролив Ромео?! Боже! 

М а м к а  

Так, так! Жахливий день! Пролив, пролив! 

Д ж у л ь є т т а  

О серце гада, сховане в квітках! 

То жив дракон в печері тій чудовій? 

Пекельний виплід з ангельським лицем! 

Не голуб — ворон! Вовк в овечій шкурі! 

Огидна суть з божественним чолом! 

Ти зовсім не такий, як видавався! 

Пекельний праведник, негідник чесний! 

О, що ж тобі робить, природо, в пеклі, 

Коли ти помістила духа зла 

В раю живому чарівної вроди? 

Чи бачив хто коли огидну книгу 

В такій чудовій, чепурній оправі? 

Як оселитись міг такий обман 

В розкішному палаці? 

М а м к а 
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О, в мужчин 

Ні совісті, ні правди, ані честі: 

Нема нічого в них. Всі віроломні! 

Всі брехуни, облудники й підступні, 

Де мій слуга? Дай трохи aqua vitae
1
! 

Від цих турбот, від горя, від плачу 

Постарію я, мабуть, передчасно... 

Ганьба твому Ромео! 

Д ж у л ь є т т а  

Пухирями 

Нехай язик твій візьметься за це! 

Не для ганьби родився він на світ. 

Таж на чолі його ганьба огидна 

Сама соромиться сидіть! Це — трон, 

Де честь коронуватися повинна, 

Володарка єдина на землі. 

Яка я підла, що його ганьбила! 

М а м к а 

То що ж, хвалить того, хто вбив кузена? 

Д ж у л ь є т т а  

Та чи ж мені засуджувать дружину? 

О бідний муж мій! Хто ж твоє ім’я, 

Крім мене, приголубить, коли я 

Твоя жона не більш як три години, 

Вже так його пошматувати встигла? 

За що кузена вбив ти, лиходію? 

Таж лиходій кузен хотів убити 

Тебе, мою дружину... Гетьте, сльози! 

Верніться знов назад до джерела! 

Повинні ви платити дань журбі, 

Та, помилившись, сплачуєте щастю. 

Живий мій муж, хоча його Тібальт 

Убити хтів. Тібальта вбито, хоч 

Хотів убить він мужа. Все гаразд! 

Чого ж я плачу? Слово я почула... 

Страшніше ще за наглу смерть Тібальта. 

Й воно мене убило... Я хотіла б 

Забути це зловісне слово... Ах! 

Воно гнітить мені так тяжко пам’ять, 

Як душу грішника гнітить провина: 

                                                      
1
 Горілки, букв.— води життя (лат.).— Прим. перекладача. 
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«Тібальт помер, Ромео — йти в вигнання...» 

І це «вигнання», слово це «вигнання» 

Убило враз Тібальтів десять тисяч. 

Тібальта смерть — вже й так доволі горя. 

Нехай би вже на цьому і кінець! 

Коли ж біда сама ходить не любить 

І тягне низку інших за собою, 

О, то чому ж я після слів отих, 

Що вмер Тібальт, відразу не почула, 

Що вмер мій батько, мати чи обоє? 

Це горе виплакати я могла б. 

Що вмер Тібальт, сказати і додати: 

«Ромео йти в вигнання»,— словом цим 

Убито всіх відразу. Батька й матір, 

Тібальта, і Ромео, і Джульєтту. 

Всі, всі загинули відразу. Всі!.. 

«Ромео йти в вигнання» — меж немає, 

Ні міри, ні кінця в оцих словах... 

В них тільки смерть, безкрая смерть і жах... 

Де батько мій і мати, няню мила? 

М а м к а  

Коло убитого ридають тіла. 

Ходім до них. Я проведу тебе. 

Д ж у л ь є т т а  

Нехай йому слізьми омиють рани, 

Я ж тільки за вигнанцем плакать стану! 

Візьми шнури... Одурені, як я... 

О бідні ж ви!.. Вигнання — смерть моя! 

До ложа ви мого були тропою, 

А я помру, дівуючи, вдовою. 

Візьму шнури. Ходімо, няню, й ти! 

На шлюбне ложе хочу я лягти; 

І не коханому Ромео там, 

А смерті я незайманість віддам. 

М а м к а  

Іди в опочивальню! Я знайду 

Твого Ромео. Знаю, він в Лоренцо. 

Ти чуєш? Приведу його. Чекай! 

Вночі тут буде він, твій чоловік. 

Д ж у л ь є т т а  

Так, так! І перстень цей йому віддай. 
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Хай прийде він,— ми простимось навік! 

Виходять. 

Сцена З 

Келія брата Лоренцо. 

Входить брат Лоренцо. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Виходь хутчій, Ромео нещасливий! 

У тебе закохалася печаль, 

І одружився ти з бідою. 

Входить Ромео. 

Р о м е о  

Отче! 

Що чути там? Який же присуд князя? 

Яке ж іще страшне, незнане горе 

Загрожує мені знайомством? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Сину! 

Ти надто вже з негодами здружився! 

І князеве я рішення приніс. 

Р о м е о  

Віддав він справу до страшного суду? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ні, князь наш не суворий: засудив 

Тебе він не на смерть, а на вигнання. 

Р о м е о  

Вигнання? Зглянься і скажи — на смерть. 

Лице вигнання грізне і страшне, 

За смерть страшніше! Не кажи — вигнання... 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ти звідси вигнаний лише, з Верони. 

Вгамуйся. Май терпіння. Світ широкий. 

Р о м е о  

Нема за мурами Верони світу: 

Чистилище там, пекло і тортури. 

Вигнання звідси-це вигнання з світу; 

Це — смерть, лиш названа фальшивим словом; 

Сокиру так позолотивши, ти 

Мені стинаєш голову й смієшся, 
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Милуючись своїм ударом згубним. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

О смертний гріх! Яка невдячність чорна! 

За вчинок твій закон скарав би смертю, 

Та князь наш добрий, зглянувшись на тебе, 

Закон наш відхилив і обернув 

Ласкаво на вигнання слово «смерть». 

Однак це милість. Ти ж її не бачиш! 

Р о м е о  

Тортури, а не милість! Небеса 

Тут, де живе Джульєтта. Кожна кицька 

І миша, навіть пес — тварина кожна, 

Дрібна й нікчемна, жити може тут, 

У цім раю, дивитися на неї... 

Та тільки не Ромео! Муха, й та 

Утіхи, шани й права більше має: 

Вона ж торкатись зовсім вільно може 

Руки її — Джульєттиного дива. 

Блаженство раю красти в неї з уст, 

Що чисті і цнотливі, як весталки, 

І червоніють з сорому, за гріх 

Вважаючи свій власний дотик. О! 

Ромео ж — ні, не може! Він — вигнанець! 

Все можна мухам, а мені — нічого. 

Їм — воля, а мені — лише вигнання! 

І ти сказав: вигнання — це не смерть? 

Невже ж не мав ножа ти, чи отрути, 

Чи ще якого згубного знаряддя, 

Щоб знищити мене, окрім — «вигнання»? 

«Вигнання»!.. Любий отче, слово це 

Кричать і виють грішники у пеклі! 

О, де ж у тебе серце, отче мій? 

Ти ж мій отець духовний, мій учитель, 

Сповідник, друг, порадник мій, і ти — 

Убив мене, сказавши — «на вигнання»! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Безумцю, дай мені сказать хоч слово... 

Р о м е о  

О, знаю! Знову скажеш про вигнання! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Я проти нього зброю дам тобі: 
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Це філософії цілющий трунок. 

В нещасті — то солодке молоко. 

Воно тебе утішить на вигнанні. 

Р о м е о  

Ти знов — «вигнання»? Геть до всіх чортів 

Ту філософію? Якщо вона 

Ніяк не може сотворить Джульетти. 

Чи місто зрушити, чи скасувати 

Той присуд князя,— це не допомога] 

Якщо вона безсила, то мовчи! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

О, бачу я, не мають вух безумці. 

Р о м е о  

А як же й бути їм, коли очей 

Немає в мудреців? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

О сину мій, 

Дай зважимо становище твоє. 

Р о м е о  

Як можеш ти, мій отче, говорити 

Про те, чого ти серцем не відчув? 

Коли б ти був ще молодий, як я, 

й кохав Джульєтту, і годину тому 

Ти повінчався, потім вбив Тібальта, 

Любив, як я, й потрапив на вигнання, 

Тоді ти міг би говорить про це, 

Волосся рвать, як я, й на землю падать, 

Щоб зміряти майбутню домовину!.. 

Чутно стукіт у двері. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Хтось стукає... Ромео, заховайсь! 

Р о м е о  

О ні! Нехай мої гіркі зітхання 

Мене туманом від людей окриють. 

Стукіт триває. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ти чуєш? Хто там? Заховайсь, Ромео! 

Тебе захоплять!.. Почекайте! Встань же! 

Стукіт триває. 
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Біжи до молитовні! Чую! Боже! 

Яка упертість! Я іду! Іду! 

Стукіт триває. 

От нетерплячка! Звідки ви? Чого вам? 

М а м к а (за сценою) 

Впустіть мене, я все вам розкажу. 

Від синьйорини я, Джульєтти. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Прошу! 

Входить мамка. 

М а м к а 

О отче, отче, розкажіть мені, 

Де чоловік синьйори? Де Ромео? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ось, долі він. Сп’янів від власних сліз. 

М а м к а 

Ох, і моя синьйора так лежить, 

Точнісінько так само! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

О нещасна 

Спорідненість сердець! Сумна подібність! 

М а м к а 

Ось саме так лежить і синьйорина. 

Ридає й плаче, плаче і ридає. 

Та встаньте, встаньте ж! Ви ж таки мужчина. 

Задля Джульєтти, задля неї встаньте. 

Ну, та й чого впадати так у розпач? 

Р о м е о  (підводиться) 

Ох, няню!.. 

М а м к а 

Синьйоре мій! Лиш смерть — всьому кінець!.. 

Р о м е о  

Ти про Джульєтту говорила? Як їй? 

Я, мабуть, лиходієм їй здаюсь? 

Дитинство щастя нашого убив я, 

Заплямувавши рідною їй кров’ю. 

О, де моя дружинонька таємна? 

Скажи, що думає вона тепер 

Про вщент зруйноване кохання наше? 
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М а м к а 

Таж ні, вона нічого не говорить, 

А тільки плаче, плаче; то на постіль 

Враз упаде, то підведеться знов. 

Тібальта кличе, скрикне враз «Ромео!» — 

І знову падає... 

Р о м е о  

О, це ім’я 

До кулі смертоносної подібно 

її убило так, як ця рука 

Проклята вбила кревного її! 

Мій отче, о, скажи мені, скажи: 

Де саме криється, в якій частині 

В моїм ганебнім тілі це ім’я? 

Скажи мені, щоб міг я зруйнувати 

Житло мерзенне! 

Ромео робить спробу заколоти себе, але мамка відводить убік його кинджал. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Геть шалену руку! 

Чи ж ти мужчина? Так, на око ніби 

Ти чоловік. Але, як жінка, плачеш. 

Ти дієш, як тварина нерозумна, 

Яку скеровує безтямний шал. 

О так, ти жінка в образі мужчини 

Чи хижий звір ув образі обох. 

Дивуєш ти мене великим дивом. 

Клянуся орденом моїм святим, 

Я думав, ти мужнішу маєш вдачу! 

Ти вбив Тібальта? Хочеш вбить себе? 

Убить дружину, що живе тобою, 

На себе враз звалить тяжке прокляття? 

Чом ганиш ти народження своє, 

І небо, й землю? Та в тобі самому — 

Народження, і небо, і земля, 

Злились всі троє у тобі в одне. 

Щоб все відразу згинуло, ти хочеш? 

О сором! Що за сором! Ти ганьбиш 

Своє лице, і розум, і кохання. 

Всього ти маєш з лишком, але сам, 

Як той лихвар, скарби свої ховаєш, 

Не вдосконалюєш, не прикрашаєш 

Ані лиця, ні розуму й кохання. 
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Шляхетний образ твій — воскова форма, 

Якщо ти втратиш доблесті мужчини, 

Твоя любов — лише кривоприсяга. 

Порушивши присягу, ти уб’єш 

Любов, яку поклявся ти плекати; 

І розум твій, що мусить прикрашати 

Твій образ і твоє палке кохання, 

Став їм обом проводирем сліпим. 

Як порох у невправного солдата 

Враз вибуха в його порохівниці, 

Так вибухне і від твого невміння 

Те, що тебе повинно захищати 

Й тебе ж самого висадить в повітря. 

Та ну ж бо, підведися, ти ж мужчина. 

Жива твоя Джульєтта, що за неї 

Хотів на себе ти накласти руки, 

Адже це щастя. Таж тебе Тібальт 

Убити хтів, а ти убив його, 

Це щастя теж. Закон, який тебе 

На смерть скарав би, в друга обернувся 

І смерть тобі вигнанням замінив, 

Це щастя теж. Ти маєш все, всі блага. 

Тебе голубить чепурна фортуна, 

Але, як зле дівчисько вередливе, 

Ти супишся й на щастя, й на любов. 

О, стережись. Кінець таких сумний. 

Йди ж до коханої своєї швидше, 

Як ми умовились; ввійди до неї, 

В її кімнату — й заспокой її. 

Але пильнуй, не залишайсь до того, 

Як ставити почнуть скрізь вартових. 

Бо в Мантую тоді вже не пробратись. 

Там жити мусиш, доки знайдем час 

Оголосити шлюб, і ваших друзів 

З ним примирить, і в герцога просити 

Вернуть тебе назад, і буде радість 

Твоя сильніша в двадцять тисяч раз, 

Ніж горе те, що нині відчуваєш! 

Ти, няню, йди вперед; скажи синьйорі, 

Хай вмовить всіх домашніх, щоб лягли 

Раніше спати. Це не так і важко: 

Адже всіх змучило тяжке їх горе. 

Скажи,— Ромео прийде. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1941 

 

М а м к а 

О боже! Я стояла б тут всю ніч 

І слухала б поради прехороші! 

Так, так! Що значить вченість! Мій синьйоре, 

Скажу синьйорі, щоб на вас чекала. 

Р о м е о  

Скажи коханій, щоб приготувалась 

Мене докорами зустріти. 

М а м к а 

Ось 

Вона звеліла перстень передать. 

(Прямує до виходу, але знову повертається.) 

Прошу вас, не баріться. Вже не рано. 

(Виходить.) 

Р о м е о  

Я знов бадьорий і ожив душею! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Йди; на добраніч. Тільки пам’ятай: 

Залежить ваша доля лиш від того, 

Щоб тут не буть, як ставитимуть варту, 

Або тікати треба на світанку 

В одежі іншій. В Мантуї чекай. 

Твого слугу знайду я, й через нього 

Я сповіщатиму тебе про все, 

Що трапиться тобі на користь тут 

Хорошого. Дай руку. Пізно вже... 

Щасливо! На добраніч! 

Р о м е о  

Я до щастя 

Лечу й землі не чую під собою, 

Хоч гірко розлучатися з тобою. 

Прощай! 

Виходять. 

Сцена 4 

Кімната в домі Капулетті. 

Входять старий Капулетті, синьйора Капулетті і граф Паріс. 

К а п у л е т т і  

Синьйоре, все так склалось нещасливо, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1942 

 

Що ми ще й досі часу не знайшли 

Підготувать дочку. Вона любила 

Тібальта дуже ніжно. Я — також. 

Ну що ж! Ми всі родились, щоб померти... 

Нерано вже. Вона до нас не зійде. 

Коли б не ваше товариство, я 

Годину тому ліг би спочивати. 

П а р і с  

В тяжкі хвилини свататись невчасно. 

Синьйоро, на добраніч; передайте, 

Прошу вас, привітання синьйорині. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Спасибі. Я довідаюся взавтра, 

Що думає про це моя дочка. 

Тепер вона в полоні у журби. 

К а п у л е т т і 

Я сміливо ручусь, синьйор Парісе, 

Вам за любов дочки своєї,— певен: 

Дочка мені покірна завжди буде. 

Дружино, ви зайдіть до неї зараз, 

Допоки ви ще спати не лягли, 

І про любов Паріса сповістіть. 

Скажіть їй, що у середу... Стривайте... 

Який сьогодні день? 

П а р і с  

Синьйоре мій, 

Сьогодні понеділок. 

К а п у л е т т і  

Понеділок! 

Так, так! То в середу — занадто рано. 

Тоді в четвер. Скажіть, що ми в четвер 

її з шляхетним графом повінчаєм. 

Чи ви ж готові? Чи така поспішність 

До серця вам? Влаштуємо все скромно: 

Збереться кілька друзів... Бачте, графе: 

Адже Тібальт загинув так недавно, 

А він же родич нам,— щоб не ск&йали, 

Що ми не журимось за ним, коли 

Бенкетувати будем надто бучно. 

Лише з півдюжини запросим друзів, 

Та й край. Що скажете ви про четвер? 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1943 

 

П а р і с  

Бажав би я, щоб той четвер був завтра, 

Синьйоре мій. 

К а п у л е т т і  

Гаразд! Тепер ідіть. 

То й добре, у четвер! Дружино, ви 

Зайдіть же до Джульєтти перед сном, 

Скажіть їй, хай готується до шлюбу. 

Прощайте, графе. Світла в спочивальню! 

Уже так пізно,— скоро зможем ми 

Сказать, що дуже рано. На добраніч! 

Виходять. 

Сцена 5 

Кімната Джульєтти. 

У вікні з’являються Ромео і Джульєтта. 

Д ж у л ь є т т а  

Ти вже ідеш?.. До ранку ще далеко: 

Не жайворонок то, а соловей 

Збентежив вухо боязке твоє; 

Він раз у раз там уночі співає 

Між віт граната. І повір мені, 

Коханий, любий мій,— то соловей. 

Р о м е о  

То жайворонок, оповісник ранку, 

Не соловейко. Глянь, моя кохана! 

Дивися — он заграла вже зоря 

І облямовує промінням заздрим 

Завісу хмар суворих там, на сході. 

Згасила ніч світильники свої. 

Веселий день стає уже навшпиньки, 

З-за верховин туманних визирає. 

Піду — я житиму, лишусь — помру. 

Д ж у л ь є т т а  

Те світло ще не денне... Вір, я знаю: 

То метеор,— його послало сонце, 

Щоб смолоскипником служив тобі 

І осявав до Мантуї дорогу. 

Тому побудь іще, не треба йти. 

Р о м е о  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1944 

 

Нехай мене захоплять, хай уб’ють! 

Я буду радий, як цього ти хочеш. 

Те сіре світло — ще не очі ранку, 

Блідий то відблиск Цінтії чола. 

І то не жайворонка спів бринить 

У нас над головами, в вишині. 

Мені зостатись легше, ніж піти. 

Приходь же, смерть! Джульєтта так бажає. 

Ми будем розмовляти, серце, так? 

Ще маєм час. До ранку ще далеко. 

Д ж у л ь є т т а  

Ні, ні, вже ранок! Ранок! Поспішай! 

Іди! Мерщій тікай! Ти чуєш? Справді, 

То жайворонок так співа невлад; 

Яка огидна і фальшива пісня! 

А кажуть — солодко співає він... 

Та це брехня, бо нас він розлучає. 

Ще чула — помінявся він очима 

Із жабою. О як би я хотіла, 

Щоб з нею й голосом він помінявсь!.. 

Це ж він обійми наші розірвав, 

Він темну ніч, він і тебе злякав. 

О, йди, іди мерщій! Уже світає. 

Р о м е о  

А лихо нас пітьмою огортає. 

Входить мамка. 

М а м к а 

Синьйоро! 

Д ж у л ь є т т а  

Няню? 

М а м к а 

Синьйоро, мати ваша йде до вас. 

Світає вже, тож будьте обережні! 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

Впускай же день, вікно, й візьми життя! 

Р о м е о  

Прощай, прощай! Один лиш поцілунок, 

І я спущуся. 

(Спускається.) 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1945 

 

Д ж у л ь є т т а  

Як? Ти вже пішов? 

Моя любов! Мій муже! Друже мій! 

Щодня і щогодини сповіщай. 

Для мене днів багато у хвилині. 

За цим рахунком буду я старою, 

Коли побачу знов мого Ромео! 

Р о м е о  

Бувай! Нагоди я не омину, 

Щоб привітать тебе, любов моя! 

Д ж у л ь є т т а  

Ти думаєш, ми зійдемося знову? 

Р о м е о  

Так, певен я; а злигодні оці 

Нам будуть потім спогадом солодким. 

Д ж у л ь є т т а  

О господи! Передчуття зловісне 

В моїй душі віщує щось недобре... 

Мені здається, як стоїш внизу, 

Немов ти мрець в глибокій домовині. 

Я бачу зле — чи й справді ти блідий? 

Р о м е о  

І ти також бліда, моя любов. 

Прощай, прощай! Журба п’є нашу кров. 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

О доле, доле! Ти така зрадлива! 

Коли це так, то що тобі до нього? 

Адже Ромео — вірності взірець. 

То й будь же ти зрадливою, о доле! 

Тоді, я сподіваюсь, ти недовго 

Триматимеш його й мені повернеш. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і (за сценою) 

Що, доню? Ти вже встала? 

Д ж у л ь є т т а  

Хто це кличе? 

Чи не синьйора матінка моя? 

Чи ще не спить, чи встала надто рано? 

Що привести могло її сюди? 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1946 

 

Входить синьйора Капулетті. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ну, як, Джульєтто? 

Д ж у л ь є т т а  

Негаразд, синьйоро... 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Все плачеш ти за втраченим кузеном? 

Слізьми не вимиєш його з землі, 

А вимиєш — життя йому не вернеш. 

Покинь же плакати, голубко. Годі! 

Поплакати у міру — знак любові, 

Над міру ж плакати — то нерозумно. 

Д ж у л ь є т т а  

Дозвольте плакати. Я відчуваю, 

Яка тяжка ця втрата. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ти лише 

Сама її відчуєш, друг же твій 

Не відчуває більше й не воскресне. 

Д ж у л ь є т т а  

Таж втрату відчуваючи таку, 

Не можу я не плакати за другом. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ні, не за тим, хто вмер, ти плачеш, доню. 

Ти плачеш, що живий той лиходій, 

Що вбив його? 

Д ж у л ь є т т а  

А хто той лиходій? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Відомо-бо: той лиходій — Ромео. 

Д ж у л ь є т т а  (вбік) 

Таж він за сотні миль від лиходійства. 

Хай бог простить йому, як я прощаю, 

Прости, господь! Прощаю я від серця, 

Хоч так мені ніхто не зранив серця. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О так, бо підлий вбивця ще живий. 

Д ж у л ь є т т а  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1947 

 

Далеко він від рук моїх, синьйоро... 

Якби могла помститись я за брата! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ми помстимось, за це ти не турбуйся. 

Не плач же, годі. Я пошлю когось 

До Мантуї, де підлий той вигнанець 

Живе тепер, і там його таким 

Міцним, чудовим трунком почастують, 

Що помандрує до Тібальта він, 

І ти, я сподіваюсь, вдовольнишся. 

Д ж у л ь є т т а  

О ні! Я вдовольнюся лиш тоді, 

Коли Ромео я побачу... мертвим... 

Стомилось в мене серце від нудьги! 

Синьйоро, лиш знайдіть таку людину, 

Що віднесла б йому отруту,— я 

Сама її так добре приготую, 

Що, випивши її, Ромео вмить 

Засне спокійно. О, яка ж то мука 

Ім’я це чуть, але не мати сил 

До нього кинутись і всю любов, 

Яку я відчувала до Тібальта, 

На тіло вилити його убивці! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Знайди ж отруту, я знайду людину. 

Тепер у мене радість є для тебе. 

Д ж у л ь є т т а  

В сумні хвилини — радість так до речі! 

Яка ж то радість? Розкажіть, синьйоро. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Так, так! Дбайливий батько в тебе, доню: 

Щоб сум розвіять твій, він вибрав день, 

Для радості великої призначив, 

Нежданої для тебе і для мене. 

Д ж у л ь є т т а  

Синьйоро, в добрий час. Який же день? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

То слухай, доню: ранком у четвер 

Прекрасний, гідний дворянин шляхетний, 

Граф молодий Паріс тебе до церкви 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1948 

 

Петра святого поведе, і ти 

Убійдеш, як щаслива наречена. 

Д ж у л ь є т т а  

Ні, церквою Петра клянусь. Клянусь 

Самим Петром. Ніколи я йому 

Не буду за щасливу наречену. 

Яка хапливість! Мушу я вінчатись, 

Коли жених мене іще й не сватав. 

Прошу вас, передайте ви синьйору, 

Моєму батькові, що заміж я 

Виходити бажання ще не маю. 

Коли ж захочу — о, клянусь,— тоді 

Скоріше я віддамся за Ромео, 

Якого так ненавиджу, аніж 

З Парісом поберуся. Справді радість! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ось батько твій; скажи йому сама, 

І ти побачиш, як він прийме це! 

Входять Капулетті й мамка. 

К а п у л е т т і  

Як зайде сонце, падає роса. 

Відколи ж нас покинув мій племінник, 

На землю дощ паде. 

Що, дівчинко-фонтане, ти в сльозах? 

Ще злива? У малому тілі в тебе 

Все вкупі — море, човен і вітрище! 

В твоїх очах, які назвав би морем, 

Припливи і відпливи сліз гірких; 

Твоє маленьке тіло — човен утлий, 

Що плаває серед солоних хвиль; 

Твої зітхання — то бурхливий вітер, 

Що бореться з потоком буйних сліз; 

Коли відразу не настане тиша, 

Борвій злама твого човна хисткого. 

Ну, що, дружино? Ти уже сказала 

Про те, що саме вирішили ми? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О так, синьйоре, лиш вона не хоче 

І дякує за честь. О, краще б я 

З могилою, дурну, її звінчала! 

К а п у л е т т і  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1949 

 

Що? Поясни ж бо! Поясни, дружино! 

Вона не хоче? Як? І нам не вдячна? 

І не пишається? І не вважає 

За щастя те, що їй знайшли, негідній, 

Ми гідного такого жениха? 

Д ж у л ь є т т а 

Я не пишаюсь цим, проте вам вдячна, 

Що ви його шукали. Я не можу 

Пишатись тим, що виклика ненависть! 

Та вам і за ненависть вдячна я, 

Вона ж бо від любові. 

К а п у л е т т і  

Що ти! Що ти! 

Яке безглуздя! В чому, власне, справа? 

«Пишаюся» і «вдячна» — і «не вдячна», 

І «не пишаюся»!.. Шановна панно, 

Прошу тебе, залиш твої химери, 

Подяками не сип і не пишайся. 

Тендітне тіло краще приготуй, 

Щоб у четвер до церкви йти з Парісом. 

А ні — то поведу тебе на віжках. 

Геть, немоче бліда! Дівчисько нице! 

Геть, непотребнице! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Облиш, шалений! 

Д ж у л ь є т т а  

Навколішках благаю, добрий тату, 

(Опускається на коліна.) 

Дозволь хоча б одне промовить слово... 

К а п у л е т т і  

До всіх чортів, дівчисько непокірне! 

Геть, непотребнице! Ось вибирай: 

Або в четвер ти підеш з ним до церкви, 

Або не навертайсь мені на очі. 

Мовчи. Не заперечуй. Ані слова. 

Аж руки засвербіли... Ну, дружино, 

Боліли серцем ми, що нам господь 

Подарував лише одне дитятко; 

Та бачу, що й одного забагато, 

Що в цій одній для нас лише прокляття! 

Геть, капосна!.. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1950 

 

М а м к а 

Рятуй її, господь! 

Синьйоре, сором вам ганьбить дитину! 

К а п у л е т т і  

А то ж чому, моя синьйоро мудра? 

Пораднице, а прикусіть-но язика! 

йдіть до кумась базікать, до сусідок. 

М а м к а 

Хіба кажу я щось погане? 

К а п у л е т т і  

Ну, з богом! Ну! 

М а м к а 

Вже й говорить не можна? 

К а п у л е т т і  

Заткніть безглузду пельку і мовчіть! 

За чаркою базікайте про мудрість 

З кумасями, а нам її не треба! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ви надто розпалились! 

К а п у л е т т і  

Боже, боже!.. 

До сказу це довести може! Як? 

Таж вдень, вночі, і пізно, й рано вдома, 

І в товаристві, і на самоті, 

Гуляючи чи лежачи в постелі, 

Єдина думка: одружить її! 

І ось знайшов їй жениха, нарешті, 

Шляхетного, із знатної родини. 

Він добре вихований, молодий, 

Багатий, і вродливий, і розумний, 

Талантів різних повен, як то кажуть, 

Хорошої статури, як годиться, 

І раптом ця безглузда тонкослізка, 

Незайманка, писклява лялька, погань, 

Як щастя їй само пішло до рук, 

Відповідає: «Я не хочу заміж», 

«Любить не можу», «я ще молода», 

«Прошу мені пробачити...» Гаразд. 

Не підеш заміж,— я тобі пробачу: 

Пасись, де хочеш, тільки з дому геть. 
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Дивися. Обміркуй. Я не жартую. 

Четвер вже близько; зваж усе сама: 

Як ти моя — віддам тебе за друга, 

Як не моя — то хоч повісся з горя 

Чи, жебраючи, здохни край дороги! 

Клянусь душею, я тебе зречуся, 

й моє добро повік твоїм не буде. 

Одумайся — я клятви не зламаю! 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

Невже немає співчуття у неба, 

Щоб глянути в журбу мою до дна?.. 

О мамо люба, не женіть мене! 

Лиш місяць, тиждень почекайте з шлюбом. 

Як ні — мені готуйте шлюбне ложе 

У тому ж склепі, де лежить Тібальт. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Мовчи. Тобі я не скажу ні слова. 

Роби, що хоч, мені ти не дочка! 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

О боже мій! О няню! Що робити?.. 

Таж муж мій — на землі, а клятва — в небі. 

Чи можна ж повернуть на землю клятву, 

Аж доки сам він не пришле її 

Сюди з небес, покинувши цю землю? 

Потіш мене. Порадь. Допоможи. 

О горе, горе! Нащо небеса 

Жахливі випроби кладуть на мене, 

Таку слабку, беззахисну істоту? 

Чого мовчиш? Невже немає, няню, 

Ні слова втіхи й радості для мене? 

М а м к а 

Звичайно, є. Ромео твій — вигнанець; 

Б’юсь об заклад, що не посміє він 

З’явитись тут, щоб вимагать тебе; 

Прийти сюди він може лиш таємно. 

Якщо вже вийшло так, гадаю, краще 

Виходь за графа — він жених чудовий. 

Ромео перед ним — лише ганчірка. 

Таких очей зелених, запальних, 
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Як у Паріса, і орел не має! 

Я серцем присягаюся, синьйоро, 

Що більше щастя шлюб цей принесе, 

Багато кращий він. А хоч і ні — 

Той муж помер чи все одно, що вмер: 

Хоч і живий, для тебе мертвий він! 

Д ж у л ь є т т а  

Говориш ти від серця? 

М а м к а 

І від душі! Хай бог мене поб’є! 

Д ж у л ь є т т а  

Амінь! 

М а м к а 

Що? 

Д ж у л ь є т т а  

Ти утішила мене! 

Іди і матері моїй скажи, 

Що я пішла до келії Лоренцо. 

Я батька прогнівила й хочу гріх 

Спокутувати і здобуть прощення. 

М а м к а 

Іду, іду. Скажу... Оце розумне! 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

Пекельна згубниця! Старий диявол! 

(Дивиться вслід мамці.) 

Чи є страшніший гріх? Навчать мене, 

Щоб зрадила я мужа і присягу! 

Так ганити й принижувать його 

Тим самим язиком, яким сама 

Багато тисяч раз його хвалила? 

Іди собі, пораднице огидна. 

Віднині ти чужа моїй душі. 

Піду ще до ченця по допомогу; 

Коли ж рятунку жодного нема, 

Я заподію смерть собі сама! 

(Виходить.) 

Дія четверта 
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Сцена 1 

Верона. Келія брата Лоренцо. 

Входять брат Лоренцо й Паріс. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

В четвер, синьйоре? Надто строк короткий. 

П а р і с  

Бажає так мій батько, Капулетті; 

І не мені спинять його поспішність. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Сказали ви, що думки синьйорини 

Ви ще не знаєте. Цей шлях кривий 

Мені не до вподоби. 

П а р і с  

За Тібальтом 

Вона без міри плаче, я й не міг 

Поговорити з нею про кохання: 

В оселі сліз Венера не сміється. 

Але синьйор, її отець, вбачає 

Веляку небезпеку в цій журбі 

І мудро хоче поспішити з шлюбом, 

Щоб зупинить бурхливу повідь сліз. 

Самотність тільки збільшує нудьгу; 

їй стане легше в товаристві мужа. 

Тож знаєте, чого він поспіша. 

Б р а т  Л о р е н ц о  (убік) 

Хотів би я не знать отих причин, 

Що зараз вам велять цей шлюб загаять! 

Синьйоре, гляньте! Ось і синьйорина. 

Входить Джульєтта. 

П а р і с  

Щасливий я вітать мою дружину! 

Д ж у л ь є т т а  

Так буде, якщо стану за дружину. 

П а р і с  

Так мусить буть, коли нас повінчають. 

Д ж у л ь є т т а  

Що мусить буть, то буде. 

Б р а т  Л о р е н ц о  
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Бог те знає! 

П а р і с  

Прийшли ви сповідатись до отця? 

Д ж у л ь є т т а  

Я б, відповівши, сповідалась вам. 

П а р і с  

Не крийте перед ним любов до мене. 

Д ж у л ь є т т а  

Признаюсь вам, що я люблю його. 

П а р і с  

Признайтеся, що любите й мене... 

Д ж у л ь є т т а  

Якби призналась я, було б цінніше 

Сказати це без вас, ніж вам в лице. 

П а р і с  

О бідна, як же ти від сліз змарніла! 

Д ж у л ь є т т а  

В тім невелика перемога сліз: 

Моє лице й до сліз було негарне. 

П а р і с  

Сильніше сліз йому словами шкодиш. 

Д ж у л ь є т т а  

Таж істина — не наклеп, мій синьйоре, 

І говорю я про моє лице. 

П а р і с  

Воно моє, а ти його ганьбиш. 

Д ж у л ь є т т а  

Можливо, й так: адже ж мені воно 

Більш не належить. Отче мій святий, 

Чи маєте ви зараз час для мене, 

Чи, може, до вечерні я зайду? 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Я маю час, моя журлива доню. 

Нам треба залишитись сам на сам; 

Пробачте нам, синьйоре мій. 

П а р і с  

Крий боже, 
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Щоб благочестю став я на заваді! 

Джульєтто, я збуджу вас у четвер. 

Прийміть святий цілунок на прощання. 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

О, двері зачини!.. І плач зі мною... 

Ні втіхи, ні надії, ні рятунку!.. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ох, знаю я твою біду, Джульєтто! 

Що діяти — я ради й сам не дам... 

Я чув, що мусиш ти в четвер вінчатись 

І шлюб отой відкласти неможливо. 

Д ж у л ь є т т а  

О, не кажи про це, коли не можеш 

Мені сказать, як обминуть його! 

Якщо твоя безсила зараз мудрість, 

То мудрим рішення моє назви, 

І мій кинджал пошле мені рятунок. 

Бог нам з’єднав серця — мені й Ромео, 

А ти нам, отче, руки тут з’єднав. 

Раніше, ніж рукою оцією, 

Що сам її Ромео ти віддав, 

Я другий закріплю, новий союз, 

Раніш ніж встигне зрадити це серце 

І другому воно себе віддасть, 

Я знищу їх обох: і руку, й серце! 

Нехай твій досвід і твої літа 

Мені порадять; а як ні — дивись! 

Між мною і моїм великим горем 

Я посередником візьму кинджал. 

Хай ніж оцей кривавий нас розсудить — 

Розв’яже з честю те, чого не зможуть 

Ні розум твій, ні досвід розв’язати. 

Я прагну смерті... О, відповідай! 

Якщо нема рятунку, то — прощай! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Стій, дочко! Стій! Я бачу тінь надії. 

Рішучість одчайдушна тут потрібна. 

Як той відчай, якому зараз ми 

Повинні запобігти. Слухай, дочко: 

Якщо ти зважилась себе убити, 

Аби за графа не виходить заміж, 
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То зважся ти лиш на подобу смерті, 

Щоб сором цей тяжкий тебе минув, 

Який штовха гебе в обійми смерті. 

Якщо ти згодна,— я допоможу. 

Д ж у л ь є т т а  

О, краще, ніж виходить за Паріса, 

Звели мені стрибнути з тої вежі, 

Або пошли мене в вертеп злочинців, 

Або штовхни мене в кубло гадюче; 

Чи до ведмедя хижого прикуй 

Або вночі замкни мене у склепі, 

Де торохтять кістки страшних мерців, 

Де повно жовтих черепів беззубих, 

Або в могилу свіжу поклади, 

Мене з мерцем в один закутай саван... 

Все, все, про що я й слухати не можу, 

Щоб не тремтіти з жаху,— все зроблю 

Без страху, без вагання, щоб Ромео 

Знайшов в мені дружину незрадливу. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

То слухай же, іди тепер додому, 

Весела будь і згоду дай на шлюб. 

А взавтра, в середу, влаштуй все так, 

Щоб уночі самій зостатись в спальні: 

З тобою няня завтра хай не спить. 

Візьми оцей фіал. Як ляжеш в постіль, 

Усю до краплі випий рідину. 

І вмить тобі по жилах піде холод, 

І летаргічний сон тебе скує, 

Твій пульс замре; ні тіла теплота, 

Ні дихання слабке — ніщо й ніколи 

Не викаже, що ти іще жива; 

Троянди уст твоїх і щік зів’януть, 

Обернуться на попіл неживий; 

Очей твоїх зачиняться враз вікна 

Так, ніби їх загородила смерть 

Від світла ясного життя; зомліє 

Все тіло в тебе так, неначе мертве. 

І ось в такій подобі смерті ти 

Пролежиш рівно сорок дві години 

Й прокинешся, як від солодких снів. 

Коли ж уранці прийде наречений, 
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Щоб розбудить тебе, ти будеш мертва. 

Тоді тебе, як звичай наш велить, 

В найкращім вбранні, у труні відкритій 

Перенесуть у старовинний склеп, 

Де здавна спочивають Капулетті. 

Тим часом, доки спати будеш ти, 

Я сповіщу про все листом Ромео; 

Він з’явиться сюди, і разом з ним 

Ми будем ждать пробудження твого, 

Й до Мантуї Ромео тої ж ночі 

Тебе з собою візьме. Вихід є. 

І від ганьби тебе він урятує, 

Якщо несталість і жіночий страх 

Не стануть на заваді смілій справі. 

Д ж у л ь є т т а  

О, дай же, дай! Не говори про страх! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Візьми і йди. Будь непохитна й дужа 

У рішенні своїм. Я надішлю 

До Мантуї ченця з листом негайно 

Й про все твого Ромео сповіщу. 

Д ж у л ь є т т а  

Любове, сили дай! У ній — рятунок. 

Прощай, мій отче! 

Виходять. 

Сцена 2 

Кімната в домі Капулетті. 

Входять Капулетті, синьйора Капулетті, мамка та двоє слуг, 

К а п у л е т т і 

Всіх запроси, хто тут стоїть у списку. 

1-й слуга виходить. 

Ти кухарів найми десятків зо два. 

2- й  с л у г а. Я вам поганих не найму, синьйоре; я випробую їх спочатку: подивлюся, чи 

облизують вони собі пальці. 

К а п у л е т т і. І що ж тобі ця проба доведе? 

2- й  с л у г а. Еге, синьйоре: поганий той кухар, який не облизує собі пальців. А через те 

таких, які пальців собі не облизують, я й не приведу. 

К а п у л е т т і. Іди вже, йди! 
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2-й слуга виходить. 

Замало часу... Що, як ми не встигнем? 

А де дочка? Мабуть, в духівника. 

М а м к а  

Авжеж, синьйоре. 

К а п у л е т т і 

Він, може, наведе її на розум: 

Свавільне і розбещене дівчисько! 

М а м к а  

Вона прийшла зі сповіді весела! 

Входить Джульєтта. 

К а п у л е т т і 

Ну, що, уперта? Де тинялась ти? 

Д ж у л ь є т т а  

Там, де мене покуту скласти вчили, 

Що не скорилася і гріх вчинила. 

Святий Лоренцо наказав мені 

До ніг упасти і просить прощення. 

Прости, мій тату, я тебе благаю! 

Віднині я твоїй скоряюсь волі. 

К а п у л е т т і  

Послать до графа! Сповістить його. 

І взавтра рано вузол ми зав’яжем. 

Д ж у л ь є т т а  

З ним стрілась я у келії Лоренцо 

Й була до нього чемна і привітна, 

Наскільки це пристойність дозволяє. 

К а п у л е т т і  

Раз так, то і гаразд. Я радий. Встань. 

Отак і слід. Я хочу бачить графа. 

Пошліть мерщій по нього, я ж сказав! 

Як перед богом, наш отець — святий: 

Йому недарма дякує все місто. 

Д ж у л ь є т т а  

Ходімо, няню, у мою кімнату: 

Ви допоможете мені як слід 

Оздоби вибрать на ваш смак, пристойні, 

Якими взавтра я себе прикрашу. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  
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Не взавтра, а в четвер, ще маєм час. 

К а п у л е т т і  

Ідіть же, йдіть, бо взавтра ж і до церкви! 

Джульєтта і мамка виходять. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Не встигнемо все влаштувать на завтра: 

Таж скоро ніч! 

К а п у л е т т і  

Замовкни! Тсс... Я сам 

Візьмусь за справу — і ручусь тобі, 

Що буде все гаразд, моя дружино. 

Іди ж мерщій Джульєтті поможи 

Убрання вибрати. А я не ляжу, 

Не спатиму я нині. Залиши 

Мене самого. Нині — я хазяйка! 

Гей, ви! Розбіглися? Ну, добре, я 

Піду вже й сам і сповіщу Паріса, 

Щоб він на ранок лагодивсь, на завтра. 

І як мені на серці легко стало, 

Коли отямилось дурне дівча! 

Виходять. 

Сцена З 

Кімната Джульєтти. 

Входять Джульєтта й мамка. 

Д ж у л ь є т т а  

Так, це найкраще вбрання. А тепер 

Лиши мене на самоті. Всю ніч 

Молитися я мушу, люба няню, 

Щоб небеса до мене усміхнулись, 

Адже ж ти знаєш, чим я завинила. 

Входить синьйора Капулетті. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Клопочетесь? Чи вам допомогти? 

Д ж у л ь є т т а  

О ні, синьйоро. Вибрали ми все, 

Що треба буде нам до шлюбу взавтра. 

Будь ласка, залишіть мене саму; 

А няня хай цю ніч вам допоможе, 

Бо повні руки маєте турбот, 
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Так спішно все й раптово... 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

На добраніч! 

Лягай. Тобі спочинок необхідний. 

Синьйора Капулетті й мамка виходять. 

Д ж у л ь є т т а  

Прощайте! Чи побачимось ми з вами, 

Те знає бог... Якийсь холодний страх 

Проймає млосно жили і неначе 

Морозом сковує гарячу кров... 

Покличу їх... Мені самій так тоскно! 

Вернися, няню! Що ж їй тут робити? 

Зіграть цю сцену мушу я сама! 

Сюди фіал! 

А що, коли цей трунок не подіє? 

Таж силою мене звінчають з графом. 

Ні, ні!.. Ти порятуєш... Ляж отут!.. 

(Кладе поруч себе кинджал.) 

А що, як дав мені чернець отруту, 

Щоб вбить мене підступно, боячись 

Себе збезчестити, коли б відкрилось, 

Що він мене з Ромео повінчав? 

Боюсь, що так... Проте — не може бути: 

Бо ж він уславився святим життям... 

Ні, я не допущу лихої думки! 

А що, як я лежатиму в труні 

Й прокинуся у склепі надто рано, 

Раніше, ніж туди Ромео прийде, 

Щоб визволить мене? Жахлива мить! 

Тоді я задихнутись можу в склепі, 

Якого паща темна і смердюча 

Так рідко дихає повітрям чистим, 

І вмерти там, Ромео не діждавшись! 

Або, якщо я виживу, тоді... 

Лиш уявить собі: навколо смерть, 

І темна ніч, і це жахливе місце — 

Могильний стародавній склеп, притулок, 

Де сотні літ складають кістяки 

Всіх наших предків, де лежить Тібальт 

І де під саваном вже гнити став... 

Де, кажуть, привиди мерців блукають 

Вночі якоїсь певної години... 
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О боже, боже!.. Що, як я прокинусь 

Занадто рано?.. Сморід навкруги... 

Жахливий сморід... і глухе стогнання, 

Що схоже на стогнання мандрагори, 

Коли її висмикують з землі, 

Той звук доводить смертних до безумства... 

О!.. Що, як я, прокинувшись від жаху. 

Там збожеволію поміж страхіть 

І кістяками гратися почну 

Похованих прапращурів моїх, 

Зірву з кривавого Тібальта саван 

І, кістку предка раптом ухопивши, 

Сама собі я череп розіб’ю?.. 

О, гляньте, гляньте! Там мій брат Тібальт!.. 

То дух його чигає на Ромео, 

Який його рапірою вразив... 

О, стій, Тібальте, стій! Я йду, Ромео! 

Іду вже, йду... Цей трунок п’ю за тебе! 

(Падає на постіль.) 

Сцена 4 

Зала в домі Капулетті. 

Входять синьйора Капулетті й мамка. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Візьми ключі і прянощів додай. 

М а м к а 

Айви і фініків в солодке просять. 

Входить Капулетті. 

К а п у л е т т і  

Ну, швидше, швидше, швидше! Другі півні! 

Вже вибив дзвін на вежі три години. 

Голубко Анжеліко, доглядай, 

Щоб печиво, бува, не підгоріло, 

Та не шкодуй припасів! 

М а м к а 

Годі вже. 

Ідіть, ідіть. Горшки — то бабське діло. 

Лягайте вже! Заслабнете на ранок, 

Якщо не спатимете цілу ніч. 

К а п у л е т т і  
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Овва! Доводилось мені частенько 

Не спать ночей задля речей пустих, 

А ще ніколи я не слабував. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О так, ти був колись гульвіса добрий! 

Любив ночами полювать мишей. 

Тепер вже я не спатиму ночей, 

Для того щоб ти добре спав ночами! 

Синьйора Капулетті і мамка виходять. 

К а п у л е т т і  

Ох, ревнощі! Ох, ревнощі! Стривай. 

Гей, хлопче, що несеш? 

Входять троє чи четверо слуг з рожнами, дровами й кошиками. 

1- й  с л у г а 

Для кухаря, синьйор, а що — не знаю. 

К а п у л е т т і  

Мерщій! Мерщій! 

1-й слуга виходить. 

Гей, слухай, ти, малий! 

Дров принеси сухих! Спитай у П’єтро, 

Він знає, де вони. 

2- й  с л у г а 

Я знаю й сам. 

На плечах маю голову, синьйоре. 

Сухі ми дрова знайдем і без П’єтро. 

Виходять. 

К а п у л е т т і 

Хороша відповідь! Веселий чорт! 

Ох, ти ж байстря!.. А й справді, мабуть, маєш 

На плечах дерев’яну головешку!.. 

Мій боже, вже світає!.. Скоро граф 

Прибуде з музикантами до нас. 

Так він сказав. 

За сценою чутно музику. 

Я чую, він вже близько. 

Гей, мамко! Гей, дружино! Де ви там? 

Входить мамка. 

Біжи збуди і прибери Джульєтту. 

А я піду зустрінути Паріса 
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Й тим часом побалакаю. Хутчій! 

Та не барись! Жених уже прибув. 

Ну, швидше. Чуєш? 

Виходять. 

Сцена 5 

Спальня Джульєтти. 

Входить мамка. 

М а м к а  

Синьйоро!.. Синьйоро!.. О Джульєтто!.. 

Ягняточко! Як довго бідна спить! 

Голубонько, прокинься!.. Наречена!.. 

Ні слова?.. Серденько, ти наперед, 

Мабуть, поспать за цілий тиждень хочеш? 

Воно-то й добре, адже граф Паріс 

Вночі і вдень не дасть тобі спочинку. 

Ручуся я! Хай бог простить мені 

За це. Та й міцно ж як вона заснула! 

Збудити ж мушу. Встань-бо, синьйорино! 

Бо як застане граф тебе в постелі, 

По-своєму розбудить... Тож гляди! 

Що? Вже прибралася!.. І знов лягла!.. 

Синьйоро! Гей, вставай же, синьйорино! 

О боже милий! Поможіть! Померла! 

О, нащо я родилася на світ! 

Дать aqua vitae!.. Ax, синьйор! Синьйоро! 

Входить синьйора Капулетті. 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Що тут за гам? 

М а м к а 

О, нещасливий день! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Що сталося? 

М а м к а 

О лишенько, погляньте! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Ох боже! Донечко! Життя моє, 

Прокинься, глянь, бо вмру з тобою разом! 

Рятуйте! Поможіть! 

Входить Капулетті. 
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К а п у л е т т і  

Ведіть Джульєтту! Наречений тут. 

М а м к а 

Вона умерла! Нежива! О горе! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О боже милий! Вмерла, вмерла, вмерла! 

К а п у л е т т і  

Що?.. Дай же глянути... Рятуй нас, боже! 

Вона холодна! Кров спинилась в жилах, 

Заклякли всі суглоби! Вже давно 

її уста покинуло життя... 

Убила люта смерть її раптово, 

Як убива мороз дочасний квітку, 

Найкращу квітку із усіх квіток. 

Будь проклятий цей час. О горе, горе! 

М а м к а 

День нещасливий! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О скорботний час! 

К а п у л е т т і  

Смерть, що взяла її, щоб нарікав я, 

Язик зв’язала й мову відняла... 

Входять брат Лоренцо й Паріс із музикантами. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Готова йти до церкви наречена? 

К а п у л е т т і  

Готова йти, щоб більше не вернутись! 

(Звертається до Паріса.) 

О сину, знай: напередодні шлюбу 

З твоєю молодою спала смерть... 

Глянь, ось лежить вона — розкішна квітка, 

З якої нагла смерть зірвала цвіт. 

Мій зять тепера — смерть, а водночас 

І спадкоємець... Тож і я помру! 

Життя й добро — я все покину смерті! 

П а р і с  

Як довго ранку я цього чекав, 

І як жахливо він мене стрічає... 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  
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Ненависний, проклятий, день страшний! 

О, це найтяжчий, найстрашніший день, 

Якого у одвічнім мандруванні 

Не бачив на шляху своєму час! 

Одна, одна дочка моя, єдина, 

Одна-єдина радість і утіха, 

І ту жорстока відібрала смерть! 

М а м к а 

О горе! День гіркий, гіркий, гіркий! 

Нещасний, найсумніший день гіркий, 

Якого я не бачила ніколи! 

О день, о день, о день! Проклятий день! 

Чорнішого й на світі не бувалої 

О день гіркий, о день гіркий! 

П а р і с  

Одурений, розлучений, убитий! 

О люта смерте, одурила ти! 

Жорстока смерте, вбила ти мене! 

Любов моя! Життя!.. О ні! О ні! 

Ні, не життя — любов мою убито!.. 

К а п у л е т т і  

Зневажений, збезчещений, убитий! 

Пошарпаний і змучений украй! 

Скорботний часе, ти прийшов сюди 

Для того, щоб убити наше свято? 

О доню люба!.. Ні, душа моя, 

А не дочка! Ти мертва, мертва! Горе! 

Дочка моя померла, разом з нею 

Навік померли радощі мої!.. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Соромтесь! Досить! Сльози і відчай 

Розпуки не загоять. Вам і небу 

Належала ця дівчина прекрасна. 

Тепер же всю її забрало небо. 

Але для неї краще. Не змогли ви 

Від смерті вберегти свою частину, 

А небеса уберегли свою 

І вічне їй життя подарували. 

Ви мріяли її піднести в світі, 

Хотіли до небес її піднять, 

Чого ж ви плачете, коли її 
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Тепер піднесено над хмари, в небо? 

О, не гаразд ви любите дочку, 

Коли шалієте, що добре їй. 

Не та щаслива, що в заміжжі довго, 

А та, що рано вмерла у заміжжі. 

Утріть же сльози і, як то годиться, 

їй тіло розмарином уквітчайте, 

В убрання щонайкраще приберіть 

І віднесіть її до церкви. Хоч 

Слабка природа, а, бува, ридає, 

Тверезий розум в нас перемагає. 

К а п у л е т т і  

Збирались на весіллі ми гуляти, 

А будем чорний похорон справляти. 

І музика обернеться на подзвін, 

На поминки печальні — шлюбна учта, 

На панахиду — радісні пісні. 

Вінчальний же вінок укриє трупа, 

І все обернеться на протилежне! 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ідіть, синьйоре. Ви, синьйоро,— з ним. 

Ви теж ідіть, Парісе, і готуйтесь 

Небіжчицю прекрасну провести. 

Карають небеса за гріх... Бог з вами! 

Не гнівайте ж їх зайвими сльозами! 

Капулетті, синьйора Капулетті, Паріс та брат Лоренцо виходять. 

1 - й  м у з и к а н т. Що ж, заховать дудки і забиратись? 

М а м к а 

Ну звісно, люди добрі, заховайте! 

Ви ж бачите, яке тут сталось лихо... 

(Виходить.) 

1 - й  м у з и к а н т  

Та хоч і лихо, а платити треба. 

Входить П’єтро. 

П ’ є т р о. Музиканти, о музиканти! Заграйте «Радість серця», «Радість серця»! Якщо 

хочете, щоб я зостався живий, заграйте мені «Радість серця»! 

1 - й  м у з и к а н т. Чому «Радість серця»? 

П ’ є т р о. О музиканти! Бо моє серце само грає: «Ах, серце, ти повне печалі!..» О, 

заграйте ж мені якоїсь веселої, тужливої, щоб потішити мене. 
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1 - й  м у з и к а н т. Ніякої пісні не буде! Не такий зараз час, не до пісень. 

П ’ є т р о. Не хочете? 

1 - й  м у з и к а н т. Ні. 

П ’ є т р о. Ну, то я вам добре заплачу. 

1 - й  м у з и к а н т. Чим же ви нам заплатите? 

П ’ є т р о. Не грішми, зввсно; я вам своєї пісеньки заспіваю, дударики-дударі! 

1- й  м у з и к а н т. Я тобі заспіваю, блюдолизе! 

П ’ є т р о. Дивись! Як лизну тебе, помідоре, ножем, то вмиєшся червоною юшкою! 

Зрозумів? 

1- й  м у з и к а н т. Стережись, бо зроблю з тебе не фа, а фе. 

2- й  м у з и к а н т. Будьте ласкаві, сховайте ваш гострий кинджал і витягніть ваш 

гострий розум. 

П ’ є т р о. Ну, стережіться! Я витягну мій гострий розум і заріжу вас без ножа. 

Відповідайте мені, як то личить розумним людям: 

Коли пекельні в грудях муки 

І мрії чарівної жаль, 

То музики лиш срібні звуки... 

Чого «срібні звуки»? Чого «музики срібні звуки»? Що скажете ви на це, Сімоне 

Смичок? 

1- й  м у з и к а н т. Чому, синьйоре? А тому, мабуть, що срібло приємно дзвенить. 

П ’ є т р о. Непогано! Ну, а ви що скажете, Гуго Гудок? 

2- й  м у з и к а н т. Я скажу: тому «срібні звуки», що музиканти грають за срібло. 

П ’ є т р о. Теж непогано! А що скажете ви, Джемсе Горлань? 

3- й  м у з и к а н т. Далебі, не знаю що й сказати. 

П ’ є т р о. О, прошу ласкаво пробачити мені! Адже ви тільки співаєте. Ну, то я відповім 

за вас. «Музики срібні звуки» тому, що таким музикантам, як ви, рідко платять за музику 

золотом: 

То музики лиш срібні звуки 

Полегшують мою печаль! 

(Виходить.) 

1- й  м у з и к а н т. Ото в’їдливий бестія, як чума! 

2- й  м у з и к а н т. А ну його! Плюнь на нього, Джеку! Зайдімо почекаємо, доки 

повернуться з похорону, і зостанемось пообідати. 

Виходять. 

Дія п’ята 
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Сцена 1 

Мантуя. Вулиця. 

Входить Ромео. 

Р о м е о  

Як можна вірити облесним снам, 

То сни мої мені віщують радість: 

У грудях, ніби цар на троні — серце. 

І дух якийсь на крилах ясних дум 

Весь день мене підносить легко вгору. 

Приснилася мені моя дружина; 

Немов умер я, і вона прийшла... 

О, дивний сон, в якому мертвий мислить! 

Мене поцілувавши палко в губи, 

Мені вдихнула враз нове життя, 

І я ожив, і був я імператор — 

Яке ж солодке й справді ти, кохання, 

Якщо лиш тінь твоя — велике щастя! 

Входить Балтазар. 

Звістки з Верони! Що там, Балтазаре, 

Листи привіз ти від ченця святого? 

Моя дружина й батько мій здорові? 

Ну, як Джульєтта? Вдруге я питаю. 

Як добре їй, лихого буть не може. 

Б а л т а з а р  

О, добре їй — лихого буть не може, 

Джульєтти плоть — в гробниці Капулетті, 

Душа між ангелів уже витає. 

Я бачив сам, як в склеп її несли, 

І поскакав, щоб сповістити вас. 

Простіть мені за звістку нещасливу, 

Я виконав, синьйоре, ваш наказ. 

Р о м е о  

То он як!.. Зорі, кидаю вам виклик!.. 

Ти знаєш, де живу я. Принеси 

Мерщій мені паперу та чорнила 

І коней роздобудь: вночі я їду. 

Б а л т а з а р  

Благаю вас, синьйоре, заспокойтесь! 

У вас палають очі, й ви бліді, 

Віщує це нещастя... 
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Р о м е о  

О, мовчи! 

Це так тобі здалось. Облиш мене, 

Зроби все так, як я тобі сказав. 

То від ченця листів мені немає? 

Б а л т а з а р  

Немає, мій синьйоре. 

Р о м е о  

Все одно. 

Іди мерщій! Найми скоріше коней. 

Я зараз теж прийду. Не забарюсь. 

Б а л т а з а р  виходить. 

З тобою ляжу нині я вночі, 

Моя Джульєтто! Засіб лиш знайти... 

Яке ж ти винахідливе, нещастя, 

Порадником стає в одчаї зло! 

А п т е к а р я згадав я. Тут живе він 

Десь поблизу. Його недавно бачив; 

Обірваний, з нахмуреним чолом, 

Він трави лікарські все розбирав. 

Такий худий, такий голодний!.. Мабуть, 

Жорстокі злидні бідного зсушили. 

В його халупі висить черепаха, 

І алігатор напханий, і шкури 

Потворних риб. А на полицях в ряд 

Порожніх скриньок в нього склад нужденний, 

Горшки зелені з глини й пляшечки, 

Насіння плісняве, мотузок рештки, 

Сухі троянди — весь убогий скарб, 

Весь жалюгідний мотлох напоказ. 

Помітивши ті злидні, я подумав: 

Коли б отрути хто здобуть хотів, 

Хоч в Мантуї за це й карають смертю, 

То тут живе такий шахрай злиденний, 

Що не злякається її продати. 

Ця думка попередила біду! 

Так, цей злидар продасть мені отруту... 

Пригадую, його халупа тут. 

Таж нині свято,— замкнено крамницю. 

Агей, аптекарю! 

Входить аптекар. 

А п т е к а р  



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1970 

 

Чого вам треба? 

Р о м е о  

А йди сюди. Ти бідний, бачу я. 

Бери! Ось маєш, сорок тут дукатів. 

За них отрути дай мені такої, 

Щоб враз вона по жилах потекла! 

І той, хто жить стомився, мертвий впав, 

І дух його вмить вирвався з грудей 

Так люто і так швидко, наче порох, 

Що рветься з жерла грізної гармати. 

А п т е к а р  

Я маю зілля згубного чимало, 

Та Мантуї закон кара на смерть 

Усякого, хто продає трутизну. 

Р о м е о  

Таж змучений ти злиднями украй, 

Однак боїшся вмерти? Бачу я, 

Що з голоду запали в тебе щоки, 

Нудьга й скорбота дивляться з очей, 

Тобі зневага й злидні горблять спину. 

Цей світ — не друг тобі, не друг — закон. 

Цей світ такого не створив закону, 

Щоб допоміг тобі розбагатіти; 

Тож злидні кинь, поруш закон, бери! 

А п т е к а р  

Погоджуються злидні, а не я. 

Р о м е о  

І не тобі плачу я, але злидням. 

А п т е к а р  

Цей порошок змішайте з рідиною 

І випийте; хай буде сил у вас. 

На двадцятьох,— сконаєте за мить. 

Р о м е о  

Ось золото твоє. Страшна отрута 

Душі на втіху; в цім мерзеннім світі 

Воно убивств жорстоких більше чинить, 

Ніж ця нікчемна бовтанка твоя, 

Яку ти так боїшся продавати. 

Не ти, а я тобі продав отруту! 

Купи собі харчів і відгодуйся! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1971 

 

Тебе ж, мій порятунку чарівний, 

В склеп до Джульєтти я візьму з собою 

І там лиш скористаюся тобою! 

Виходять. 

Сцена 2 

Верона. Келія брата Лореицо. 

Входить брат Джованні. 

Б р а т  Д ж о в а н н і  

О францисканцю! Любий брате мій! 

Входить брат Лоренцо. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Це брат Джованні? Ти вже повернувся 

Із Мантуї? Вітаю! Як Ромео? 

Що він сказав? Чи він до мене пише? 

Давай мерщій листа. 

Б р а т  Д ж о в а н н і  

З собою в путь 

Хотів я взяти одного ченця 

Із францисканців, тільки ж не застав; 

Відвідував він тут у місті хворих. 

Коли ж знайшов його, то нас обох 

Не випустила варта з карантину, 

Замкнула двері і печать наклала, 

Підозріваючи, що ми були 

В такому домі, де чума лютує. 

То я й не міг до Мантуї добитись. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

А хто ж одвіз мого листа Ромео? 

Б р а т  Д ж о в а н н і  

Листа послать не зміг я. Ось цей лист. 

Я навіть посланця не зміг знайти 

Для того, щоб тобі назад вернути, 

Так налякала всіх зараза люта. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Фатальний збіг! Я братством присягаюсь, 

Той лист — то не дрібничка: зміст його 

Аж надто був важливий, і затримка 

Загрожує великою бідою. 

Іди ж, мій брате, роздобудь мені 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1972 

 

Залізний лом і принеси його 

Скоріш до келії. 

Б р а т  Д ж о в а н н і  

Я зараз, брате. 

(Виходить.) 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Тепер я мушу сам іти у склей. 

За три години має встать Джульєтта; 

Вона мені ніколи не пробачить, 

Що я не встиг Ромео сповістити. 

Та знову в Мантую я напишу; 

її ж у келії переховаю, 

Аж доки сам Ромео не прибуде. 

О бідний труп живий в притулку мертвих! 

(Виходить.) 

Сцена 3 

Кладовище. Склеп родини Капулетті. 

Входять Паріс та його паж, який несе квіти і смолоскип. 

П а р і с  

Дай, хлопче, смолоскип і відійди. 

Ні, погаси. Нехай мене не бачать. 

Ляж там під тисами і, чуйним вухом 

Припавши до землі, уважно слухай. 

На кладовищі чутно кожний крок, 

Земля-бо тут всередині порожня, 

Покопана могилами й хистка, 

Ледь ступить хто — відразу відгукнеться. 

Як щось почуєш, свисни голосніше, 

Я знатиму, що хтось іде до склепу. 

Дай квіти. І роби, як я звелів. 

П а ж  (убік) 

Як страшно тут самому серед мертвих! 

Навколо домовини... Але зважусь. 

(Відходить.) 

П а р і с  

Я шлюбне ложе квітами укрию, 

Солодка квітко! Постіль із граніту 

Водою запашною я омию 

Або сльозами окроплю ці плити. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1973 

 

Й щоночі буду, вражений журбою, 

Носити квіти й плакать над тобою! 

Хлопець свище. 

Знак подає слуга. Там хтось іде. 

Чия нога ступає тут проклята 

й перебива мені обряд любовний? 

Із смолоскипом? Ніч, сховай мене! 

(Ховається.) 

Входять Ромео й Балтазар зі смолоскипом, ломом, заступом тощо. 

Р о м е о  

Дай заступа мені й залізний лом. 

Візьми цього листа і завтра вранці 

Віддай моєму батькові його. 

Дай смолоскип. Гляди ж, під страхом смерті, 

Що б не побачив ти і що б не чув, 

До мене не підходь і не втручайся. 

В це ложе смерті хочу я спуститись, 

Щоб глянуть ще раз на мою дружину; 

А головне — щоб зняти в неї з пальця 

Коштовний перстень: перстень той потрібен 

Мені задля важливої мети. 

Тепер іди звідсіль. Але гляди, 

Якщо насмілишся ти повернутись 

І підглядать, що буду я робити, 

Клянусь, я розірву тебе на шмаття 

І члени всі твої розсію тут, 

На цвинтарі голодному. Бо зараз 

Ця ніч і замір мій — і дикі, й люті. 

Вони лютіші, ніж голодний тигр, 

Вони грізніші, ніж бурхливе, море... 

Б а л т а з а р  

Я йду, синьйоре, й турбувать не стану. 

Р о м е о  І будеш другом. Ось, візьми собі. 

Живи!.. Бувай щасливий і прощай! 

Б а л т а з а р  (убік) 

Я все ж сховаюся: мене лякає 

Цей погляд дикий. Зло він замишляє. 

(Відходить.) 

Р о м е о  

Огидна пащо! Ти, утробо смерті! 

Пожерла щонайкращий дар землі! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1974 

 

Я щелепи гнилі твої розкрию. 

(Розбиває двері до склепу.) 

І силою новий напхаю корм. 

П а р і с  

Як? Тут вигнанець той зарозумілий! 

Отой Монтеккі, що убив кузена 

Коханої моєї?.. Горе це, 

Як думають, звело її в могилу. 

Це він прийшов знущатися з мерців! 

Схоплю його! 

(Виходить наперед.) 

Спинись, Монтеккі! Стій! 

Покинь ганебну і гидку роботу! 

Невже й по смерті помста ще живе?! 

Злочинцю підлий, мусиш ти скоритись. 

Ходім, ти арештований і вмреш. 

Р о м е о  

Авжеж, умру: того сюди й прийшов я. 

Юначе добрий мій, о, не дратуй 

Безумного, який удався в розпач. 

Тікай, тікай звідсіль! Облиш мене... 

Згадай хоч про померлих... Хай ця думка 

Про долю їх злякає і тебе. 

Благаю, не штовхай мене на гріх 

Іще новий і не гніви даремно... 

О, йди собі! Клянуся небом, я 

Люблю тебе ще більше, ніж себе; 

Таж зброю маю я лиш проти себе... 

Тікай хутчій! Живи і пам’ятай: 

Тебе безумний врятував. Прощай! 

П а р і с  

Я зневажаю всі твої закляття 

Й беру тебе як підлого злочинця! 

Р о м е о  

Примусить хочеш?.. Хлопче, стережись! 

(Б’ються.) 

П а ж  

О боже! Б’ються! Я покличу варту! 

(Виходить.) 

П а р і с  (падає) 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1975 

 

О смерть моя!.. Як милосердий ти, 

То поклади мене біля Джульетти... 

(Вмирає.) 

Р о м е о  

Я обіцяю, слово честі. Гляну 

Йому в обличчя... Хто це?.. Граф Паріс! 

Меркуціо то родич!.. Що казав 

Дорогою слуга мій? Я не слухав, 

Бо тяжко стиснула скорбота серце... 

Здається, він казав, що граф Паріс 

Мав із Джульєттою ось повінчатись... 

Чи він казав, чи це мені приснилось? 

Чи то, почувши про Джульєтту, я 

Утратив розум — марити почав? 

О, дай мені, дай руку, бо й тебе 

Зі мною вписано в скорботну книгу 

Лихої долі на одній сторінці! 

Я покладу тебе в могилу пишну... 

В могилу? Ні. О ні, юначе вбитий. 

Таж тут моя Джульєтта спочиває; 

її краса страшний, похмурий склеп 

На променистий оберта палац. 

Лежи тут, смерть,— тебе ховає мертвий! 

(Кладе Паріса в склеп.) 

Буває часто, люди перед смертю 

Стають веселі! А в уяві свідків 

Це «передсмертна блискавка остання». 

Чи ж це «остання блискавка» й моя? 

Моя любове! О моя дружино! 

Смерть випила твого дихання мед, 

Та не змогла твоєї вроди взяти. 

Ти не подолана. Рум’янець твій 

Ще на устах, на щоках пломеніє, 

Ще смерті стяг блідий не тріпотить! 

І ти, Тібальте, в савані кривавім? 

Що міг би я для тебе більш зробити, 

Ніж те, щоб ця ж таки рука, якою 

Завчасно втято молодість твою, 

Так само знищила й твого убивцю? 

Прости мені, кузене! Ох, Джульєтто, 

Чому і зараз ти така прекрасна? 

Подумать можна, що безплотна смерть 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1976 

 

У тебе закохалась, що якийсь 

Кістяк огидний тут тебе замкнув, 

У темнім склепі, для утіх любовних! 

Боюсь за тебе й залишусь тому 

З тобою тут. Ніколи я не вийду 

З цього похмурого палацу ночі. 

Тут, тут зостанусь я із робаками, 

Служницями твоїми. О, тепер 

Знайду я тут для себе вічний спокій 

І скину гніт моїх зловісних зір 

З замученої й стомленої плоті! 

Милуйтесь, очі,— це в останній раз! 

Ви, руки, пригорніть її востаннє! 

А ви, уста мої, дихання брамо, 

Скріпіть навік священним поцілунком 

Довічну спілку зі скупою смертю! 

Сюди, мій поводатарю гіркий! 

Лихий стерничий, одчайдуху лютий, 

Розбий об скелі мій нещасний човен! 

За тебе п’ю, моя любов! 

(П’є.) 

О чесний 

Аптекарю! Швидка твоя отрута... 

Отак я з поцілунком умираю!.. 

(Падає.) 

З другого боку кладовища входить брат Лоренцо з ліхтарем, ломом і заступом. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Святий Франціску, поможи мені! 

Вже стільки раз мої старечі ноги 

Спіткнулись об могили цеї ночі... 

Хто тут? 

Б а л т а з а р  (виходячи наперед) 

Це друг, який вас добре знає. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Спаси вас боже! Друже мій, скажіть, 

Що то за смолоскип, що марно світить 

Для робаків та черепів безоких? 

Здається, то у склепі Капулетті... 

Б а л т а з а р  

Так, отче пресвятий, і там також 

Господар мій, ваш друг. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1977 

 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Який? 

Б а л т а з а р  

Ромео. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Він там давно? 

Б а л т а з а р  

Вже, мабуть, з півгодини. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Ходім зі мною в склеп. 

Б а л т а з а р  

Не смію, отче. 

Господар мій не знає, що я тут. 

І він мені грозив страшною смертю, 

Якщо за ним я стежити зостанусь. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

То залишайсь. Я сам піду. Боюсь... 

Боюся, щоб не трапилось нещастя. 

Б а л т а з а р  

Коли я тут під тисом спав, мені 

Приснилось, що господар мій зітнувся 

З якимсь синьйором і убив його. 

Б р а т  Л о р е н ц о  (підходить до склепу) 

Ромео! Боже мій! Чия це кров 

Камінні східці склепу багрянить? 

Хто кинув закривавлені ці шпаги 

Тут, на порозі вічного спокою?.. 

(Входить до склепу.) 

Ромео! О, який блідий! Хто ще?.. 

Як? І Паріс?.. Увесь залитий кров’ю?.. 

Яка лиха година спричинилась 

До цих фатальних і страшних подій? 

Синьйора ворухнулись! 

Джульєтта прокидається. 

Д ж у л ь є т т а  

О мій отче! 

Пораднику! А де мій чоловік? 

Я знаю добре, де я маю бути; 

І ось я тут. А де ж Ромео мій? 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1978 

 

За сценою чутно гамір. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Я чую шум. Ходім з цього гнізда 

Зарази, смерті і тяжкого сну. 

Наш замір вища сила зруйнувала, 

Не наша. Ми противитись не можем. 

Ходім! Ходім! Джульєтто, поруч тебе 

Лежить твій мертвий муж. Паріс також. 

Тебе у монастир я прилаштую 

Святих сестер. Ходім, не зволікай. 

Нічого не розпитуй. Близько варта. 

Біжім хутчій. Джульєтто, люба сестро! 

Гамір наближається. 

Загаємось — ускочимо в біду. 

(Виходить.) 

Д ж у л ь є т т а  

Іди, мій отче, сам. Я не піду. 

Що любий мій в руці стискає? Склянку, 

Спорожнену, я бачу, до останку. 

І смерть страшна отрута завдала... 

Який скупий! Все випив! Не лишив 

І краплі благодатної для мене, 

Що помогла б мені піти за ним! 

Я цілуватиму твої вуста... 

Ще, може, трішки є на них трутизни, 

В підкріпленні цьому я смерть знайду... 

(Цілує його.) 

Твої вуста ще теплі!.. 

1 - й  с т р а ж  (за сценою) 

Де це, хлопче? 

Веди нас! 

Д ж у л ь є т т а  

Хтось іде!.. Мерщій! О щастя: 

Тут рятівний кинджал! 

(Вихоплює кинджал Ромео з піхов.) 

Ось твої піхви! 

(Заколює себе.) 

Зостанься в них і дай мені умерти!.. 

(Падає на труп Ромео і вмирає.) 

Входить сторожа з Парісовим пажем. 
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П а ж  

Це тут було, де смолоскип палає. 

1 - й  с т р а ж  

Кров на землі! Оглянуть кладовище! 

Кого б ви не знайшли, хапайте всіх! 

Кілька стражів виходять. 

Страшна картина! Граф лежить убитий... 

Джульєтта теж спливає кров’ю... Що?.. 

Вона ще тепла!.. Щойно лиш померла, 

Хоча два дні, як в склепі поховали!.. 

До герцога! Покличте Капулетті! 

Збудіть Монтеккі! Обшукайте цвинтар! 

Виходять ще кілька стражів. 

Ми бачимо лише трагічне місце; 

Трагедії ж кривавої причину 

Без слідства нам ніяк не розгадати. 

Повертаються кілька стражів з Балтазаром. 

2 - й  с т р а ж  

Ось ми знайшли слугу Ромео, він 

На кладовищі був. 

1 - й  с т р а ж  

Не відпускати, 

Аж доки герцог не прибуде сам! 

Повертаються інші стражі з братом Лоренцо. 

3 - й  с т р а ж  

Ось тут чернець тремтить, зітхає й плаче; 

У нього заступ відібрали ми 

І лом. А йшов він звідси, з кладовища. 

1 - й  с т р а ж  

Це підозріло... Не пускать ченця! 

Входить князь з почтом. 

К н я з ь  

Яке нещастя сталось тут зненацька, 

Що нас так рано підняли з постелі? 

Входять Капулетті, синьйора Капулетті та інші. 

К а п у л е т т і  

Що скоїлось? Чого це тут кричать? 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

Народ по вулицях гука: «Ромео!» 
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А хто — «Джульєтта!», хто — «Паріс!». Біжать 

Всі з зойками до нашої гробниці. 

К н я з ь  

Який тут жах так нам тривожить слух? 

1 - й  с т р а ж  

Володарю, ось граф лежить убитий, 

Ромео мертвий, поруч з ним Джульєтта. 

Вона була вже мертва, а тепер 

її убито знов. Вона ще тепла... 

К н я з ь  

Шукайте скрізь негайно і дізнайтесь, 

Хто б міг вчинити цей жахливий злочин! 

1 - й  с т р а ж  

Слуга Ромео тут, ось і чернець; 

При них ми захопили і знаряддя, 

Яким гробницю можна розламати. 

К а п у л е т т і  

О небо!.. О дружино! Глянь сюди... 

Таж наша доня вся спливає кров’ю!.. 

Він місцем помилився, цей кинджал! 

Його оселя ось порожня висить 

На поясі у мертвого Монтеккі, 

А згубний ніж стирчить у грудях доньки! 

С и н ь й о р а  К а п у л е т т і  

О горе! Жах — мов похоронний дзвін, 

Мене у домовину кличе він! 

Входять Монтеккі та інші. 

К н я з ь  

Підвівся нині рано ги, Монтеккі, 

Щоб глянути, як рано ліг твій син! 

М о н т е к к і  

Володарю, моя дружина вмерла... 

Не винесла вона розлуки з сином 

І от в могилу від журби зійшла. 

Яке ж іще чека на мене горе? 

К н я з ь  

Глянь і побачиш сам!.. 

М о н т е к к і  

О ти, нечемо! Ти забув пристойність: 
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Раніш від батька ліг у домовину! 

К н я з ь  

Замкніть уста свої для скарг до часу, 

Допоки ми подій не з’ясували, 

їх джерело, вершину і кінець. 

Тоді вождем я стану вашій тузі 

І вам підпорою до смерті буду. 

Тим часом підкоріть журбу терпінню: 

Ведіть сюди осіб всіх підозрілих. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Хоч без вини, а ніби головний 

Я в цій кривавій справі винуватець. 

Все свідчить проти мене — місце й час. 

І ось стою тепер я перед вами, 

Щоб засудить чи виправдать себе, 

Обвинувач я свій і оборонець. 

К н я з ь  

Розповідай нам все, що знаєш ти. 

Б р а т  Л о р е н ц о  

Я коротко, бо дихання моє 

Коротше, аніж розповідь широка. 

Ромео, що лежить тут мертвий, був 

Небіжчиці Джульєтті чоловіком; 

І вірною дружиною йому 

Була Джульєтта, що лежить тут мертва. 

Я повінчав таємно їх. В той день 

Убитий був Тібальт, і смерть його 

Ромео засудила на вигнання. 

То плакала за ним, не за Тібальтом, 

Дружина молода, Джульєтта. Ви ж, 

Бажаючи розвіяти їй тугу, 

Хотіли повінчати силоміць 

З Парісом. І тоді прийшла вона 

У розпачі і з поглядом безумним 

До мене та благати почала, 

Щоб засіб я знайшов і допоміг 

Від другого їй шлюбу врятуватись. 

А ні — то в мене в келії уб’є 

Сама себе. І я їй випить дав 

Снодійний трунок. Він подіяв так, 

Як я того бажав: вона заснула, 
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А виглядала зовсім наче мертва. 

Тим часом я Ромео написав, 

Щоб він сюди прибув цієї ночі 

Й звільнив її з дочасної могили 

В ту мить, коли минути мав той сон. 

Та посланця мого, ченця Джованні, 

Затримав прикрий випадок нежданий, 

І вчора він вернув мені листа. 

Тоді я сам сюди подавсь, до склепу, 

Щоб вивести її, коли вона 

Прокинеться зі сну. Хотів я в себе, 

У келії своїй, їй дать притулок, 

Аж доки зможу сповістить Ромео. 

Проте, коли до неї я зайшов 

За декілька хвилин до того часу, 

Як мала підвестися, то побачив, 

Що тут дочасно разом полягли 

Паріс достойний і Ромео вірний. 

Вона прокинулась. її благав я 

Піти зі мною і скоритись небу; 

Але нараз почувся гам зокола, 

І я був змушений покинуть склеп. 

Вона ж упала в розпач і не хтіла 

Зі мною йти. І, як гадаю я, 

Умить сама зняла на себе руки. 

Це все, що знаю я. А щодо шлюбу — 

То мамка теж про нього добре знає. 

Якщо хоч трохи винен я в нещасті, 

То заберіть моє старе життя 

За декілька годин раніш до строку 

І правосуддю в жертву принесіть. 

К н я з ь  

Твоє ми здавна знаєм благочестя. 

А де слуга Ромео? Що він скаже? 

Б а л т а з а р  

Я сповістив господаря свого 

Про смерть Джульєтти. З Мантуї умить 

Він верхи прискакав на кладовище 

І кинувся сюди, до цього склепу. 

Листа ж звелів віддати вранці батьку 

І наказав мені, під страхом смерті, 

Щоб я його самого тут лишив. 
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К н я з ь  

Подай листа. Я гляну, що він пише. 

Де графів паж, що викликав сторожу? 

Скажи, що тут господар твій робив? 

П а ж  

Прийшов сюди він, щоб покласти квіти 

На свіжу домовину нареченій; 

Мені ж звелів він далі відійти. 

Я виконав наказ. Коли це раптом 

Ступив до склепу хтось із смолоскипом 

І двері став ламати. Мій синьйор 

Враз шпагу вихопив і вмить — на нього, 

А я побіг, щоб викликать сторожу. 

К н я з ь  

Цей лист підтверджує слова ченця, 

Шляхи кохання й новину про смерть. 

Ромео додає, що він купив 

В убогого аптекаря отруту 

Й прийшов сюди, щоб отруїтись тут 

І поруч із Джульєттою лежати. 

О, де ж вони, ці вороги запеклі? 

Монтеккі! Капулетті! Подивіться, 

Який вас бич карає за ненависть: 

Ваш цвіт любов’ю вбили небеса! 

А я за те, що зносив ваші чвари, 

Двох кревних нагло втратив. Кара всім! 

К а п у л е т т і  

О брате мій, Монтеккі, дай же руку! 

Вдовиний спадок це дочки моєї, 

А більшого не можу я просити. 

М о н т е к к і  

Але я можу дати більше. Я 

їй статую із золота поставлю. 

Покіль Вероною звемо Верону, 

Любішого не буде силуета, 

Аніж в коханні вірної Джульєтти. 

К а п у л е т т і  

Ромео статуя не менш багата 

Із нею поруч буде тут стоятиі 

О, бідні юні жертви наших чвар!.. 

К н я з ь  
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Не визирає сонце з-поза хмар... 

Похмурий мир приніс світанок вам. 

Ходім звідсіль. Все треба з’ясувати. 

Ще доведеться вирішити нам, 

Кого помилувать, кого скарати... 

Сумніших оповідей не знайдете, 

Ніж про любов Ромео і Джульєтти. 

Усі виходять. 

(Переклад І. І. Стешенко) 

Примітки О. Алексеєнко до трагедії  

В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» 

Князь Веронський, Ескал — ім’я герцога походить від наймення герцога Бартоломео 

делла Скали, що, згідно з легендою початку XIV ст., правив у той час у Вероні. Ім’я Ескал 

зустрічається і в п’єсі Шекспіра «Міра за міру». 

Хор.— В англійському театрі хор інколи зберігається як наслідування античної 

традиції. Роль Хору і Пролога виконував один з провідних акторів трупи, одягнений 

у чорний плащ. В «Ромео і Джульєтті» Хор з’являється на сцені двічі. Можливо, що інші 

виступи Хору в трагедії не збереглись. 

Ми вам покажемо за дві години... — Вистави у театрі часів Шекспіра тривали  

2–2,5 години без перерви. 

...бо ми ж таки не вуглярі.— Ремесло вуглярів, які випалювали деревне вугілля, 

вважалось найнижчим. 

...двоє слуг Монтеккі.— Слуги певного дворянського роду вирізнялись кольором свого 

одягу або особливими позначками на капелюхах. 

Бунтівники ви! Вороги спокою! — Промову князя написано у стилі інвективи, жанру 

політичної лірики. Інвективи були дуже поширені ще за часів античності. Нового 

розвитку набувають у добу Відродження. 

Аврориного ложа... — Аврора — в римській міфології богиня світанку. Образ Аврори, 

що відхиляє запону на сході, відкриваючи шлях сонцю, був дуже поширений у мистецтві 

Відродження. 

З ненависті любов. О гнів кохання! — Визначення кохання шляхом поєднання 

протилежностей типове для любовної лірики доби Відродження. В той же час слова Ромео 

провіщають основний конфлікт трагедії. 
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Якщо блюзнірством погрішу таким, Вогнем хай сльози очі випікають.— Поєднання 

теми кохання з темою святості типове ще для куртуазної культури почуття. В трагедії цей 

мотив обігрується також під час розмови Ромео і Джульєтти на балу. 

Мамка.— Ролі літніх жінок за часів Шекспіра виконували комедійні актори. Роль 

мамки виконував актор в амплуа блазня. 

Це ж їй, здається, повних чотирнадцять... — В ті часи дівчинку 14 років вважали вже 

дівчиною на виданні. В новелі Банделло та в її обробці Пейнтером Джульєтті —  

18 років, в поемі Брука — 16, у Шекспіра — лише 14. 

...що маю їх лише чотири.. — певна непослідовність. Джульєтті 14 років, а мамка була 

її годувальницею, тобто їй лише за 30. Водночас беззубий рот мамки свідчить про її 

старість. Вочевидь, це мало підсилювати комедійність ролі. 

Читай в лиці Паріса, як у книзі... — Розгорнута метафора. Порівняння красеня Паріса 

з книгою пов’язане з дещо штучним характером цього персонажа. 

М е р к у ц і о .— В поемі Брука Меркуціо порівнюється з левом. Воднораз 

підкреслюється, що він мав «холодні, мов укриті снігом гори, руки», що має означати 

нездатність до палкого кохання. 

Не можу я скакати. // Дай смолоскип! — В групі ряджених той, хто не вмів або не мав 

бажання танцювати, виконував обов’язки слуги, що несе смолоскип. 

Жартуни веселі // Хай топчуть каблуками очерет.— Англійська реалія. В тогочасній 

Англії підлоги покривали очеретом, що замінював килими. 

Королева Меб — образ із кельтської міфології. З образом королеви Меб у народних 

повір’ях поєднували різні чудеса. Так, вона ніби допомагала народженню синів, 

підмінювала в колисках новонароджених тощо. 

У олдермена в персні.— Олдермен — міський старійшина. Перстень на великому 

пальці — атрибут його посади. 

Ніж черв’ячок отой, що часом лазить // У дівчини лінивої по пальцях.— За народним 

повір’ям, у лінивих дівчат під нігтями ніби заводились черв’ячки. 

Вона ж між них — голубка між галками! — Джульєтта, певно, з’являється в білому 

одязі. Колір у шекспірівському театрі мав символічне значення. Білий колір символізує 

невинність, щирість; вогняно-жовтий — зухвальство («вогняний Тібальт»); зелений — 

юність та життєрадісність (Меркуціо) тощо. 

Коли торкнувсь рукою недостойно... — розгорнута метафора. Ромео, мов прочанин, 

торкається святині — Джульєтти й цілує її. Цілування святої ікони повинно було 

звільнити прочанина від гріха. 
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(Цілує її).— За часів Шекспіра поцілувати в товаристві незнайому даму з її згоди не 

вважалось порушенням етикету. 

Бо ворога кохаю ніжно я! — В поемі Брука докладно зображено відчай Джульєтти, 

коли вона дізнається, що Ромео належить до роду Монтеккі. Шекспір підкреслює силу 

і раптовість кохання дівчини, яка майже зразу відмовляється від сумнівів, цілком 

віддаючись пристрасті. 

...й король Кофетуа // В жебрачку раптом закохався! — Шекспір неодноразово 

звертається до народної балади про африканського короля Кофетуа, який ненавидів жінок, 

доки не зустрів молоду жебрачку Зенелофон. Ця балада згадувалася і в «Марних зусиллях 

кохання». 

...з любовних клятв // Сміється сам Юпітер.— Так твердить Овідій в поемі «Мистецтво 

кохання». Юпітер сміється з клятв закоханих, які легко даються і ще легше забуваються. 

Exo — в давньогрецькій міфології німфа, уособлення луни. З образом Ехо в світовому 

мистецтві пов’язано чимало сюжетів. 

...з-під огняних коліс Титана.— Мається на увазі давньогрецький міф про бога сонця 

Геліоса, сина титана Гіперіона. Геліоса зображували на вогняній колісниці з сонячним 

промінням над головою. 

Земля — природи мати і могила: // В собі хоронить все, що породила.— В монолозі 

брата Лоренцо відтворено філософський погляд Відродження на природу як 

першоджерело круговороту вічного відновлення, що близький до пантеїзму. 

Св. Франціск Ассізький.— Справжнє ім’я: Джованні Бернардоне (1181 або 1182–1226). 

Італійський релігійний діяч. Твір Франціска Ассізького на умбрійському діалекті 

«Кантика брата Сонця, або Похвала творінню» (1224) — гімн, який прославляє не лише 

бога, а й усі його творіння, був дуже поширений в епоху Відродження. Гармонійне 

бачення всесвіту, натхненне звеличення природи виявились спорідненими ренесансному 

пантеїзму. Чимало реплік брата Лоренцо відтворюють погляди Франціска Ассізького. 

Паскудне сліпе хлопчисько — тобто Купідон. 

...котячий князь Тіберт... — персонаж середньовічного тваринного епосу «Роман про 

Ренара». 

...нищитель шовкових гудзиків.— Під час фехтування до кінчиків рапір прикріпляли 

ґудзики, обшиті шовком, щоб уникнути поранення. 

...знавець перших і других приводів до дуелі.— Згідно з «каноном честі» тих часів 

світська людина мала право чекати «семи приводів» до дуелі, не вважаючись боягузом. 

...так полюбляють нові манери, що їм уже незручно сидіти на старій лаві? — Натяк на 

комічний випадок, що стався в Лондоні. Серед англійських чепурунів модними вважались 
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короткі, але дуже широкі французькі штани, і тому старовинні лави Палати Лордів 

виявились замалими під час чергового засідання. 

Франческо Петрарка (1304–1374) — видатний італійський гуманіст і поет. 

Найвидатніший твір Петрарки «Канцоньєре» («Книга пісень») присвячений мадонні 

Лаурі. 

Вітрило, вітрило! — Пишне вбрання мамки створює враження, що вона випливає на 

сцену як корабель. 

Моє віяло, П’єтро!.. — Віяло в ті часи мало досить величний вигляд. Його робили на 

довгій ручці з слонової кістки, прикрашали багатобарвним пір’ям та золотими оздобами. 

П’єтро.— Роль П’єтро виконував перший комік трупи Вільям Кемп, відомий 

виконанням Фальстафа («Генріх IV»). 

...а якщо й зайця, то хіба що з пісного пирога... — натяк на вік мамки, що викликає її 

обурення. 

Розмарин — символ вірного кохання. 

...одне життя з ваших дев’ятьох.— Натяк на англійське прислів’я: «Кішка дев’ять 

разів живе». 

Скоріш, вогнекопиті коні, мчіть... — Монолог Джульєття написано в жанрі епіталами 

(шлюбного гімну). 

...смертоносний погляд василіска.— За старовинними уявленнями василіск — 

чудовисько, що могло вбивати своїм поглядом. 

Сурми ж, страшна сурмо, загибель світу! — За біблійним міфом сурма архангела 

повинна провістити кінець світу та початок страшного суду. 

Віддав він справу до страшного суду? — тобто виніс смертний вирок. 

Хочеш вбить себе? // Убить дружину, що живе тобою. // На себе враз звалить тяжке 

прокляття? — Типове для епохи Відродження: чернець-гуманіст, відмовляючи Ромео від 

самогубства, спочатку нагадує йому про кохання Джульєтти і лише потім про церковну 

заборону самогубств. 

З’являються Ромео і Джульетта у вікні.— У театрі цей епізод виконували на балконі 

(так звана верхня сцена). З нього Ромео потім спускається вниз. 

...помінявся він очима із жабою.— У народній казці розповідалось про те, як 

жайворонок віддав жабі свої великі очі, а отримав її маленькі й тьмяні. Джульєтта воліла 

б, щоб вони обмінялись не очима, а голосами: тобто голос жайворонка провіщав би вечір 

замість ранку. 

Ні, ні, вже ранок! — Діалог Ромео і Джульєтти написано в стилі альби (ранкової пісні), 

жанру лірики трубадурів. 
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...стогнання мандрагори... — За старовинним повір’ям, корінь мандрагори, що нагадує 

формою людину, жахливо стогне, коли його виривають із землі. Якщо людина почує цей 

стогін, вона збожеволіє. 

«Ах, серце, ти повне печалі!..» — Рядок із вірша англійського поета й драматурга 

Річарда Едвардса, який став популярною піснею. 

В його халупі висить черепаха, // І алігатор напханий, і шкури // Потворних риб.— 

Традиційні прикраси старовинної аптеки. 

Юначе добрий мій... — Звертанням «юначе» Ромео підкреслює свою зверхність над 

Парісом. Право на це йому дали страждання, зазнавши яких, він почувається людиною 

бувалою, тоді як Паріс залишився недосвідченим юнаком. 

Я коротко, бо дихання моє // Коротше, аніж розповідь широка.— Останній монолог 

брата Лоренцо розповідає про вже відомі глядачеві події, тому цей епізод досить часто 

виключають з театральної вистави. 
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Присвята дукові Бехарському 

Дукові Бехарському,  

маркізові Хібралеонському,  

графові Беналькасарському,  

віконтові Алькосерському,  

властителеві міст Капільі,  

Курієля та Бургільйоса. 

Уповаючи на те, що Ви, Ваша Ясновельможність, яко державець, завше прихильний 

і зичливий красним мистецтвам, добре приймаєте й шануєте всілякого роду книги, а надто 

такі, що з шляхетності своєї не знижаються до корисливого прислужування черні, поклав 

я пустити в світ «Премудрого гідальга Дон Кіхота з Ламанчі» під ослоною преславного 

ймення Вашої Ясновельможності; тож із поштивістю, належною такій високій гідності, 

благаю Вас прийняти його під ласкаву свою опіку — нехай і позбавлений коштовних 

оздоб витворності і вченості, якими красуються звичайно твори, скомпоновані в домах 

людей освічених, стане він під тим захистком сміло перед суд тих мудрагелів, що, 

виходячи за межі власного недомислу, повсякчас ладні трактувати чуже писання 

з надмірною суворістю й недостатньою справедливістю; сподіваюся, що, споглянувши 

очима премудрості своєї на мої добрі наміри, Ваша Ясновельможність не погордує цим 

щирим і покірним приносом. 

Мігель де Сервантес Сааведра 

Переднє слово 

Хотів би я, дозвільний читальнику (тут ти мені й без божіння можеш дати віру), хотів 

би, кажу, щоб цяя книга, дитина мого умислу, була гарна, весела й дотепна понад усяку 

уяву,— отже не здолів таки переступити закону природи, що, який, мовляв, батько, такий 

і син. І справді, що іншого міг спородити мій недійшлий та недолугий розум, як не повість 

про худого, хирного і химерного сина, повного розмаїтих думок та гадок, що зроду ніякій 

душі живій і в сні таких не приверзеться? Ще ж як на те і народилося воно в темниці, 

в тому осідку всілякої недогоди, в тому притулку прикрого гомону й гамору... 

Тиша — і спокій, мирні краєвиди, привітні поля й гаї, погідні небеса, дзюркотливі 

ручаї, сумир душевний — ось чого треба, щоб і ялова муза родючою сталася: появить 

вона тоді на світ таке, що всім буде навдивовижу, усім до сподоби. 

Буває, що вродиться батькові дитина бридка та негарна, але любов наводить йому на 

очі полуду, і він не вбачає в ній ніякої ґанджі, а саме тільки любе та хороше, ще й друзям 

своїм хвалиться, яке то воно в нього вродливе та розумне. А я Дон Кіхотові не рідний 
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батько, а, сказати б, вітчим, то й не ходитиму звичним тором і не благатиму тебе, ласкавий 

читальнику, мало не плачучи, як то дехто робить, щоб ти пробачив моїй дитині її вади або 

їх і зовсім недобачив. Ти ж їй не сват і не брат, сам здоров маєш голову на плечах, 

а вольную волю в душі, ти сидиш у власнім домі і порядкуєш ним, як король своїм 

скарбом; не дарма ж то мовиться: «Як я в своїй господі, то й король у мене насподі». Все 

це звільняє тебе й висвобождає од будь-якої повинності, од тієї силуваної пошани: можеш 

безбоязно говорити про сю повість усе, що справді думаєш, за добре слово ніхто тебе не 

надгородить, за лихеє ніхто не осудить. 

І ще одне: хотів би я подати тобі сюю повість голою наголо, не оздобивши її ані 

прологом, ані безконечною плетеницею сонетів, епіграм та панегіриків, що їх заведено 

вміщати на припочатку кожної книги. Щиро скажу тобі, що хоч твір мій немалого стоїв 

мені труду, та найтрудніше, либонь, було скомпонувати передмову, що ти оце читаєш. Не 

раз та й не два прихвачувався я до неї... і все випускав перо з рук, бо не знав, що маю 

писати. Сидів я раз якось отак, вагаючись, ліктем на стіл ізліг, голову підпер, за вухом 

перо, передо мною паперу аркуш: ну, що його, думаю, сказати? Аж тут раптом увіходить 

приятель мій один, чоловік дотепний і в усякому ділі тямущий, і, бачивши мене в такій 

задумі, питає, з якої б то вона причини. Не став же я перед ним таїтися — так і так, кажу, 

міркую над передмовою до історії Дон Кіхота і до того доміркувався, що вже ані 

передмови писати мені не хочеться, ані подвигів того шляхетного лицаря світові 

об’являти. 

— Як ви,— кажу,— хочете, щоб я тим не журився, що скаже про мене старий 

законодавець, званий громадою, коли я, проспавши стільки років у мовчанці забуття 

і вбившись у такі поважні літа, вийду тепер перед люди з історією, сухою, мов той курай 

степовий, бідною на вигадки, безрадною на стиль, скупою на думки, позбавленою 

прикмет ерудиції та вченості, без виносок на берегах і приписок у кінці тому, як то буває 

у деяких оповідних, суто світських книжках, що так і кишать цитатами з Арістотеля, 

Платона і цілої тічки інших філософів навдивовижу читачам, що вважають таких авторів 

за людей очитаних, одукованих і проречистих на слово... Та вони не то що, а й саме Святе 

Письмо цитують,— сказав би святий Тома чи ще якийсь отець церкви; та як же то хитро 

і зручно робиться: на одній сторінці малюються любовні пригоди якогось розпусника, а на 

другій наводиться християнська проповідь, що її любо-мило читати або й слухати. Всього 

цього бракує моїй книзі: немає в ній ані затекстових цитаток, ані прикінцевих нотаток. 

Я навіть не знаю, яких авторів я в своїй повісті наслідую, то й не можу приточити їх імен 

в осібному альфабетному списку, як то роблять інші, наводячи їх усіх од Арістотеля до 

Юлія Цезаря і включаючи сюди навіть Зоїла та Зевксіда, хоч той був злоріка, а сей маляр, 
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та й годі. Не буде в моїй книзі і вступних сонетів, принаймні таких, що складали дуки, 

маркізи, графи, єпископи, родовиті дами чи славетні поети. Правда, якби я попросив 

кількох моїх знайомих рукомесників, вони могли б постачити мені досить стихотворів, 

і то не гірших за тих, що в нашій Гишпанії найбільшою тішаться славою. Кінець кінцем, 

приятелю і пане мій любий,— провадив я далі,— ось як я вирішив сю справу: нехай 

преславний Дон Кіхот спочиває з миром у своїх ламанчських архівах, поки небо не пошле 

нам людини, що могла б його обмислити всім тим, чого йому бракує, бо я неспроможен 

тому зарадити по малоздатності своїй і малоосвіченості; до того ж я зроду вдався собі 

ледачим, то й ліньки мені вишукувати авторів, які можуть те сказати, що і я без них знаю. 

Ото ж і є причина того фрасунку і клопоту, в яких застав мене вашець — причина, як 

бачите, цілком поважна. 

Вислухавши таку річ, приятель мій ляснув себе по лобі, гучно зареготався і промовив: 

— На Бога, пане брате! Аж нині зрозумів я одну свою стару-престару помилку... 

Відколи я знайомий із вами, я все мав вас за чоловіка розумного і у всіх своїх учинках 

розважного. А тепер я бачу, що вам до того розуму та розважності — як землі до неба. Де 

то видано, щоб такі дрібниці, такі марниці та могли заклопотати такий, як у вас, дозрілий 

ум, що йому й більші труднощі за іграшку поконати й подолати? Повірте, не ваша 

нездатність тому причиною, а лінивство надмірне та оспалість думки. Хочете 

пересвідчитись у правдивості моїх слів, то слухайте сюди: усі ті ваші труднощі я розмаю, 

як оком змигнути, миттю зараджу всім нестачам, що, як ви кажете, бентежать вас 

і знесмілюють до оголошення друком історії вашого преславного Дон Кіхота, світила 

і зерцала всього мандрованого лицарства. 

— Скажіть же мені,— обізвався я, почувши такії речі,— яким чином ви гадаєте 

заповнити порожняву, що мене лякає, і внести ясність у хаос моєї розгубленості? 

— А ось яким,— одвітував він.— Перше, на чому ви спіткнулися — це брак для 

початку книги сонетів, епіграм та похвальних віршів, писаних, як заведено, персонами 

значними й титулованими. Але ж ви можете ті вірші самі любесенько написати, а потім їх 

кому завгодно приписати: хоч попу Івану Індійському, а хоч самому цісареві 

трапезонтському, бо то, славлять, були знакомиті піїти, а якби й ні, то не біда. Як 

знайдеться, бува, який книгогриз чи бакаляр, що підкусить вас іспотайна та буркне 

комусь, що неправда ваша, на те не зважайте: хоч і завдадуть вам брехню, та руки, що те 

написала, все одно не втнуть. А щодо тих цитат на берегах, щодо словечок і сентенцій 

різних авторів, що ними треба вашу повість засмачити то досить буде із пам’яті пригадати 

який-небудь латинський вислів або такий узяти, що напохваті лежить. Пишучи, приміром, 

про волю і рабство, тут же вверніть: 
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Non bene pro tot о libertas venditur auro.
1
 

і зразу ж приписочку збоку — Горацій чи ще там хто. Говорячи про всевладдя смерті, не 

забудьте приточити: 

Pali da pors aequo pulsat pede pauperum tabernas,  

Regumque turres.
2
 

Як заведете річ про дружбу, про любов до ворогів своїх, що заповідав нам Господь, то 

сягніть до Святого Письма і зацитуйте недорогим коштом самого Спасителя: Ego autem 

dico vobis: diligite inimicos vestros
3
 і Чи про лихі помисли згадаєте — і тут вам Євангелія 

у пригоді стане: De corde exeunt cogitationes malae
4
 Чи про несталих друзів — позичте 

Кетонового двовірша: 

Donee eris felix, multos numerabis amicos,  

Tempora si fuerint nubila, solus eris.
5
 

Отакою та подібною латинщиною ви залучите собі слави щонайменше граматика, 

а в наші часи це вже неабияка честь і користь. А щодо приміток у кінці книги, се так само 

робиться дуже просто. Якщо в вашій повісті фігурує якийсь велетень, назовіть його 

Голіафом — хоч воно й дешевенько ніби, дак зате вже готова широкомовна примітка: 

«Голіаф альбо Голіят — одноборець филистийський, котрого пастух Давид убив 

каменем із пращі в Теребинтовій долині, як про те повідається в Книзі Царів, голова отака 

й така. Далі, якщо хочете виставити себе за вченого гуманіста й космографа, згадайте 

в вашій історії ніби ненароком річку Тахо,— буде вам іще одна знаменита примітка: «Ріка 

Тахо, названа так по імені одного гишпанського короля, бере свій початок у такому 

й такому місці і вливається в Море-Окіян, обполоскавши мури славутнього міста 

Ліссабони; гадають, що вона має в собі золотодайний пісок» і все таке. Як заведеться мова 

про розбійників, нате вам історію Кака — я можу її з голови проказати; як про жінок 

легких звичаїв — тут вам стане у пригоді єпископ Мондоньєдський з усіма своїми 

Ламіями, Лаїдами та Флорами; приміточки будуть вельми авторитетні. Як про 

безсердечниць — нате вам Овідієву Медею, як про чаклунок та чарівниць — маєте 

Гомерову Каліпсо і Верґілієву Цірцею. Як про завзятих войовників — Юлій Цезар у своїх 

«Записках» подасть вам до послуг себе самого, а Плутарх настачить вам цілу тисячу 

Олександрів. Як поведете річ про любов, то, розуміючи таку-сяку дрібочку по-тосканськи, 

                                                      
1 Волі не слід продавать за все золото світу (латин.).— Прим. перекладача. 
2 Смерть бліда і в злидарські халупи, і в царські палати стукає рівно (латин.). (Горацій, кн. І, ода 
4).— Прим. перекладача. 
3 Я ж вам глаголю: любіть ворогів ваших (латин.). (Євангелія од Матвія, розділ V, вірш 44).— Прим. 
перекладача. 
4 З серця беруться ледачі думки (латин.). (Те саме, розділ XV, вірш 19).— Прим. перекладача. 
5 Поки щасливо живеш, численних матимеш друзів. Прийде година лиха — зразу лишишся один. 
(Цей латинський двовірш належить не Катонові, а Овідію — збірка «Жалі», книга перша, елегія 
VI).— Прим. перекладача. 
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вдайтеся до Леона Юдея — він вам того добра повну мірку з наспою уділить. А не хочете 

чужинами блудити, то маєте вдома власного Фонсеку з його «Любов’ю до Бога» — там 

і на вас, і на всякого мудреця тієї справи стане. Одно слово, вам досить буде назвати ті 

ймення і згадати ті твори, що я отеє казав, а цитатки та нотатки на мене полишіть: от їй же 

Богу, що я всі береги ними засію, ще й у кінці книги приписок аркушів на чотири пущу. 

А тепер іще про списки авторів, що, кажете, в усіх книгах є, тільки в вашій немає. Сьому 

лихові дуже легко зарадити: знайдіть лишень книгу, що наводить їх усіх од А до Я, та 

й перенесіть тую абетку цілком до своєї. Хоч і вийде, може, та омана наяв (бо навряд чи 

ви чим-небудь од тих авторів покористаєтесь), то нічого: знайдуться, безперечно, і такі 

невігласи, які повірять, що ви й справді визискали всі ті джерела для вашої простої та 

безхитрої повісті. Як-не-як, той довжелезний список хоч на те згодиться, аби книзі вашій 

нараз поваги додати. Та чи й стане хтось там перевіряти, чи ви користались із них, чи ні,— 

воно ж нікому і не потрібне. Ще й надто: якщо я не помиляюсь, цяя книга може 

любісінько обійтися без того, чого їй, на вашу думку, бракує, бо вона сама є суцільним 

запереченням рицарських романів, що про них і Арістотель ніколи не згадував, і святий 

Василій нічого не казав, і Ціцерон ніякого уявлення не мав. Такі небилиці не потребують 

ані достотності правди, ані астрологічних обсервацій: байдуже їм і до геометричних 

вимірів, і до штуки диспутування, що її вчить риторика; не йдеться тут і про те, щоб 

казань комусь казати, людське з божественним мішаючи,— така-бо мішанина жодному 

розуму християнському не пристала. Тут головне — наслідування самої речі: що краще ви 

її вдасте, то досконаліший буде ваш твір. А що єдина мета вашого писання — підірвати 

вагу і вплив, що мають іще рицарські книги серед вищого суспільства і поспільства, то 

негоже вам жебрати у філософів сентенцій, у Біблії порад, у поетів вигадок, у риторів 

орацій, у святих чудес; дбайте радше про те, Щоб слова у вас були промовисті, пристойні 

і к строці поставлені, а речення й періоди — повнозвучні й доладні, щоб думки ваші 

проступали в них якомога ясніше й зрозуміліше, не заплутуючись і не затемнюючись. 

Подбайте також і про те, щоб, читаючи вашу повість, сумний засміявся, веселий ще дужче 

розвеселився, простак не нудився, освічений подивляв її вигадливість, статечний не 

огудив її, знавець не міг не похвалити. Коротше кажучи, на те тільки бийте, щоб дотла 

зруйнувати баламутну споруду рицарських романів: хоч багато хто їх і тепер уже 

цурається, та все більше таких, що їх славлять і хвалять. Як вам той намір удасться, то вже 

немала буде річ. 

У глибокім мовчанню слухав я слів мого приятеля, і так вони мені в тямки далися, що 

я без жодної супереки визнав їх за слушні і саме з них вирішив укласти отсю 

передмову — тепер ти сам, ласкавий мій читальнику, можеш судити, який він у мене 
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розумний і як мені пощастило в хвилину скрути на доброго дорадця, що завдяки йому ти 

маєш тепер собі на втіху правдиву й безокрасну повість про славетного Дон Кіхота 

з Ламанчі, котрий серед усіх мешканців Монтьєльського повіту тішився славою 

найцнотливішого закоханця і найзавзятішого рицаря, яких уже віддавна не бачено в тих 

околицях. Даючи тобі спізнати такого шляхетного й гідного рицаря, не хочу 

я прибільшувати своїх заслуг, сподіваюсь натомість на твою вдячність за те, що 

познайомлю тебе з його знакомим зброєносцем Санчом Пансою, бо в ньому, здається 

мені, я згромадив докупи всі чесноти, що оздоблюють джуру, тоді як у тих пустодзвонних 

рицарських романах вони трапляються лиш поодинці. 

По сій же мові будьмо з Божої ласки здорові. Vale
1
. 

НА КНИГУ ПРО ДОН КІХОТА З ЛАМАНЧІ 

УРГАНДА БАЛАМУТКА 

Якщо ти потрапиш, кни- (го), 

До розумного у ру- (ки), 

Вже тобі не скаже ду- (рень), 

Що говориш ти дурни- (ці). 

А якщо тебе на ли- (хо) 

Візьме який-небудь йо- (лоп), 

То почуєш ти від ньо- (го) 

Різні несусвітні ре- (чі), 

Хоч йому завжди здає- (ться), 

Що у нього теж є ро- (зум). 

Як показує нам до- (свід), 

Хто під добрим древом ста- (не), 

Добра тінь того вкрива- (є); 

Ми ж у Бехарі знахо- (дим) 

Древо царственого ро- (ду); 

Принців родить теє дре- (во), 

І процвів між ними ге- (рцог), 

Новий Олександр Вели- (кий); 

Станьмо в тінь його: сміли- (вим) 

Доля, певно, усміхне- (ться). 

Ти повідаєш приго- (ди) 

Дворянина із Лама- (нчі), 

Що, романів начита- (вшись), 

Загубив свій добрий ро- (зум). 

Дами, рицарі, двобо- (ї) 

Полонили його се- (рце); 

Закохався він шале- (но), 

Мов Роланд Несамови- (тий), 

І відважно, мужньо би- (вся) 

За прекрасну Дульсіне- (ю). 

Ієрогліфів примхли- (вих) 

Не друкуй занадто гу- (сто): 

                                                      
1
 Прощай, будь здоров (латин.).— Прим. перекладача. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1997 

 

Хто кохається в фігу- (pax), 

Марно тратить той чорни- (ло). 

А як просто річ вести- (меш), 

Не візьме ніхто на глу- (зи): 

«Бач, знайшовсь Альвар де Лу- (на), 

Ганнібал лукавомо- (вний) 

Чи Франціск, що у поло- (ні) 

Нарікає на форту- (ну)!» 

А як небо не суди- (ло) 

Щоб була ти хитрому- (дра) 

Як Латіно, вчений му- (рин) 

Не вдавайся до лати- (ни) 

Не наводь цитат анти- (чних) 

І не дуже філосо- (фствуй), 

Бо побачиш — скривить ро- (та) 

Той, хто діло розбира- (є) 

І тобі на вухо ска- (же) 

«Що ти голову моро- (чиш)?» 

Не залазь у душу лю- (дям) 

І не дмухай їм у ка- (шу), 

Не втручайся в чужі спра- (ви) 

Бо цього ніхто не лю- (бить) 

Як із інших ти кепку- (єш) 

То дістанеш сам по ша- (пці) — 

Ні, вже краще добру сла- (ву) 

Просто й чесно зароби- (ти) 

Хто ж пускає в друк дурни- (ці) 

Той довіку подать пла- (тить)! 

Треба бути ідіо- (том), 

Щоб сусіді вікна би- (ти) 

Коли сам живеш в буди- (нку) 

Під покрівлею скляно- (ю) 

Як розумний пише тво- (ри),— 

Все обдумає, обми- (слить), 

Щоб ніде з шляху не схи- (бить); 

Хто ж папір даремно тра- (тить) 

На розвагу кухова- (ркам), 

Пре у книгу пісне й ки- (сле). 

АМАДІС ГАЛЬСЬКИЙ ДОН КІХОТОВІ З ЛАМАНЧІ 

СОНЕТ 

О ти, чиї пригоди невеселі 

Нагадують мою біду немало, 

Коли ридав з одчаю я бувало, 

Страждаючи один на Бідній Скелі; 

Ти, що гасив жагу в гіркім джерелі, 

Кого розпука слізьми напувала, 

Кого земля з землі ж і годувала, 

Не з мідної чи срібної тарелі,— 

Будь певен в тому, що на віки вічні, 

Допоки в небі у красі величній 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 1998 

 

Погонить коні Феб золотокудрий, 

Твій подвиг буде в людях найславніший, 

Твій рідний край між інших найсильніший, 

А твій творець — над всіх у світі мудрий! 

ДОН БЕЛЬЯНІС ГРЕЦЬКИЙ ДОН КІХОТОВІ З ЛАМАНЧІ 

СОНЕТ 

Я бив, рубав, крушив, віщав і діяв, 

І подвиги звершив я незрівнянні; 

Відважний і палкий на полі брані, 

Сто кривд я відомстив, сто сот розвіяв. 

Зажив я слави, про яку я мріяв, 

І віддано служив своїй коханій; 

Пігмей мені ввижався в великані, 

І завжди честь у битвах я леліяв. 

Над долею я знав могутні чари, 

Хапав за чуба випадки ледачі, 

Тьму перешкод зумів, перебороти. 

Та хоч піднеслись високо над хмари 

Оті мої прославлені удачі,— 

Тобі я заздрю, славний Дон Кіхоте! 

СЕНЬЙОРА ОРІАНА ДУЛЬСІНЕЇ ТОБОСЬКІЙ 

СОНЕТ 

Хотіла б я, прекрасна Дульсінеє, 

Щоб висився в Тобосі замок мій; 

Змінявши Лондон на приют сільський, 

Спочила б я і тілом і душею. 

Якби могла я мрією твоєю 

Доповнити веселку власних мрій 

І глянути, як лицар вірний твій 

Летить у бій, подібний до Арея! 

Якби я цноту вберегти могла 

Від Амадіса, як уберегла 

Ти від свого гідальга Дон Кіхота! 

Всі заздрили б незаздрісній мені, 

А я жила б щасливо день при дні, 

Не відаючи, що таке гризота. 

ГАНДАЛІН, ДЖУРА АМАДІСА ГАЛЬСЬКОГО,  

САНЧУ ПАНСІ, ДЖУРІ ДОН КІХОТА 

СОНЕТ 

Чолом тобі, прославлений герою! 

З тобою доля повелась ласкаво: 

Ти джурою служив і діяв браво, 

Не втративши, проте, свого спокою. 

Лишивши серп, носив ти пану зброю 

І правду мовив щиро, нелукаво; 

Урозумлять ти маєш повне право 
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Шаленців, що змагаються з судьбою. 

Хороший, Санчо, твій осел сумирний; 

Сакви твої потрібні при обіді, 

Усім являють розум твій статечний. 

Хвала ж тобі, о зброєносцю вірний! 

Недарма, ні, гишпанський наш 

Овідій Підніс тобі цибульки, яко ґречний. 

ПЛУТЬКО, ВЕСЕЛИЙ ПОЕТ, САНЧУ ПАНСІ Й РОСИНАНТУ 

САНЧУ ПАНСІ 

Зброєносець Дон Кіхо- (та); 

Щоб пожить собі в охо- (ту), 

Я подався в мандри з па- (ном). 

Вмію п’ятами кива- (ти) 

Від усякої хале- (пи), 

Як мовчазний Вільядьє- (го), 

Всім відомий з «Селесті- (ни)»; 

Пречудова тая кни- (га), 

Тільки надто вже відве- (рта). 

РОСИНАНТУ 

Я, що звуся Росина- (нтом), 

Правнук вірного Баб’є- (тки), 

А що зроду був худе- (нький), 

Дон Кіхотові прида- (вся). 

Хоч обидва ми коща- (ві), 

Я, як треба, бігать мо- (жу), 

За вівсом хоч би й гало- (пом). 

Я меткий, мов Ласарі- (льйо), 

Що вино в сліпого ви- (крав), 

Підманивши на соло- (му). 

Я — пузатий Санчо Па- (нса), 

НЕСАМОВИТИЙ РОЛАНД ДОН КІХОТОВІ З ЛАМАНЧІ 

СОНЕТ 

Великий ти, хоча й не володар, 

Із перів пер, вояк над вояками, 

Звитяжець, не звитяжений віками, 

— Страшний усім могутній твій удар. 

Я знавіснів од Анжеліки чар 

І у світи подався із нестями; 

Блукаючи за дальніми морями, 

Приносив жертви славі на олтар. 

Тобі не рівен я, безсмертя лавра 

Лиш Дон Кіхоту присудили люди, 

Хоч ми обидва в шалі запальні. 

Мені ж ти рівен, бо і скіфа, й мавра 

Зумів скорить, і ми відомі всюди 

Коханням нещасливим нарівні. 

РИЦАР ФЕБА ДОН КІХОТОВІ З ЛАМАНЧІ 
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СОНЕТ 

Рівнятися мені із вами годі, 

Гишпанський Фебе, пане іменитий, 

Хоч був мій меч у світі знаменитий, 

Блищав колись на заході й на сході. 

Не рад я був найвищій нагороді, 

Я знехтував корону й самоцвіти, 

Лиш Кларідьяні прагнучи служити, 

Що сяяла мені в божистій вроді. 

Кохав її, бо сила чар жила в ній; 

Коли ж було я розлучався з нею, 

Боялася мене вся піднебесна. 

А ви, Кіхоте, рицарю преславний, 

Безсмертні стали через Дульсінею, 

А через вас вона — вродлива й чесна. 

СОЛІСДАН ДОН КІХОТОВІ З ЛАМАНЧІ 

СОНЕТ 

Всі знають, Дон Кіхоте, що дурниці 

У голову віддавна вам запали, 

Проте не скаже ні один зухвалий, 

Щоб ви колись робили вчинки ниці. 

Потугою лицарської правиці 

Неправду ви не раз в бою долали, 

За що вам добре чосу завдавали 

Невігласи, ледаща і п’яниці. 

Коли ж та Дульсінея-верхоумка, 

Уперта в неприступності суворій, 

Не зглянеться на ваше люте горе,— 

Хай вас утішить у нещасті думка, 

Що Санчо Панса — це не той посланець, 

Вона — колода, ви їй — не коханець. 

ДІАЛОГ МІЖ БАБ’ЄТКОЮ І РОСИНАНТОМ 

СОНЕТ 

Б. Мій друже Росинанте, чом ти схуд? 

Р. Важка робота, а кормів бракує. 

Б. Хіба ж тебе хазяїн не годує? 

Р. Сам бачиш, як цінує він мій труд. 

Б. Не будь ослом, котрий, як прийде скрут, 

На свого пана завжди пащекує. 

Р. Він сам осел. Чи ба, як каверзує: 

Надумав закохатись, шалапут. 

Б. А що тобі? Р. Кохати не до речі. 

Б. Та ти філософ! Р. Певно, з голоднечі. 

Б. То пожалійся на слугу. P. Ox-ox! 

Кому тут, справді, можна пожалітись? 

Що пан, те і слуга; як придивитись — 

Кобилячі в них голови в обох. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2001 

 

Розділ І, де оповідається, хто такий був  

преславний гідальго Дон Кіхот з Ламанчі та як він жив 

В однім селі у Ламанчі — а в якому саме, не скажу — жив собі не так давно гідальго, 

з тих, що то мають лише списа на ратищі, старосвітського щита, худу шкапину та хорта-

бігуна. Душенина на щодень (частіше яловичина, ніж баранина), на вечерю здебільшого 

салатка м’ясна, суботами «бите-різане» (тобто яєшня з салом), п’ятницями сочевиця, 

неділями ще якесь голуб’ятко на додачу,— все це поглинало три чверті його прибутків. 

Решта йшла на камізелю з дорогої саєти, оксамитні штани й пантофлі про свято; про 

будень малась одежа з сукна домашнього роблива — і то незгірша. Була у нього в домі 

клюшниця років за сорок і небога, що й двадцяти ще не мала, та ще хлопець-челядинець 

про польову й надвірню роботу — чи коня сідлати, чи ножицями садівницькими 

орудувати. Літ нашому гідальгові до п’ятдесятка добиралося, статури був міцної, із себе 

худий, з лиця сухорлявий, зорі не засипляв і дуже кохався в полюванні. На прізвище йому 

було, кажуть, Кіготь чи Віхоть (про се, бачите, одні автори пишуть так, а другі інак), хоча 

в нас є певні підстави гадати, що насправді він звався Кикоть. Проте для нашої повісті 

воно байдуже — аби ми тільки, оповідаючи, од правди ані руш не одбігали. 

Так от, щоб ви знали, гідальго той гулящого часу — тобто замалим не цілий рік — 

водно читав рицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не 

лише своє полювання, а й усяке господарювання. 

І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не один морг орної землі продав, 

аби книжок рицарських до читання собі накупити: де, було, яку зуздрить, так ізразу 

й тягне додому. Та найбільше, либонь, припали йому ті до смаку, що їх скомпонував 

славнозвісний Фелісіян де Сільва: його проза здавалась нашому гідальгові блискучою, 

його напушисті речення — правдивими перлами, особливо ж освідчення любовні та 

виклики на герць, де писалось, приміром, таке: «Ваша безпричинна жорстокість 

причинилась до того, що я став мов причинний і не без причини мушу нарікати на вашу 

злочинну ліпоту». Або ще: «Високі небеса, що посполу з зірками божественно 

утверджують вашу божественність, заслужено надають вам заслуг, яких заслуговує ваша 

небесна душа». 

Бідний кавальєро, читаючи такії речі, аж у голову заходив, ночі не спав, щоб тільки 

додуматися та доглупатися, в чому їх сила, а воно хоч би сам Арістотель із домовини 

встав, то навряд би чого дорозумівся. Неясно було йому також, як Дон Бельяніс міг 

завдавати й сам діставати таку силу ран — хоч би які знаючі лікарі їх гоїли, все обличчя 

його і все тіло мало бути покарбоване близнами та шрамами. Проте він вельми похваляв 
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автора за обіцянку продовжити свою і без того довгу історію; не раз йому й самому 

набігала думка взятися за перо і написати те заповідане продовження — і він був би його 

написав, а може, й видав, якби тому не стали на заваді інші, важливіші помисли, що 

безнастанно тривожили його ум. 

Частенько йому траплялось диспутувати з тамтешнім парохом — а був то чоловік 

учений, укінчений богослов із Сігуенси — про те, котрий лицар кращий: Пальмерін 

Англійський чи Амадіс Гальський. Проте майстер Ніколас, цилюрник у тому ж таки селі, 

вважав, що обом тим воякам далеко до Рицаря Феба; якщо хто може йому дорівняти, то 

хіба лише Дон Галаор, брат Амадіса Гальського, бо то кругом рицар: не такий манірник 

і тонкослізка, як брат, а в юнацтві ніколи задніх не пас. 

І так наш гідальго у те читання вкинувся, що знай читав, як день, так ніч, од рання до 

смеркання, а од смеркання знов до рання, і з того недосипу та з того перечиту мозок його 

до решти висох — ізсунувся бідаха з глузду. Його уява переповнилась різними химерами, 

вичитаними з тих книжок: чарами та чварами, битвами та боями, викликами та ранами, 

зітханнями та коханнями, розлуками та муками і всякими такими штуками. Всі ті 

несосвітенні вигадки так убились йому в тямку, що він мав їх за щирісіньку правду. Казав 

було, що Сід Руй Діас завзятий був рицар, але не вийшов проти рицаря Полум’яного 

Меча, бо той одним махом двох страшних і потворних велетнів міг навпіл розчахнути. 

Великого стояв у нього і Бернардо дель Карпіо, що вбив у Ронсевалі завороженого 

Роланда робом Геркулеса, котрий задушив у своїх обіймах Антея, сина Землі. Похваляв 

наш гідальго і велетня Морганта, що з усього пихатого й нечемного великанського кодла 

єдиний був люб’язний і ґречний. Та над усіх предкладав він Рінальда Монтальбанського; 

любо йому було бачити, як той левень, виїхавши зі свого замку, грабував на шляху кого 

попадя, або, перелинувши через море, викрадав Магометового боввана, що був, як славить 

історія, геть увесь щирозлотий. А за те, щоб надавати носаків зрадникові Ганелону, наш 

кавальеро віддав би радо свою клюшницю — та вже й небогу заодно. 

Збожеволів він отак до послідку, і вроїлася йому в голову дивочна думка, яка жодному 

шаленцеві доти на ум не спливала: що йому випадає, мовляв, і подобає, собі на славу, 

а рідному краєві на пожиток, статися мандрованим рицарем, блукати світами кінно 

і оружно, шукати пригод і робити все те, що робили, як він читав, мандровані рицарі,— 

тобто поборювати всілякого роду кривди, наражатися на різні біди й небезпеки, щоб, 

перебувши їх і подолавши, окрити ймення своє несмертельною славою. Неборака бачив 

уже в думці, як за правицю його потужну вінчають його, щонайменше, на трапезонтського 

цісаря; розкошуючи без міри цими принадними мріями, заходився він мерщій заміри свої 

до діла доводити. 
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Поперед усього вичистив прапрадідну збрую, що вже бозна відколи занедбана в кутку 

валялася і добре іржею та цвілизною взялася. Вичистив, вилагодив, як міг, аж бачить — 

щерб у ній великий: заборола бракує, є самий-но шишак. Однак же хитро зумів тому 

лихові зарадити: вирізав з картону такий ніби начілок, примостив до шишака — от тобі 

й шолом зуповний. Щоправда, як добув меча, щоб перевірити, чи кріпкий той шолом, чи 

витримає в разі чого удар, та рубонув раз і вдруге, то одним махом знівечив усе, над чим 

цілий тиждень морочився. А що легкість, із якою шолом на шмаття обернувся, була йому 

не до смаку, він вирішив забезпечити себе перед таким випадком і переробив його, 

вправивши всередину кілька залізних обручиків. Він лишився задоволений тією 

міцнотою, хоч і не хотів її більше на пробу ставити, і вважав, що має тепер знакомитого 

шолома. 

Тоді огледів свою шкапу і, хоч вона в нього була куксовата й мала більше всякої 

ґанджі, ніж горезвісна Гонеллина коняка, що, кажуть, tantum pellis et ossa fuit
1
, визнав, що 

ні Олександрів Буцефал, ані Сідів Баб’єка його коневі не рівня. Чотири дні над тим думав, 

як його назвати — бо де ж видано, щоб кінь такого зацного рицаря, та ще такий сам собою 

добрий, не мав якогось голосного імені? Отож і старався прибрати йому таке ймення, що 

ясно показувало б, чим був той кінь, поки не служив мандрованому рицареві, і чим тепер 

став — гадав, бачите, що як у пана стан змінився, то й кінь відповідно мав змінити ім’я на 

якесь нове, славне та гучне, гідне нового звання і нового покликання його пана. Крутив 

мізком туди й сюди, перебирав сотні ймень, вигадував і відкладував, подовжував 

і скорочував, перевертав на всі боки — і назвав нарешті Росинантом, себто Перешкапою. 

Се ім’я здалось йому благородним і милозвучним, а до того ще й промовистим: бувши 

передніше шкапою, перетворився б то його кінь у найпершого румака на світі. 

Назвавши так собі до любості вірного свого коня, став наш гідальго думати-гадати, 

яке б уже самому собі ймення прибрати, і те думання взяло йому вже не чотири дні, 

а цілих вісім. Кінець кінцем він нарік себе Дон Кіхотом; звідси ж то й висновують автори 

сієї правдивої історії, що в дійсності його прізвище було Кикоть, а не Віхоть, як твердили 

деякі інші. Проте, згадавши, що одважний Амадіс не задовольнявся своїм голим іменням, 

а долучив до нього назву рідного королівства, щоб його прославити, і йменувався 

Амадісом Гальським, наш завзятий рицар поклав теж додати до свого імені назву отчизни 

своєї і величатися Дон Кіхотом з Ламанчі: так усякому буде розумно, звідки він родом 

і ходом, так гадалося йому, уславить він непомалу свою батьківщину. Підрихтувавши отак 

збрую, спорудивши як слід шолома, прибравши ймення коневі своєму і нарешті собі 

самому, вважав наш рицар, що тепер лише за одним діло стало — знайти собі даму до 

                                                      
1
 Була сама шкура та кості (латин.).— Прим. перекладача. 
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закохання, бо мандрований рицар без любові — то все одно, що дерево без листу й овочу 

або тіло без душі. 

— Коли за гріхи мої,— мовив собі на думці — або на моє щастя, випаде мені 

спіткатися з якимсь велетнем, що зазвичай трапляється мандрованим рицарям, і 

я повергну його в двобої, чи розпанахаю навпіл, чи ще яким чином поборю його 

й поконаю, то хіба не гоже буде мати якусь даму, щоб послати його до неї на поклін? 

Нехай увійде, впаде навколішки перед любою моєю сеньйорою і скаже смирно та покірно: 

«Я — велетень Каракульямбро, володар острова Маліндранії, мене переміг на герці ще не 

оцінений по заслузі рицар Дон Кіхот з Ламанчі і велів мені стати перед очі вашмості, аби 

ваша вельможність розпоряджала мною по своїй вольній волі». 

О, як же радів наш добрий кавальєро, виголосивши в думці таку орацію, а надто, 

знайшовши нарешті ту, кого мав назвати своєю дамою! То була, як гадають, проста собі 

дівчина з сусіднього села, хороша на вроду, що він у неї був деякий час закоханий, хоч 

вона, здається, про те не знала й не дбала. Звали її Альдонса Лоренсо. Вона ж то 

й видалась йому гідною носити титул володарки його думок. Вишукуючи таке ім’я, щоб 

і на її власне було схоже, і личило принцесі чи якійсь панії високого коліна, він назвав її 

Дульсінеєю Тобоською (бо родом була з Тобоса). Це ім’я здавалось йому доброзвучним, 

витворним і значливим, до пари тим, що він приклав уже собі й коневі своєму. 

Розділ II, де оповідається про перший виїзд  

завзятого Дон Кіхота із своїх володінь 

Скоро отак ізлагодився, не хотів наш гідальго марно часу гаяти і здійснення своїх 

намірів на безрік одкладати, бо від того світові неабияка могла вчинитися шкода; скільки 

ще в ньому зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити, 

скільки помилок виправити, скільки повинностей виконати!.Отож, ні слова нікому про 

задум свій не сказавши, встав він раз якось перед світом (а діло було в місяці липні, як 

саме гарячі дні стояли) і так, щоб ніхто не бачив, узяв на себе повний обладунок, сів на 

Росинанта, приладив на голові свого латаного шолома, настромив на руку щит, схопив 

списа і виїхав задвірками в чисте поле, радий та веселий, що як то щасливо складаються 

з самого початку його справи. Та ледве опинився в полі, як шибнула йому в голову 

страшна думка — така страшна, що він ладен був уже й назад завернутися. Пригадав собі, 

що його ж іще не висвячено на рицаря, тож за рицарськими законами він не має жодного 

права ставати до бою з будь-яким рицарем; а якби вже й висвячено, то як рицар-біляк він 

може носити лише білу збрую, без девізу на щиті, поки своєю хоробрістю його не 

заслужить. Ці міркування похитнули були його намір, та шаленство взяло гору над тими 
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сумнівами, і він вирішив, що висвятиться від першого, хто в мандрах йому зустрінеться, 

бо й інших багато так чинило — це він вичитав у книжках, які довели його до такого 

стану. Що ж до білої збруї, то він поклав так свої лати на дозвіллі вичистити, щоб вони за 

самого горностая біліше ясніли. Заспокоївшись, він рушив далі, даючи на волю коневі 

куди-хотя правити: у тому ж, гадав він, і була вся сила пригодництва. 

Їде ото наш новоявлений рицар та й промовляє сам до себе такими словами: 

— Немає найменшого сумніву, що в прийдешні часи, коли об’явиться світові правдива 

історія моїх голосних подвигів, мудрець, котрий їх спише, розпочне оповідь про сю мою 

першу ранішню виправу саме так: «Заледве рожеволиций Аполлон почав розпускати по 

широкому й просторому виду земному золотаві звої свого пишного волосся, заледве 

дрібні різнопері пташки, мов у арфи дзвонячи, ніжнотонною і медоплинною гармонією 

привітали рум’яну Аврору, що саме покинула м’яке ложе ревнивого свого мужа 

і з’явилася смертним очам поміж брам і кружганків ламанчського обрію, як преславний 

рицар Дон Кіхот з Ламанчі занехаявши розкішні пуховиці, спав на свого знакомитого коня 

Росинанта і рушив у дорогу вікодавньою і людославною рівниною Монтьєльською». 

Справді, саме цією рівниною він і їхав тепер. 

— Блаженний той вік,— провадив він далі,— блаженна доба, коли будуть ознаймовані 

предивні мої діяння, гідні того, аби з бронзи їх вилити, з мармуру витесати, в фарбах 

удати на вічную згадку! О ти, премудрий чародію, хто б ти не був,— як випаде тобі доля 

стати літописцем сієї незвичайної історії, милим Богом прошу тебе: не забудь доброго 

мого Росинанта, вірного товариша в усіх мандрах моїх і пригодах. 

А потім промовив — так, ніби й справді був закоханий: 

— О принцесо Дульсінеє, володарко полоненого мого серця! Великого завдала єси мені 

жалю, відіславши мене від себе й заказавши строго і гостро являтися перед очима вроди 

твоєї. Благаю, пані ласкава, не забувай відданого тобі серця, що з любові до тебе 

несказанної дознає муки! 

І далі ще молов багато всяких нісенітниць, подібних до тих, що в романах своїх 

повичитував, підладжуючись якомога під той самий штиль, та й їхав собі помалу вперед, 

а сонце тим часом, підбившись височенько, пражило немилосердно — щоб у нашого 

гідальга лишився ще який мозок, воно б його до краю розтопило. 

Майже цілий той день їхав він гарма-дарма — не траплялось йому по дорозі нічого, 

вартого згадки, що його аж розпач брав, бо не терпілось йому здибати кого-небудь 

і спробувати одразу міць своєї правиці. Деякі автори твердять, ніби перша пригода сталась 

йому на Л ямському перевалі, інші знов кажуть, ніби то була пригода з вітряками, але я, 

пильно дослідивши сю справу і розшукавши відповідні записи в Ламанчській хроніці, 
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знаю напевне, що того дня мав він пусту їзду; надвечір і сам він, і кінь його страшенно 

стомились і охляли з голоду. Розглядаючись «а всі боки, чи нема де якого замку або хоч 

куреня пастушого, де б прихиститися та випочити з труду великого, побачив наш рицар 

неподалік од шляху корчму, і здалось йому, що то він зірку уздрів, яка приведе його як не 

в самий рай, то хоч до брами спасіння. Наддавши ходу, добрався він до неї так уже 

смеркома. 

У воротях корчемних стояли, як на те, дві молодички, з тих, що називають 

мандрьохами — вони справді мандрували до Севільї з погоничами мулів та й завернули 

оце з ними на ніч до корчми. Нашому шукай-біді здавалося, ніби все, що йому думалось, 

бачилось чи уявлялось, має неодмінно з тим збігатися, що він у книгах вичитав, тож йому 

зразу й примарилось, що се не корчма, а пишний замок о чотирьох вежах та шпилях 

щиросрібних, що коло замку того і міст звідний, і рів кругойдучий є, і все інше, до нього 

належите. Не доїхавши трохи до корчми (чи то пак до замку), він натягнув коневі поводи 

й пристав, сподіваючись, що між зубцями муру туж-туж з’явиться якийсь карлик і задме 

в ріг, ознаймуючи прибуття рицаря. Та карлик чомусь барився, а Росинантові пахло вже 

стійло; тоді Дон Кіхот під’їхав ближче і, побачивши гулящих молодичок, подумав, що то 

перед замковою брамою шпацирують якісь ґречні панянки чи пишні дами. Сталося 

випадком, що саме в ту хвилину свинопас, зганяючи із стерниська черідку свиней 

(шанувавши слухи ваші, так вони називаються), засурмив у ріжок, бо на той гук вони 

звикли збігатися; тут уже Дон Кіхотові здалося, що сподіванка його справдилась, що то 

карлик звістує його приїзд. Без міри врадуваний рицар став наближатися до дам, але ті, 

побачивши таку поторочу в чудернацькому обладунку, зі щитом і списом, перелякались 

і кинулись тікати до корчми. Тоді Дон Кіхот, здогадавшись, що то він їх настрахав, підняв 

картонне забороло і, відслонивши своє худе, запорошене обличчя, обізвався до них чемно 

й поважно: 

— Не тікайте од мене, сеньйори, не бійтесь нічого, бо рицарям того закону, до якого 

я належу, не честь і не подоба кривдити будь-кого, а найпаче таких достойних дівиць, що 

і з виду вашого зразу можна пізнати благородство. 

Молодички зчудовано придивлялись до його обличчя, прикритого саморобним 

начілком; як же почули, що він назвав їх дівицями, а воно зовсім із їхнім ремеслом не 

в’яжеться, то не втримались і почали реготати, аж Дон Кіхотові сердито стало. 

— Скромність прикрашує вроду,— зауважив він,— а хто без причини сміється, того 

називають дурносміхом. Зрештою, я кажу вам так не для того, щоб вас уразити чи 

подратувати; єдине, чого я прагну,— служити вашим милостям. 
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Незвична мова нашого рицаря та його незграбна подоба ще більший викликала 

у молодичок сміх, а його ще дужче від того розбирала досада; не знати, чим би те все 

скінчилось, якби не надоспів у саму пору корчмар — чоловік із себе повнотелесий і через 

те, може, на вдачу потульний. Правда, як побачив він те одоробло в перістій збруї, що 

повід не приходився до списа, а щит до панцера, то й сам мало не засміявся за прикладом 

своїх нічліжанок; проте риштунок той грізний все ж таки й перелякав його непомалу, і він 

вирішив прийняти гостя поштиво. 

— Пане рицарю,— озвався він до нього,— якщо ваше добродійство хоче в нас 

підночувати, то вашець знайде тут усе, що треба — от тільки ліжка немає, а то всього 

повно. 

Побачивши Дон Кіхот шанобливість кастеляна,— він бо мав корчмаря за управителя 

замку,— відповів: 

— А мені, пане кастеляне, і того стане, бо знаєте: 

В мене вбори — ясна збруя, 

Бій завзятий — то мій спочив... 

Корчмар подумав, що гість назвав його кастеляном, щоб натякнути, ніби він «кастілець, 

на всі руки умілець»,— хоч насправді був родом з Андалузії, з Сан-Лукарського 

узбережжя, і такий злодіяка, що заломив би самого Кака, а шахрай незгірший од якогось 

Жака. Він одказав рицареві: 

— То виходить, ваше добродійство, що 

Ваше ложе — твердий камінь, 

Вартування — то ваш сон... 

Коли так, то сміло можете завернути до нашої хати: таке в нас тут діється, що не то 

одну ніч, а й цілий рік можна буде очей не стуляти. 

Сеє сказавши, притримав стремено Дон Кіхотові, і той ізсів із коня — з тяжкою, 

правда, бідою, бо ж цілісінький день і ріски в роті не мав, та попрохав господаря коня як 

слід попорати, бо, мовляв, другого такого вівсяника і в світі не знайдеш. 

Корчмареві кінь не здався і в половину таким добрим, як хвалився Дон Кіхот, проте він 

завів його до стайні і зразу повернувся, чи не треба ще чого гостеві. А гість уже 

помирився з тими жіночками, і вони саме стягали з нього збрую. Нагрудника 

й нараменника вже й зняли, а от нашийника ніяк не могли одстебнути та того вражого 

шолома розсупонити, що до нього стьожками зеленими був міцно прикручений. Треба 

було б ті стьожки розрізати, бо вузлики так позатягалися, що не розплутаєш, але Дон 

Кіхот не хотів на те жодною мірою пристати: так і просидів цілу ніч у шоломі, наче 

дивоглядь яка. Тих же двох підтіпанок, що збрую з нього здіймали, вважав він за якихось 

князівен чи володарок того замку і промовляв до них з великою ввічливістю: 
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— Ще за жодним паладином 

Так ті дами не ходили, 

Як за славним Дон Кіхотом, 

Що з своїх земель приїхав; 

Йому служать двірські панни, 

А коневі — королівни... 

А коня мого, любі мої пані, звати, щоб ви знали, Росинант, а мене самого — Дон Кіхот 

з Ламанчі; щоправда, не годилося б мені виявляти вам свого ймення доти, доки його не 

вславлять подвиги, доконані мною вам на честь і пожиток, та коли вже випала така нагода 

припасувати до нинішніх обставин стародавній романс про Ланцелоїа, мушу я перед вами 

довчасно назватися. Та недалеко вже та пора, коли вашмості будуть мені наказувати, а 

я вашмостей буду послухати — тоді міцносила правиця моя дасть ознаку мого прагнення 

служити вам. 

Молодички, не звиклі до таких пишномовних рацей, слухали його мовчки; спитали 

тільки, чи не хотів би він чогось попоїсти. 

— А зажив би дечого,— одказав Дон Кіхот,— гадаю, що се було б і геть-то до речі. 

Діло, як на те, діялося в п’ятницю, і в усій корчмі не знайшлось ніякого їства, опріч 

риби (та й тієї було обмаль), що в Кастілії називають тріска, в Андалузії дорш, в інших 

краях кабліон, а в інших знов форелька. Дон Кіхота спитали, чи не спожило б його 

добродійство форельки, бо іншої риби все одно нема. 

— Нехай буде й форелька,— погодився Дон Кіхот,— кілька штук форельок стане за 

одну форель, а мені байдуже, чи дадуть вісім разів по реалу, чи вісім реалів в одній 

монеті. А ще, може, та дрібна форелька й смачніша буде за форель — адже телятина 

делікатніша за воловину, а козенятина за козлину. Та нехай там уже що, тільки мерщій 

несіть, бо як живота не вгонобиш, то ані труду ніякого, ані зброї не підіймеш. 

Стола поставили тут же надворі, коло воріт, і господар приніс Дон Кіхотові порцію 

тріски; риба була зле вимочена і ще гірше зготована, а хліб до неї чорніший і цвіліший за 

рицареву збрую. Ото була сміхота дивитись, як він вечеряє! На голові йому шолом, 

забороло підняте, а до рота сам рукою не дістане — мусив хтось інший їжу в рота класти. 

Одна з тих молодичок служила йому в тій потребі. Ще важче було з питтям, але корчмар 

прирозумів, як тій біді зарадити: вибрав із тростинки серце, один кінець тої рурочки 

в рота йому вставив, а в другий вино наливав; рицар же, аби тільки стьожок не розрізати, 

всі ті недогоди терпливо зносив. 

В цей саме час до корчми зайшов холощій кабанці викладати; увійшовши, писнув 

кілька разів у свою дудочку. Тут же Дон Кіхот остаточно впевнився, що прибув до 
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пишного замку, де його зустрічають з музикою, що тріска — то форель, черствий хліб — 

пшенишна булка, ті дві блудяжки — двірські дами, а корчмар — кастелян, отже, недарма 

повзяв він намір у світ рушити, недарма виїхав із своїх володінь. Одне тільки його муляло, 

що він не дістав досі висвяти на рицаря, то й не має ще повного права шукати якоїсь 

пригоди, поки його не приймуть до рицарського стану. 

Розділ III, де оповідається яким потішним способом 

висвятився Дон Кіхот на рицаря 

Мучений тією думкою, Дон Кіхот одбув швиденько вечерю свою вбогу корчемну, 

гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там упав перед ним навколішки і сказав: 

— Зацний рицарю, я не встану із місця, поки добродійство ваше не вчинить мені однієї 

ласки; вчинивши ж її, вашець і себе славою великою окриє, і роду людському непомалу 

прислужиться. 

Побачивши корчмар гостя у стіп своїх і такії речі його почувши, витріщив очі 

з великого дива і не знав, що почати; він намагався підняти Дон Кіхота, але той аж тоді 

встав, коли корчмар пообіцяв уволити його волю. 

— Меншого я й не сподівався од вашої, мій пане, незрівнянної великодушності,— 

промовив тоді Дон Кіхот,— бо ласка, о яку вас присивієм і яку ваша гойність прирекла 

мені зробити, полягає в тому, жеби завтра рано вашець мене на рицаря висвятив. Сю ніч 

у каплиці замку панського я вартуватиму при зброї, а вранці, кажу, нехай справдиться 

жадання моє заповідне, аби міг я по велінню обов’язку мого об’їжджати всі чотири 

сторони світу, шукаючи пригод та допомагаючи всім скривдженим, що належить чинити 

всякому рицарству, Ла надто таким як я мандрованим рицарям, схильним до звершення 

подібних подвигів. 

Корчмар був, як ми вже казали, битий жак; він і зразу був подумав, що його гість 

несповна розуму, а тепер то й зовсім у тому пересвідчився. Хотівши добре побавитись тої 

ночі, він надумав потурати всім його примхам, тож і сказав Дон Кіхотові, що схвалює 

його намір, цілком притаманний і властивий таким знакомитим рицарям, на якого він 

подобою своєю бадьористою виглядає; що й сам він (корчмар би то) замолоду теж таким 

хвальним промислом трудився — віявся світами, шукаючи пригод; було його скрізь: і на 

малазьких жердовищах, і на ріаранських островах, і в севільських бурдеях, і на 

сеговійському точку, і в валенсійському оливняку, і в гранадських передмур’ях, і на 

санлукарському узбережжі, і на кордовському жереб’ячому плацу, і по толедських 

шинках, і по преріжних кутках, де він руками чудеса творив, а ногами тягу давав, де не 

одну каверзу спроворив, не одну вдовичку збаламутив, не одну дівку справичив, не 
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одного малолітка ошукав і тим дав себе знати всім чисто гишпанським судам та 

трибуналам, аж поки не осів отут у власному замкові, де й живе своїм та чужим коштом, 

пригощаючи всіх мандрованих рицарів, незалежно від їх сану і стану, з самої щирої 

любові, що він до них має; вони ж за тую його люб’язність діляться з ним своїм добром. 

До сього він іще додав, що при замку немає каплиці, де можна було б одбути нічне 

вартування, бо стару розваляли, а нової ще не поставили; але йому напевно відомо, що 

в разі потреби вартувати при зброї вільно в будь-якому місці, отже нехай його гість 

перебуде сю ніч на замковому дідинці, а вранці, як Бог поможе, відправляться всі 

приписані церемонії, і він стане справдешнім рицарем, і то таким, що не знайдеш у всьому 

світі хрещеному. 

Потім корчмар спитався в Дон Кіхота, чи має він гроші; той одказав, що не має ні шага, 

бо ніде в книгах не читав, аби мандровані рицарі носили при собі побрязкачі. На те 

заперечив корчмар, що він помиляється: хоч у романах про те й не пишеться, бо автори не 

вважають за конечне згадувати про такі прості й потрібні в дорозі речі, як гроші або чисті 

сорочки, однак це зовсім не значить, що в рицарів їх не було; навпаки, йому достеменно 

відомо, що всі мандровані рицарі, про яких понаписувано цілі стоси книг, мали про всяк 

случай добре натоптані гаманці; брали вони з собою і сорочки білі, і слоїки з мастю — 

рани гоїти: не завше-бо в чистому полі або серед степу десь воюючи і на рани 

здобуваючись є спромога знайти собі цілителя, хіба тільки, як накладав хто з чаклуном 

яким премудрим, що зараз тобі й пришле на хмарі дівчину або там карлика із склянятком 

води цілющої; аби одну краплю ковтнув, усі болячки твої і врази де й дінуться. Та де такої 

помочі не було, давні рицарі про те дбали, щоб у джур їхніх чи то зброєносців були гроші 

й інша всяка потріб, як то корпія чи масті лічничі. А як траплялося, що рицар не мав 

джури (хоч таке й не часто випадало )? то й сам приторочував бувало саковки маленькі 

румакові до крижів, ніби то не знати яка дорога річ. Правда, возитися з саквами не 

вельми-то мандрованому рицареві пристало, тим і радить він Дон Кіхотові (хоч міг би 

й наказати, яко хрещеникові своєму прийшлому), хай ніколи більше не рушає в дорогу без 

грошей та іншої такої потребизни: той припас зовсім несподівано може стати в великій 

пригоді. Дон Кіхот пообіцяв так усе достоту вчинити, як радив йому кастелян, а сам 

заходився лаштуватись до цілонічної варти коло зброї на просторому подвір’ї, що до 

корчми тієї збоку притикало. Позбирав увесь свій риштунок, склав на жолоб напувальний 

коло колодязя, сам же, нахопивши на одну руку щита, а в другу списа взявши, почав перед 

жолобом поважно й ніби спогорда туди-сюди походжати. Як заступив він на варту, то 

й ніч якраз запала. 
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Корчмар же тим часом розповів усім, хто в його корчмі був, про божевілля свого 

нового нічліжника, про теє вартування над зброєю та про обряд висвяти на рицаря, що мав 

потому відбутися. Всі дуже тим химородам дивували й вийшли, щоб на Дон Кіхота 

іздалеку поглянути, а він ходив собі велично взад і вперед або спинявся раптом і, 

спершись на списа, пильно дивився на свій бойовий обладунок. Ніч була вже пізня, але 

місяць так розсвітився, ніби в сонця все проміння забрав, і всі добре бачили, що витворяв 

новонасталий рицар. 

Одному погоничеві, що в корчмі стояв, прийшла саме охОта напоїти своїх мулів, а для 

цього треба було зняти з жолоба Дон Кіхотову збрую. Як забачив наш рицар того 

напасника, заволав одразу дужим голосом: 

— Хто б ти не був, о зухвалий рицарю, що важишся доторкнутись до зброї 

найславетнішого з усіх мандрованих рицарів, які будь-коли приперезувались мечем,— 

подумай, що робиш, не руш її, бо головою за своє зухвальство приплатишся! 

Погонич не зважав на тії погрози аніже (а краще б йому було зважити, ніж здоров’ям 

своїм так необачно важити), схопив збрую за реміняччя і кинув її якомога далі. Як 

побачив те Дон Кіхот, звів очі до неба, а мислі зніс, видима річ, до володарки своєї 

Дульсінеї і промовив: 

— Дай мені помочі, сеньйоро моя, в цій першій притузі, хай я помщуся за зневагу, 

вчинену серцю мойму, що голдує тобі по всі віки вічні, не забудь мене ласкою і заслоною 

своєю в цій першій потребі! 

Проказавши таку орацію і ще багато дечого, відкинув геть щита, підняв обіруч списа 

і так ним у голову погоничеві торохнув, що той зразу як мертвий простягся; іще б один 

такий удар, то вже ніякий лікар його не одволав би. А Дон Кіхот позбирав збрую свою 

і знов почав походжати собі любісінько, як і перше. По малій часині встав другий 

погонич, не знаючи, що сталося з його товаришем (бо той іще лежав та чмелів слухав), 

і теж хотів своїх в’ючаків напоїти. Підійшов до жолоба і давай збрую скидати, щоб місце 

звільнити, аж тут Дон Кіхот, не кажучи ні слова й не кличучи більш нікого на поміч, ізнов 

кинув щита, знов махнув списом і так нахабу по голові лулуснув, що спис хоч і цілий 

зостався, так у того ж череп не натроє, а, мабуть, начетверо розсівся. На той галас 

позбігались усі нічліжани корчемні, прибіг і сам господар. Тоді Дон Кіхот, затиснувши 

однією рукою щита, а другою за меча схопившись, покликнув: 

— О царице вроди, сило й потуго мого знеможеного серця! Зверни в цю хвилю очі 

величі своєї на полоненого тобою рицаря, бо над ним небувала нависла небезпека! 

Ці слова такого додали йому духу, що, здавалось, якби на нього вдарили погоничі 

з усього світу, то й тоді ані на крок не одступив би. Товариші поранених, побачивши їх 
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у такому стані, зачали здалеку кидати на Дон Кіхота каміння, а він затулявся скільки мога 

щитом, та од жолоба не одходив, щоб збруї напризволяще не лишати. Корчмар водно 

гукав на погоничів, щоб дати спокій рицареві: казав же він їм, що то божевільний, хоч 

і всіх переб’є, то йому за те нічого не буде. А Дон Кіхот не вгавав, все, знай, галасував на 

погоничів, що вони зрадники й віроломці, а на кастеляна — що він тхір, а не чеснородний 

кавальєро, коли попускає такі вчинки супроти мандрованого рицаря, показав би він йому 

на те віроломство — от шкода тільки, що висвяти ще не дістав. 

— А вас, голодранці, вас, підлі гультіпаки,— кричав ізнов на погоничів,— я за невіщо 

маю. Кидайтесь на мене, бийтесь, лайтесь, що хочете робіть! За дурощі ваші й зухвальство 

піднесу я вам добру повну! Він виголошував ці похвалки з таким палом і завзяттям, що 

превеликого завдав напасникам своїм жаху; з того переляку та ще з намови корчмаревої 

вони перестали кидатись камінням, а він не боронив їм забрати скалічених та й заходився 

знов справляти варту свою в незворушному супокої. 

Гостеві витівки остобісіли корчмареві, і він вирішив покласти їм край — дай, думає, 

одбуду вже зразу той триклятий обряд, висвячу його на рицаря, поки іншої якоїсь халепи 

не склалось. Підійшовши до Дон Кіхота, він перепросив його за тих гультяїв, котрі без 

ланового відома так нечемно супроти гостя повелися, за що вже слушної здобулися кари. 

Потім нагадав йому знов, що при замкові немає каплиці, але для довершення обряду воно 

не конче й потрібно: для висвяти, згідно з заведеним церемоніалом (це вже він напевне 

знає), найголовніше — по шиї дати та голим мечем по плечах ударити, а се хоч 

і в чистому полі зробити можна. А вартувати йому годі вже, бо досить було б і двох годин, 

а він цілих чотири провартував. Дон Кіхот пойняв йому віри і сказав, що на все пристає, 

аби тільки швидше обряд одбути, а потім додав, що, діставши висвяту, не зоставить 

у замку душі живої, якщо на нього хто знов нападе; хіба тільки з поваги до властителя 

замку тих ощадить, за кого він попросить. 

Мудрий по шкоді господар метнувся боржій по книгу, де записував сіно та ячмінь, що 

на мулів видавав, і знов вернув до Дон Кіхота в супроводі тих двох молодиць та хлопчика, 

який тримав недогарок свічки; велівши нашому гідальгові стати навколішки, захарамаркав 

щось, мов читав із видаткової книги якусь урочисту молитву, і серед того молитвування 

вліпив рицареві доброго потилишника, а потім узяв у нього меча і плазом по спині вдарив 

та все мимрив щось собі під ніс. Сеє зробивши, велів одній молодиці приперезати йому 

меча; вона вчинила те з великою спритністю та делікатністю: хоч і регітно їй було з усієї 

тої церемонії, та, бачивши допіру подвиги новонареченого рицаря, душила в собі сміх. 

— Пошли вам, Боже, щасливого рицарювання і дай вам, Господи, у всякому бою 

потуги і подуги,— примовляла чемненько, меча йому прив’язуючи. 
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Дон Кіхот спитав, як її на ім’я, бо він же мусить знати, кому завдячує таку велику ласку 

і кому має віддати частину слави, що здобуде потужною правицею своєю. Вона відповіла 

смиренно, що зветься Похожала, а батько в неї — полатайко з Толедо, живе коло яток 

Санча Б’єнаї, і додала, що куди б не закинула її доля, вона завше буде служити йому і як 

свого пана шанувати. Тоді Дон Кіхот попрохав її, щоб заради любові до нього вона 

вчинила одну ласку — звалася відтепер пані Похожальська; молодичка пообіцяла, що так 

і зробить. 

Друга молодичка прип’яла йому остроги, і в нього була з нею майже така сама розмова, 

як із першою. Він і її спитав, як звати, а вона одказала, що звати її Вітрогонка, а батько 

в неї — статечний мельник із Антекери. Подякувавши їй і запропонувавши свої послуги, 

наш рицар попрохав її, щоб віднині називалась пані Вітрогонська. 

Відбувши на галай-балай сі нечувані й невидані церемонії, Дон Кіхот аж регнув сісти 

мерщій на коня і рушити в світ пригод шукати. Не гаючись, окульбачив він Росинанта, 

скочив на нього, обійняв господаря і красно подякував йому за ласку, наплівши силу-

силенну високохмарних слів, що годі й переказати. Корчмар, аби такого гостя швидше 

здихатися, відповів йому так само закрутисто, хоча й коротшими словами, і, не спитавши 

навіть плати за нічлігування, відпустив його з миром. 

Розділ IV 

Що приключилось нашому рицареві по виїзді з корчми 

Саме на світ почало благословлятись, як Дон Кіхот виїхав із корчми вже зуповним 

рицарем, і такий же був радий, та веселий, та втішний, так у ньому серце грало, що на 

Росинантові аж попруги тріщали. Та тут спали йому на пам’ять корчмареві поради за 

припас, що то в дорозі може знадобитися, особливо за гроші та за сорочки, і він вирішив 

з’їздити по те добро додому та за одним ходом і зброєносця собі поєднати; був там 

у нього на прйзначці селянин один, його сусіда, чоловік багатий на діти, а бідний на 

достаток, та до джурування і геть-то придатний. От і завернув він Росинанта до свого 

села, а той, ніби зачувши вже рідну стайню, так щиро з копита рвонув, що ледве землі 

торкався. 

Проїхав отак трохи, аж чує — з правої руки, з гущавини лісової, щось ніби квилить-

проквиляє, тихо так та жалібно. Скоро почув, промовив: 

— Хвала небові святому за ласку, що мені так хутко ниспосилає, аби міг я повинність 

мою рицарську справити і плодів моїх добрих намірів зажити! Не сумнюся, що то стогне 

якийсь безталанник чи, може, безталанниця, що потребують помочі моєї та опіки. 
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Смикнув за повіддя та й погнав Росинанта туди, звідки те квиління чулося. Ледве 

в залісок уїхав, дивиться, аж там до одного дуба кобила прив’язана, а до другого — 

хлопець років п’ятнадцяти, до пояса заголений. Отож він і стогнав, та й було чого, бо тут 

же стояв якийсь здоровий дядько й що є сили затинав його батогом, примовляючи за 

кожним разом: 

— А будеш мені дивитися! А будеш мені кричати! А хлопець лебедів: 

— Ой, не буду більше, дядьку, їй же Богу святому, не буду, а худібки так уже 

пильнуватиму, що й на хвильку з ока не спущу! 

Побачивши Дон Кіхот, що тут діється, гримнув на дядька грізним голосом: 

— Нечемний рицарю, не годиться знущатись отак над безборонним! Сідай на коня, 

бери свого списа,— а треба сказати, що до того дуба, де стояла кобила на припоні, ратище 

було прихилене,— я кажу тобі, що так, як ти, чинять лише страхополохи! 

Побачивши таку фігуру, всю в зброю закуту, що потрясала списом над самим його 

обличчям, дядько аж помертвів увесь і одказав лагодком: 

— Пане рицарю, хлопець, що я отеє караю, то мій наймит, вівці в мене пасе в цих 

урочищах, і такий же він, щоб ви знали, негляд: щодня мушу якоїсь ягнички недолічитись. 

А як почну його за те недбальство чи, може, й шахрайство карати, то він каже, що 

я скупар і пеню на його волочу, аби заслуженини не платити. Бреше, побий мене Боже, що 

бреше! 

— Як ти смієш, хамлюго, казати при мені, що він бреше! — гукнув Дон Кіхот.— 

Присягаю на сонце святе, що над нами світить, так і прошию тебе наскрізь оцим-о 

списом! Заплати йому без жодної відмовки, а ні, то Богом живим божуся, на місці трупом 

тебе покладу! Зараз же одв’яжи його! 

Селянин похнюпився і мовчки одв’язав свого наймита; тоді Дон Кіхот спитався 

в хлопця, за скільки йому господар завинуватив. Той одказав, що за дев’ять місяців, по сім 

реалів місячно. Дон Кіхот обрахував, що разом хлопцеві належить шістдесят і три реали, 

і наказав господареві, щоб він негайно калиткою брязнув, коли йому життя миле. 

Переляканий дядько вимовлявся, що неспромога його, та він же стільки й не винен, от 

хоч би й забожитись (а побожитись таки не важився): треба одлічити за три пари 

черевиків, що хлопцеві справив, та ще реала за те, що двічі кров йому з руки кидав, як був 

занедужав. 

— Може, воно й так,— сказав Дон Кіхот,— а от ти допіру одшмагав його безневинно, 

то він уже, виходить, сквитував і за обув’я, і за кровопуск. Нехай він подер шкуру на тих 

черевиках, що ти справив, так ти ж за те на ньому шкуру подер; нехай цилюрник кинув 
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йому кров, коли він хворий лежав, так ти ж пустив йому тепер юшку, як він зовсім 

здоровий був. От воно й виходить, що за се нічого вивертати не треба. 

— Так горе ж моє, пане рицарю, що я грошей при собі не маю,— бідкався дядько,— 

нехай Андрес іде зо мною, і дома я заплачу йому геть-чисто все, до останнього шеляга. 

— Щоб я оце та пішов до нього? — закричав хлопець.— Ніколи в світі! Нехай йому 

абищо! Ні, паночку, ані за які гроші! Як піду, то він же з мене всю шкуру спустить, як із 

святого Бартоломея! 

— Не спустить,— заперечив Дон Кіхот,— раз я йому наказав, то мусить чинити мою 

волю. Хай тільки заприсягнеться тим рицарським законом, до якого належить, то пущу 

його з душею, і він тобі напевне всю заслуженину заплатить. 

— Що-бо ви, пане, говорите! — мовив хлопець.— Господар мій не належить до 

жодного рицарського закону. Се ж Хуан Лантух, багатій із села Кінтанара. 

— То нічого,— сказав Дон Кіхот,— і Лантухи можуть бути рицарями; не родом чоловік 

славен, а робом. 

— Воно-то так,— погодився Андрес,— та яким же робом оце мій господар робить, що 

кривавицю мою заїдає? 

— Та-бо не заїдаю, голубе Андресику,— обізвався дядько,— ходи лишень, будь ласкав, 

зо мною. Присягаю на всі рицарські закони, які тільки є на світі, що сплачу тобі до 

останнього реала, з дорогою душею! 

— Можна й без дорогої душі, лиши її собі,— сказав Дон Кіхот,— буде з мене, як ти 

йому виновате оддаси. Тільки гляди мені: як не встоїшся у слові, то клянусь тією самою 

клятьбою, що вернусь і покараю тебе — хоч би ти і ящіркою звивався, од мене ніде не 

сховаєшся. Як же хочеш знати, хто се тобі розказує, щоб тим ревніше розказ той учинити, 

то знай: я — завзятий Дон Кіхот з Ламанчі, відомститель за всяку кривду і сваволю. 

А тепер бувай здоров і пам’ятай під загрозою грізної кари, що ти пообіцяв і на чому 

заприсягнувся. 

Сеє сказавши, стиснув Росинанта острогами — і тільки смуга за ним лягла. Селянин 

провів його очима і, як він уже скрився за деревами, повернувся до наймита свого Андреса 

і сказав: 

— А ходи-но сюди, небоже! Зараз я вчиню волю сього відомстителя і заплачу тобі все, 

що винен. 

— Бігме,— сказав Андрес,— добре, дядьку, зробите, як учините волю сього зацногр 

рицаря, подовж йому, Боже, віку без ліку, що він такий хоробрий і справедливий. Бо як не 

заплатите, то побачите, що вернеться і покарає вас, на Рока святого. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2016 

 

— Ти кажеш бігме, і я кажу бігме,— промовив господар.— Та я ж тебе так люблю, що 

хочу тобі ще більше завинити, щоб потім більше заплатити. 

Тут він порвав хлопця за руку і, знову його до дуба прив’язавши, такого дав перегону, 

що бідаха мало душі не пустився. 

— А тепер,— каже,— Андресику мій пишний, клич того відомстителя за всяку кривду, 

побачимо, як він за сюю відомстить... Та я ще й не знаю, чи се вже твоїй кривді кінець, бо 

мені кортить таки спустити з гебе всю шкуру, недарма ти того й боявся. 

Але врешті він одв’язав-таки хлопця і дав йому волю суддю того справедливого 

шукати,— нехай, мовляв, вертається і виконує заповіданий вирок. Андрес пішов із 

важким серцем, присягнувшись одшукати завзятого Дон Кіхота з Ламанчі й розповісти 

йому геть-чисто все; доведеться тоді господарю всемеро заплатити. Тим часом мусив, 

сердега, сльози ковтати, а господар справляв собі смішки. 

Завзятий же гідальго Дон Кіхот, оборонивши в такий спосіб покривдженого, був 

вельми задоволений, що так славно й щасливо розпочав своє рицарювання. Радий та 

веселий їхав він до свого села і промовляв півголосом: 

— Воістину можеш ти йменуватися найщасливішою з усіх кобіт, живущих на землі, о, 

над усіма вродницями вроднице, Дульсінеє Тобоська! Доля-бо судила, щоб вірним твоїм 

слугою і виконавцем усіх твоїх бажаннів і веліннів став такий славний і завзятий рицар, як 

Дон Кіхот з Ламанчі, що, діставши, як відомо, лише вчора висвяту, сьогодні вже 

помстився за найстрашнішу кривду і образу, вчинену свавіллям та беззаконням, сьогодні 

вже вирвав бича з руки немилосердного ворога, що безневинно катував сього ніжнотілого 

отрока! 

Так доїхав до розстані, де чотири дороги розходились різно, і враз навернулись йому на 

думку ті перехрестя, де мандровані рицарі приставали й міркували, котрим шляхом далі 

братися. Тож і собі спинився на якусь хвилю, погадав туди-сюди і врешті попустив 

повіддя Росинантові, здавшися цілком на його волю; кінь же, як перше мав, тою путею 

рушив, що прямісінько до його стайні провадила. Уїхавши так милі зо дві, побачив Дон 

Кіхот чималу громаду людей: були то, як згодом з’ясувалося, толедські купці, що 

правилися до Мурсії, аби там шовку накупити. Їх було шестеро, всі під парасолями, 

а з ними ще четверо служебників верхами та троє погоничів, що йшли за мулами пішо. 

Ледве їх угледівши, уявив собі наш гідальго, що се вже йому друга пригода лучається, і, 

намагаючись у всьому наслідувати вичитані в романах події, вирішив ще одного 

рицарського подвигу доконати. Тож осадився міцніше в стременах, наставив списа, щита 

до грудей притулив та й став серед шляху гордо й пишно, чекаючи, поки ті мандровані 
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рицарі (купці тобто) до нього наблизяться. Як же під’їхали так, що вже було добре видно 

й чути, Дон Кіхот, дивлячись козирем, гуконув на весь голос: 

— Ані кроку далі! Стійте всі, аж поки не визнаєте, що в цілому світі немає красуні над 

володарку Ламанчі, незрівнянну Дульсінею Тобоську! 

Почувши таку річ і побачивши чудернацьку постать речника, купці спинились: і з мови, 

і з виду дорозумілись вони, що то якийсь божевільний. Та їм кортіло довідатись, чого се 

він вимагає од них такого визнання. От один купець, чоловік дотепний і гострий на язик, 

і каже: 

— Пане рицарю, ми зовсім не знаємо тієї шановної дами, про яку ви говорите. 

Покажіть же її нам, і, якщо вона справді така гарна, як ви кажете, то ми без жодного 

примусу, по вольній волі визнаємо те, чого ви од нас жадаєте. 

— Якби я вам її показав,— заперечив Дон Кіхот,— то невеликою було б із вашого боку 

заслугою засвідчити очевидну істину. Вся сила в тому, щоб ви, не бачивши, повірили, 

визнали, ствердили, і присягли того боронити. Як же сього не вчините, ставайте зо мною 

до побою, ви, неотеси й пустопляси! Виходьте поодинці, як велить закон рицарський, або 

й усі гуртом, як у такої ледачої низоти заведено. Я жду вас і чекаю, свідомий своєї 

правоти. 

— Пане рицарю,— обізветься знов купець,— іменем усіх присутніх тут можновладців 

благаю ваше добродійство не обтяжувати нашої совісті визнанням таких речей, яких ми 

ніколи не бачили й не чули і які до того ж могли б образити володарку Алькарії та 

королеву Естремадури. Як же вашець покаже нам якусь парсуну тієї дами, хоч із 

пшеничину завбільшки, то там уже, як то кажуть, по ниточці дійдеш до клубочка: нам 

буде обезпека й запорука, а вам заплата і догода. Зрештою я вважаю, що ми вже й тепер 

з вами згодні; якби навіть із того портрета ми побачили, що сеньйора ваша на одне око 

крива, а з другого їй ропа тече, то й тоді, аби ва-шеці догодити, ми ладні визнати за нею 

будь-які високі прикмети. 

— Нічого такого з неї не тече, підла шельмо! — закипівши гнівом, гукнув Дон Кіхот.— 

Її біле, як лебединий пух, личко точить із себе амбру та мускус, і зовсім вона не крива й не 

горбата, а струнка, як веретенце в горах Гвадаррами; ви ж заплатите за таке страшне 

блюзнірство супроти божистої вроди моєї сеньйори! 

Сеє сказавши, зважив списа і ринувся на розмовника з такою скаженою люттю, що 

якби Росинант не спіткнувся ненароком і не впав серед дороги, набіг би необачний купець 

лиха. А так кінь упав, а вершник далеченько по землі покотився. Силкувався підвестись, 

та не міг — морочливо було з тим списом, щитом, острогами, шоломом, з усім важенним 

обладунком. Борсався бідолаха з усіх сил, щоб устати, та все, знай, кричав: 
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— Не тікайте, нікчемні страхополохи! Стійте, підлі боюни! Не з своєї вини я впав, 

а через мого коня! 

Тут один погонич, не дуже, бачиться, добромисний, почувши, як шпетить їх 

простягнений долі рицар, не стерпів і надумав замість відповіді полічити йому ребра. Він 

підбіг до нього, вхопив списа, поламав на цурки й заходився на бідоласі лати латати, аж 

поки не змолотив його на околот. Хазяї кричали, що годі вже, буде з нього, та хлопець 

укинувся в пасію і не хотів од жертви своєї одстати, поки вся досада не виллється. 

Хапаючи один за одним цурупалки од списа, він лупцював ними лежачого так, що од них 

саме канцур’я лишалось, а той репетував під цією зливою ударів, не стуляв губи і на 

хвильку, все погрожував небові й землі та кляв душогубів (тепер уже він мав подорожніх 

за розбійників). 

Врешті погонич утомився, і купці рушили далі; вже до самого кінця подорожі їм до 

розмови не збувало, все про нашого побитого героя говорили. А він, зоставшися на самоті, 

знов почав силкуватися, чи не встане; та як уже цілий і здоровий не здужав підвестися, то 

тепер і поготів, коли весь був побитий і потовчений. І все-таки почував себе щасливим: 

адже це, гадав, звичайна знегода мандрованого рицаря, та й винен був у всьому кінь. 

Проте встати так і не здолів, бо все тіло йому болем боліло. 

Розділ V,  

де оповідається далі про злигодні нашого рицаря 

Бачивши, що й справді ворухнутися не може, надумав удатись він до звиклого 

способу — пригадати якусь подію, вичитану з романів, і в навісній голові його 

заманячили постаті Балдуїна, якого поранив і залишив у горах Карло Малий, та маркіза 

Мантуанського: історія знана дітям, відома юнакам і люба старим людям, що дають їй 

віру, хоч у ній стільки правди, як у Магометових чудесах. Отож нашому рицареві 

й здалося, що дуже та пригода до тої подібна, якої він сам оце щойно зазнав; виявляючи 

ознаки великого жалю, почав він по землі качатися, і, ледве голос одводячи, тими словами 

промовляти, що їх казав нібито поранений Рицар Гаю: 

О, прилинь, моя сеньйоро, 

Розділи мою печаль! 

Чи про неї ти не знаєш, 

Чи тобі мене не жаль? 

І так прослебізував увесь той романс аж до тих рядків, де говорилось: 

О, маркізе Мантуанський, 

Я твій небіж і васал... 
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Наче навмисне під ту саме хвилю проїздив тудою селянин один, гідальга нашого 

односілець та ще й сусіда — мливо до млина одвіз і це вже додому вертався. Як побачив, 

що на дорозі хтось лежить, то підійшов і спитав, хто він такий і що йому болить, що так 

жалібно стогне. Дон Кіхотові, ясна річ, уявилося, що то над’їхав його дядько, маркіз 

Мантуанський, тим замість одповіді виголошував він далі свого романса і все провадив 

про свою лиху годину та про любощі цісарського сина з мачухою, достотно так, як у тому 

романсі співалося. 

Селянин із дива не виходив, тої бридні слухаючи; тоді зняв із нього пошматоване 

забороло і витер йому з обличчя пилюгу, а витерши, одразу впізнав і сказав: 

— Пане Кикоть,— так-бо звали нашого героя, поки не сплив із розуму і не пошився 

з статечного гідальга в мандроване рицарство,— хто ж се так вашу милость понівечив? 

Та на всі його розпити Дон Кіхот водно торочив свого романса. Тоді добрий той 

чоловік бережно стягнув із нього нагрудника й нараменника, щоб побачити, чи немає де 

рани,— аж ні, не було ніде і кров не йшла. Потому підвів його і з тяжкою бідою висадив 

на свого осла, смирного й рахманного ступака, попідбирав усю справу рицарську, навіть 

цурпалля од списа, і прив’язав те все до сідла Росинантові, взяв коня за повід, а осла за 

оброть та й рушив поволеньки до села, міркуючи, проти чого се пан городив таку 

нісенітницю. Задумався й Дон Кіхот, на ослі сидячи; збитий та знівечений, він ледве 

тримався в сідлі і з часу до часу зітхав тяженько, що, певно, і в небі чути було. Селянин 

ізнову мусив спитати, що йому дошкуляє, та Дон Кіхотові, мабуть, сам диявол насував на 

пам’ять різні байки, що до його стану приходились, і він, забувшися якось про Балдуїна, 

мав себе вже за мавра Абіндарраеса, що його зайняв у полон антекерський кастелян 

Родріго де Нарваес і привіз, яко бранця, у свої володіння. Коли той чоловік ізнов почав 

розпитувати, що з ним сталось та що йому болить, рицар одповідав до слова тими 

фразами, з якими звертався невольник Абенсераг до Родріга де Нарваеса (ту історію він 

вичитав колись у книзі Хорхе де Монтемайора «Діана»). І так він гладко тулив усе те до 

себе, що селянин тільки чортихався, його теревені слухаючи. Він догадався вже, що пан 

збожеволів, і, щоб швидше здихатися того дурного патякання, наліг чимдуж на ноги. Дон 

Кіхот же сказав наприпослідок: 

— Знайте ж, ваша милость, пане Родріго де Нарваес, що прекрасна Харіфа, про яку 

я щойно говорив ва-шеці, то і є вродлива Дульсінея Тобоська, що то заради неї я вершив, 

вершу і вершитиму подвиги, яких іще не бачив, не бачить і зроду не побачить світ. 

На те одказав йому селянин: 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2020 

 

— Та придивіться ж, пане, до мене, грішного: не єсть я дон Родріго де Нарваес, ані 

жодний маркіз Мантуанський, тільки ваш сусіда, Педро Алонсо, та й ви, добродію, зовсім 

не Балдуїн і не Абіндарраес, а шановний гідальго, пан Кикоть. 

— Мені видніше, хто я такий,— одрік Дон Кіхот,— а як захочу, то буду не тільки тими, 

що оце згадував, а й Дванадцятьма Перами Франції та Дев’ятьма Мужами Слави, бо мої 

подвиги перевершують усе те, чого вони доказали кожен зосібна і всі гуртом. 

Провадячи всякі такі розмови, дочапали вони зрештою до села так як о присмерку, та 

дядько вирішив зождати, поки добре споночіє, щоб ніхто не побачив побитого рицаря 

верхи на такій непоказній животині. Як надійшла слушна пора, тоді вже в’їхав до села 

і став перед домом Дон Кіхота, де тим часом панував великий переполох; чути було, як 

клюшниця промовляла гучним голосом до гостей — пароха й цилюрника, що були 

найбільшими приятелями Дон Кіхота: 

— Що ви скажете, добродію Перо Перес (так-бо звали священика), яка лиха година 

могла спіткати мого пана? Ось уже третій день, як його немає, не стало й коня, і щита, 

і списа, і всієї збруї. Бідна ж моя головонько! Добре знаю — се так само певно, як те, що 

люди родяться, аби помирати,— начитався він отих проклятущих книжок, от вони 

й засліпили йому розум. Тепер я собі пригадую, що не раз чула, як він, бувало, міркував 

уголос, що хоче стати мандрованим рицарем і блукатися світами, пригод усяких шукаючи. 

А бодай би ті книги Сатана й Варава побрали, як мали вони замутити найсвітліший у всій 

Ламанчі розум! 

І небога те саме правила: 

— Кажу ж вам, майстре Ніколас,— сокорила вона до цилюрника,— що дядьо мій, було, 

два дні й дві ночі поспіль над тими негодницькими романами сидять, а тоді, було, кинуть 

книжку, схоплять меча та й давай по стінах затинати... А як ухоркаються вже до краю, то, 

було, кажуть: «Я,— кажуть,— чотирьох велетнів побив, таких, що з башту заввишки». Піт 

із них цюрком іллється, а вони кажуть, буцім то кров із ран, що вони в бою здобулися. 

А тоді, було, вип’ють цілий жбан води холодної, очуняють, утихомиряться і то, кажуть, 

цілющий напій, що приніс їм премудрий Алькир, великий чародій і приятель їхній... Та 

я й сама винна: якби була вам раніше сказала, що дядьо мій отак-о схибнулися, то, може б, 

воно до того не дійшлося, бо ви попалили б оті їхні єретичні книжки: багато їх є таких, що 

тільки в огнище вкинути. 

— Така і моя думка,— озвався парох.— Даю вам слово, що завтра ми влаштуємо над 

ними автодафе і дотла попалимо, щоб не збивали більше з плигу читальників, щоб не 

підкушували їх на такі вчинки, яких допустився, мабуть, мій добрий приятель. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2021 

 

Всю тую розмову чули Дон Кіхот і селянин, що збагнув тепер цілком, яка падь на його 

сусіда пала, і загукав зичним голосом: 

— Одчиняйте, панове, двері сеньйорові Балдуїну та тяжко пораненому маркізові 

Мантуанському, а також маврові Абіндарраесу, що його веде в неволю антекерський 

кастелян, одважний Родріго де Нарваес! 

На той галас із дому вибігли всі: скоро парох із цилюрником упізнали свого приятеля, 

а клюшниця й небога — пана свого і дядя, кинулись обіймати його, хоч він, знесилений, 

не міг із осла злізти. 

— Стривайте,— казав він їм,— мене тяжко поранено з вини мого коня. Несіть мене до 

ліжка і покличте, коли можна, ворожку Урганду, щоб доглянула мене й рани мої погоїла. 

— Ой лишенько! — сплеснула руками клюшниця.— Чуло моє серце, на чому мій пан 

звихнувся... Злізайте з Богом, добродію, запевняю вас, що і без тої Дурганди вас на ноги 

поставимо. От до чого довели вашу милость ті розпрокляті рицарські романи, будь вони 

тричі неладні! 

Дон Кіхота вклали в ліжко і стали оглядати, де його поранено, але ран так і не знайшли. 

Тоді Дон Кіхот сказав їм, що то він потовкся, як грьопнув додолу разом зі своїм 

Росинантом у бою з десятьма велетнями, такими зухвалими й почварними, яких іще не 

бачили під зорею й сонцем. 

— Еге! — сказав парох.— Уже, значить, і до велетнів ряд дійшов? Скарай мене, Боже, 

як завтра до вечора не спалю всього того непотребу! 

Тут до Дон Кіхота пристали всі з розпитками, та він не одказував нікому, попрохав 

тільки, щоб дали йому попоїсти й поспати, бо йому тепер того найбільше треба. Так же 

й зробили, а тоді священик почав випитувати в селянина, де і як він знайшов Дон Кіхота. 

Як же селянин розповів йому все докладно, не минувши й тих дурниць, що плескав по 

дорозі наш рицар, то священик остаточно в своєму замірі утвердився. Тож назавтра, 

прихопивши і приятеля свого, цилюрника Ніколаса, знову прийшов до Дон Кіхота. 

Розділ VI 

Про великий і цікавий огляд, що вчинили парох і цилюрник 

у книгозбірні нашого завзятого гідальга 

Дон Кіхот іще спав. Парох попросив у небоги ключа від кімнати, де зберігались оті 

книжки, до всього лиха призвідниці, і та охоче вволила його волю. Як увійшли вони всі 

туди (і клюшниця з ними), то виявили там сотню з чимось великих, грубелезних томів 

у гарних палітурах і ще чимало всяких дрібніших книжок; скоро клюшниця окинула їх 
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оком, зараз вибігла з бібліотеки, та за хвильку вернулася знов із мисочкою свяченої води 

та кропилом. 

— Прошу вас,— каже,— панотченьку, покропіте з ласки вашої сю кімнату, аби которий 

із чаклунів, що в тих книжках виводяться, не вчарував нас за те, що ми їх хочемо із світу 

згладити. 

Посміявшися трохи з простосердої клюшниці, священик сказав цилюрникові, щоб той 

подавав йому книги одну по одній, а він дивитиметься, про що вони, бо, може, серед них 

і такі знайдуться, що не заслуговують на спалення. 

— Е, ні,— обізвалася небога,— не ощаджаймо ані жодної, бо всі вони накоїли нам 

лиха. Краще викиньмо весь той мотлох через вікно, складімо в стос і підпалімо або 

винесім на подвір’я і там розведімо багаття, щоб дим сюди не йшов. 

Те саме казала й клюшниця — так уже вони обидві прагнули згуби тих неповинних 

мучеників, але парох на те не пристав: треба, казав, хоч титули всіх книжок перше 

переглянути. Майстер Ніколас подав йому насамперед чотири книги «Амадіса 

Гальського». Парох промовив: 

— Се нам ніби призвістка, бо чув я, що ся книга — перший рицарський роман, 

видрукуваний в Гишпанії, а од нього вже пішли й постали всі інші. Тим-то я вважаю, що 

ми сього Амадіса, яко єресіарха всієї лиходійної секти, без жодної пільги мусимо до 

спаління засудити. 

— Ні-бо, добродію,— заперечив цилюрник,— я чув дещо інше: кажуть, що ся книга 

краще над усі, що писалися будь-коли в сій царині, тим-то ми повинні помилувати її, яко 

єдину в своїм роді. 

— Правда ваша,— погодився парох,— візьмім се до уваги і даруймо їй тимчасом 

життя. А що там за книга стоїть поруч? 

— То,— оголосив цилюрник,— «Подвиги Еспландіана», правного сина Амадіса 

Гальського. 

— Є такий закон,— зауважив парох,— що батькові заслуги на сина не переходять. 

Нате ж вам, господине, одчиніть вікно і викиньте його в двір, нехай положить початок 

тому стосові, що ми з нього кострище розпалимо. 

Клюшниця вчинила те з великою уподобою: бравий Еспландіан полетів у двір і став 

терпеливо чекати вогненної кари. 

— Нуте, що там далі? — спитав парох. 

— Далі йде «Амадіс Грецький»,— одказав цилюрник,— та на цій полиці, здається мені, 

стоять самі-но Амадісові родичі. 
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— То нехай же всі летять у двір,— постановив парох.— Щоб укинути в вогонь 

королеву Пінтікінестру й пастуха Дарінеля з його еклогами та всіма викрутасами 

й вихилясами, що понариговував його автор, я б і рідного батька заодно спалив, якби він 

узяв на себе постать мандрованого рицаря. 

— І я так гадаю,— сказав цилюрник. 

— І я,— мовила небога. 

— А коли так,— сказала клюшниця,— то в двір їх усіх! Узявши цілу купу книг, вона, 

щоб не спотикатися дарма по сходах, повикидала їх у вікно. 

— А то що за бандура? — спитав парох. 

— Це,— сказав цилюрник,— «Дон Олівант Лаврський». 

— Сю книгу скомпонував автор «Саду квіток розмаїтих»,— зауважив парох,— і, 

правду кажучи, я не знаю, котра з тих двох книг більш правдива чи, вірніше, менш 

брехлива. Одно знаю: книга дурна, аж світиться. У двір її! 

— Далі йде «Флорісмарт Гірканський»,— оповістив цилюрник. 

— Ага, і пан Флорісмарт є тут? — сказав парох.— Далебі, і йому не минеться. Хоч 

уродився він за надзвичайних обставин і мав усякі чудородні пригоди, та написане те все 

так сухо й лемехувато, що іншої долі й не заслуговує. У двір його, пані господине, та 

й оце ще візьміть на додачу. 

— Оце по-моєму, панотче,— сказала клюшниця, з великою втіхою виконуючи той 

наказ. 

— А ось «Рицар Платір»,— читав далі цилюрник. 

— Древня книга, нічого сказати,— зауважив парох,— а проте, ласки не заслуговує. І її 

давайте в ту саму купу, чого там! 

Так же і зробили. Розгорнули ще одну книгу, що називалась «Рицар Хреста». 

— Заради такої святобливої назви можна було б простити авторові його неуцтво. Та 

знов же, недарма кажуть: «За хрестом сам диявол з хвостом». В огонь його. 

Цилюрник узяв іще одну книгу й сказав: 

— А се «Зерцало рицарства». 

— О, я добре знаю її достойність,— сказав парох.— Тут фігурує сеньйор Рінальд 

Монтальбанський з своїми друзями й товаришами, що самого Кака в шахрайстві 

упослідили, а також Дванадцять Перів Франції посполу з їхнім правдомовним дієписцем 

Турпіном. Щиро кажучи, я засудив би цих героїв лише на доживотне вигнання з огляду 

хоча б на те, що вони вже раніше тривожили уяву знакомитого Маттеа Боярда, а згодом на 

тій самій основі виткав свою поему правдиво християнський поет Лодовіко Аріосто. Як 
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я знайду його тут і побачу, що він говорить не по-рідному, а по-чужоземському, то не 

велико його вшаную, як же по-рідному, то схилю перед ним голову. 

— У мене він є по-італійськи,— сказав цилюрник,— та я його не втну. 

— То навіть краще,— одказав парох,— ми могли б те й пану капітанові пробачити, аби, 

він тільки не переносив його до Гишпанії і не вивертав на кастільський кшталт, бо при 

тому немало природних прикмет сього твору втратилось. Так буває з усіма, що беруться 

вірші іншою мовою переспівувати: хоч як старанно, хоч як майстерно будуть вони те 

робити, а все одно так не вдадуть, як у первовзорі. Одне слово, книгу цю, а також усяку 

іншу францужчину, що тут знайдеться, треба б до якого часу закинути десь у суху глибку, 

нехай там лежить собі, а ми б уже згодом прирозуміли, як із ними вчинити. Тільки 

«Бернардові дель Карпіо», що, певно, десь тут гуляє, та ще «Ронсевалю» жодної не дамо 

пільги: скоро впадуть мені в руки, зараз передам їх господині, а вона в огонь пошле без 

пощади. 

Цилюрник з тим усім погодився — певно, що так воно і є, коли парох каже, бо то ж 

такий щирий християнин і такий правдолюб, що зроду-звіку ні думкою, ні словом не 

схибить. Далі майстер Ніколас розкрив «Пальмеріна Оливського» та «Пальмеріна 

Англійського», що стояв тут же поруч. 

Побачивши парох сі книги, сказав: 

— Оту оливину на тріски порубати та спалити, щоб і попелу по ній не зосталось, 

а англійську пальмочку слід берегти й хоронити, яко річ унікальну, в особливій шкатулі, 

на взір тієї, що Олександер Македонський знайшов серед перських трофеїв і тримав у ній 

Гомерові твори. Та книжка, пане куме, гідна пошани з двох поглядів: одно, що вона сама 

собою дуже добра, а друге, що написав її, як славлять люди, премудрий король 

Португальський. Усі пригоди в замкові принцеси Ладоміри пречудові, написані справді 

майстерно, мовою вишуканою і водночас ясною, автор уміло дотримує в ній ладу й міри, 

залежно від того, яких героїв змальовує. Отож, майстре Ніколас, коли буде на те ваша 

добрая ласка, то сей роман, а також «Амадіс Гальський» не зазнають огненної покари, 

а вся решта нехай гине — нема чого далі перебирати й перевіряти. 

— Не зовсім так, пане куме,— заперечив цилюрник,— бачите, зараз у мене в руках 

славнозвісний «Дон Бельяніс». 

— Сьому,— одрік парох,— за другу, третю й четверту частину не завадило б ревеню 

дати, аби з них зайва жовч зійшла, та повикидати ще всі дурниці про Замок Слави і іншу 

таку бридню; тож відкладімо розгляд на потім, побачимо, чи він виправиться, чи ні, та 

й будемо вже чи карати, чи милувати. А поки що беріть його, куме, до себе додому, лише 

нікому читати не давайте. 
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— Оце добре,— сказав цилюрник. 

Не бажаючи більше того клопоту з рицарськими романами, він велів клюшниці забрати 

всі ті фоліанти й повикидати у двір. А клюшниця до того торгу й пішки — книжки палити 

їй любіше було, аніж тонкеє та широкеє полотно ткати. Вхопила їх цілий оберемок, штук 

вісім, чи що, та й викинула в вікно. Одну книжку, правда, впустила, ідучи; підняв її 

цилюрник, аж то «Повість про славного рицаря Тиранта Білого». 

— Боже правий! — аж скрикнув парох.— Невже то й справді «Тирант Білий»? Дайте 

мені його, куме, то ж цілий скарб насолоди, ціле море втіхи! Є там зацний рицар Дон 

Господи-Помилуй Монтальбанський, брат його Томас і витязь Фонсека, описується там 

і двобій хороброго Тиранта з британом, і витівки дівчини Ясочки, і жарти та зальоти 

вдовички Тихолітської, і, вкінці, любощі цісаревої з стайничим Іполитом. Правду вам 

кажу, пане куме, штилем своїм ця книжка найкраща в світі: рицарі в ній їдять, сплять, 

помирають дома в постелі, перед смертю пишуть духівниці, і ще є тут багато всякої 

всячини, що в інших книжках сього гатунку не знайдеш. Проте автор і тут ухитрився 

нагородити чимало нісенітниць, що дають нам привід засудити його твір на довічну 

каторгу. Візьміть його додому, почитайте, то й побачите, що моя правда. 

— Нехай і так,— погодився цилюрник.— А що ми зробимо з цими дрібними 

книжечками? 

— То, мабуть, не рицарські романи, а вірші,— сказав парох. Розгорнувши одну таку 

книжку, він побачив, що то була «Діана» 

Хорхе де Монтемайора, і, гадаючи, що й інші будуть того самого гатунку, промовив: 

— Цих книжок не треба палити, як тамтих: вони не роблять та й не робитимуть такої 

шкоди, як рицарські романи. Се твори цілком пристойні, вони нікому нічим не 

загрожують. 

— Ох, добродію,— впала в річ небога,— краще буде, як ви і їх на ту кару засудите, бо 

як вилікуються мій дядько від тої рицарської мани, то їх іще, боронь Боже, на вірші 

потягне, і забандюриться їм стати пастушком: ходитимуть усе гаями та лугами, 

співатимуть, у сопілочку свистітимуть або ще й самі поетом зробляться, а то, кажуть, 

хвороба заразна і невигойна. 

— Правду мовить панночка,— сказав парох,— краще нам і цю спокусу з-перед очей 

нашого приятеля забрати. Та коли вже ми почали з Монтемайорової «Діани», то, як на 

мене, палити її все-таки не слід, лише повикидати з неї всі вигадки про чарівницю Фелісію 

та любовне дання, а також занадто розтягнені вірші, а проза нехай собі буде,— се, як-не-

як, перша серед книжок подібного роду. 
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— Далі маємо другу «Діану», що написав Саламантинець,— провадив цилюрник,— 

і ще одну книгу з такою самою назвою, компонування Хіля Пола. 

— Саламантинець нехай іде до тої купи, що в дворі горітиме,— вирішив парох,— а ту 

«Діану», що Хіль Поло написав, бережімо, буцім то твір самого Аполлона. Але 

поспішаймо, пане куме, бо вже нерано. 

— А ось,— сказав цилюрник, розгортаючи наступний том,— «Щастя кохання» на 

десять книг, скомпонував же їх сардинський поета Антоніо де Лофрасо. 

— Присягаю саном своїм,— промовив парох,— відколи Аполлон Аполлоном, музи 

музами, а поети поетами, ніхто ще не складав такої цікавої й неподобної книги: по-своєму 

вона найкраща й найвиборніша між усіма тими, що будь-коли в сьому роді на світ 

являлася, і хто її не читав, той, можна вважати, зроду не читав нічого кунштовного. 

Давайте її сюди, куме, то для мене така знахідка, що якби мені хто подарував сутану 

з флорентинської саржі, то була б напевне менша втіха. 

Сеє сказавши, одклав її набік із великим задоволенням, а цилюрник тим часом 

виголошував: 

— Далі йдуть «Іберійський пастух», «Енареські німфи» та «Ліки на ревнощі». 

— Що ж нам із ними робити? — спитав парох.— Передамо їх у руки світської влади, 

сиріч клюшниці, а причин краще не питайте, бо інакше сьому огляду кінця-краю не буде. 

— А ось іще «Пастух Філіди». 

— То не пастух,— зауважив священик,— а вельми розумний і дотепний 

великосвітський пан; сю книжку бережіть, як перлину коштовну. 

— Оцей грубенький том,— вів далі цилюрник,— має назву «Скарбона розмаїтих 

поезій». 

— Якби їх не було стільки багато,— сказав парох,— то вони цінувалися б вище. Треба 

вилучити й вичистити з сієї книжки всяку мізерію, що втислася поміж правдиво гарні речі. 

Не даймо її вогню на поталу, бо автор її — мій приятель, а крім неї, він написав іще й інші 

твори, піднесені й героїчні. 

— А ось «Пісенник» Лопеса Мальдонада,— оголосив цилюрник. 

— І сієї книги автор,— промовив парох,— належить до моїх добрих друзів. Коли він 

сам свої пісні рецитує, то всі дивом дивуються: так же то солодко співає, що прямо душу 

пориває. Еклоги в нього, щоправда, довгуваті, але, як то кажуть, запас біди не чинить. 

Нехай же й його книжка йде між вибранці. А то що за книга обік неї? 

— «Галатея» Мігеля де Сервантеса,— одказав цилюрник. 

— Ми з цим Сервантесом здавна великі друзі: вірші він так собі віршує, зате 

нещастями своїми багатьох перевершує. Книга його містить у собі деякі незлі вигадки, 
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дещо ніби обіцяє, але кінців не виводить — треба, отже, чекати заповіданої другої 

частини: може, далі там усе ліпше буде, і тоді ми зможемо її помилувати, а тим часом, 

пане куме, тримайте її у себе в схові. 

— Згода,— одповів цилюрник.— А ось іще три книжки заразом: «Араукана» дона 

Алонса де Ерсільї, «Австріада» Хуана Руфа, підсудка кордовського, та «Монсеррат» 

валенсійського поета Крістоваля де Віруеса. 

— Сі три книги,— сказав парох,— то найкращі епопеї, написані кастильською мовою, 

вони гідно стоять поруч із найзнаменитшими італійськими поемами. Збережімо їх, яко 

найцінніші здобутки гишпанської поезії. 

Переглянувши таку велику силу книг, парох аж заморився і ладен був уже засудити на 

спалення всю решту без розбору, та тут саме цилюрник розгорнув іще одну — «Сльози 

Анджеліки». 

— Я перший проливав би сльози,— промовив парох, почувши ту назву,— якби хто 

казав спалити сю книгу, бо автор її — один з найкращих поетів не лише в Гишпанії, 

а і в цілому світі; крім того, він пречудово переклав дещо з Овідієвих «Метаморфоз». 

Розділ VII. Про другий виїзд нашого доброго рицаря  

Дон Кіхота з Ламанчі 

В цей час почулося голосне гукання Дон Кіхота: 

— Сюди, сюди, хоробре лицарство! Час і пора вам явити міць потужних правиць 

ваших, бо вже двораки в турнірі гору почали брати! 

Довелося бігти на той крик і галас, припинивши огляд у книгозбірні, через що, 

здається, мусили прийняти муку вогненну без жодного суда й розправи «Каролея» та «Лев 

Гишпанський», а також «Цісареві діяння» дона Луїса де Аміли, що, безперечно, 

заслуговували пощади; якби парох був їх побачив, гадаю, що вони не підлягли б такому 

жорстокому вироку. 

Як увійшли всі до Дон Кіхота, той уже встав з постелі і був такий бодренний, мов і не 

думав спати — викрикував у нестямі всяку нісенітницю та, знай, штирхав мечем на всі 

боки, повертаючи його то лезом, то плазом. Його взяли попідруч і силоміць уклали знову 

в ліжко, тоді він трохи втихомирився і сказав, обертаючись до священика: 

— Чи то ж не ганьба, велебний пане архієпископе Турпіне, що так звані Дванадцять 

Перів дали себе з доброго дива поконати на сьому турнірі дворакам, коли натомість ми, 

мандровані рицарі, три дні поспіль перед вели? 

— Та годі-бо вам, пане куме, помовчте,— заспокоював його парох,— дасть Бог, 

фортуна переміниться: що сьогодні втратиш, надолужиш завтра. А тим часом майте 
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обачення на своє здоров’я, бо, здається мені, що вашець дуже втомлений, а може, навіть 

і поранений. 

— Та ран нібито немає,— одказав Дон Кіхот,— а що мене побито й потовчено, то се 

вже певно: той байстрючий Роланд добре поколошматив мене дубиною, а все з завидків, 

що я, бач, один йому в молодецтві рівня. Та не будь я Рінальд Монтальбанський, коли, 

з ліжниці підвівшися, не оддячу йому наперекір усім його чарам! А поки що дайте мені 

чогось попоїсти, душу проквасити; як же помсти доконати, в тім уже моя голова. 

Так же й зробили, дали йому попоїсти, і він знову заснув, а вони всі дивували з його 

навіженства. 

Тої ночі клюшниця спалила вогнем і пустила димом усі книжки, які тільки були в дворі 

і в цілім домі; сіли там попелом і такі, що заслуговували на вічне збереження в архівах — 

чи така вже була їхня доля, чи цензорове недбальство до того причинилось, а справдилася 

на них приповідка, що часом і праведники з грішниками гинуть. 

Парох із цилюрником урадили, що найкращим ліком на недугу їхнього приятеля буде 

закласти й замурувати вхід до книгозбірні — може, як усунути причину, то не стане 

й наслідків; як же він, уставши, не знайде туди ходу, то скажуть йому, що якийсь чарівник 

викрав усі книжки разом із кімнатою. Як же надумали, так не гаючись і зробили. За два 

дні Дон Кіхот устав з постелі і першим ділом кинувся до своїх книжок, але, не знаходячи 

кімнати, в якій вони були, почав никати туди йсюди, крутився коло того місця, де були 

двері, і все мацав руками та очима водив навсібіч, не мовлячи ні словечка. Нарешті по 

довгому часі спитав у клюшниці, як пройти до книгозбірні, а та вже добре знала, що має 

казати. 

— Якої се ви, паночку, книгозбірні шукаєте? — спитала вона.— Немає вже в нас ні 

кімнати тієї, ні книжок — усе забрав сам диявол. 

— Ба не диявол, а чаклун,— упала в річ небога.— Першої ночі по вашому, дядечку, 

від’їзді прилетів він сюди на хмарі, зліз із змія, на якому верхи сидів, і ввійшов до тої 

кімнати. Не знаю, що він витворяв, тільки дивлюся за якусь часину — вилітає він через 

дах, а в домі скрізь диму повно. Ми кинулись туди — що за оказія? Ані книжок нема 

ніяких, ані самої кімнати, нічогісінько! І ще пригадую, що чули ми з господинею, як, 

одлітаючи, крикнув той лихий дідуган, що він уже віддавна таїв злобу проти властителя 

тих книжок і тієї кімнати, тим і накоїв у сьому домі шкоди, яка опісля наяв вийде. Ще 

й додав наприкінці, що звати його мудрий Хрестон. 

— Не Хрестон, а Фрестон,— поправив Дон Кіхот. 

— Та не тямлю вже гаразд, чи то Хрестон, чи Хвостон,— сказала клюшниця,— знаю 

тільки, що на тон кінчається. 
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— Ото ж і є,— пояснював Дон Кіхот,— мудрий чаклун, мій найлютіший ворог, що 

поклав на мене гнів, бо дізнався із чарів своїх та чорнокнижжя, що колись я маю стати на 

двобій з певним рицарем, якому він сприяє, і подолаю того рицаря, не зважаючи на всі 

його зусилля. От він і витворяє мені тепер усякі каверзи, але ж нехай знає: що небо 

судило, того не годен він ані втекти, ані обійти! 

— Авжеж, що ні! — погодилась небога.— Тільки нащо вам, дядю, здалися ті бої та 

двобої? Чи не краще тихо-мирно домонтарювати, аніж світами з доброго дива блукати та 

якогось печеного льоду шукати? Не один-бо, знаєте, по вовну їде, а сам вертається 

стрижений. 

— Ох, моє небожатко! — сказав Дон Кіхот.— Нічого ти в сій справі не тямиш. Перше 

ніж мене стрижуть, я повискубую й повириваю пелехи всякому, хто тільки посміє моєї 

волосинки торкнутися, не то що! 

Побачивши, що він спалахнув гнівом, небога й клюшниця вирішили не казати вже 

йому ні слова накриво. 

Цілих два тижні по тому сидів наш гідальго тихо дома — не було й знаку, щоб він 

ізнову ті химороди гнати збирався. Всі ті дні мав він надзвичайно втішні бесіди з двома 

друзяками своїми, парохом та цилюрником; казав їм, що світові нині найбільше потрібні 

мандровані рицарі і що саме в його особі те мандроване рицарство відродиться 

й оновиться. Парох інший раз сперечався з ним, а інший притакував, бо знав, що інакше 

з ним не зговориш. 

Одночасно Дон Кіхот провадив перемовини з одним селянином, близьким своїм 

сусідом; був то чоловік добрий, хоч добра мав, сердега, не гурт, але, як то кажуть, без олії 

в голові. Так він уже його вговоряв, так надив, такого йому наобіцяв, що бідний селюк 

згодився нарешті стати йому за зброєносця і з ним посполу в мандри піти. Дон Кіхот 

радив йому, між іншим, не дуже огинатися, бо дуже можливо, що їм удасться за одним 

махом-пахом звоювати острів який-небудь, тоді він його зразу на губернатора 

настановить. Знадившись на ці обіцянки, Санчо Панса (так звали того селянина) покинув 

жінку і дітей і став до сусіда свого за джуру. 

Потім Дон Кіхот заходився грошей дбати: дещо попродав, дещо позаставляв (і все ж то 

за безцінь) і збив таки чималеньку суму. Крім того, він позичив у одного приятеля 

круглого щита і, полагодивши сяк-так свого побитого шолома, завідомив зброєносця 

свого Санча, якого дня і якої години мають вони в дорогу рушати, щоб той устиг 

найпотрібнішим припасом себе обмислити та не забув притьмом сакви узяти. Санчо 

запевнив, що не забуде, а ще сказав, що не дуже-то звик пішо ходити, то думає осла свого 

взяти, а осел у нього добрячий. Щодо осла Дон Кіхот мав деякі сумніви: він почав 
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пригадувати собі, чи були в яких-небудь мандрованих рицарів джури-ослоїзди, та так і не 

міг пригадати і врешті дозволив своєму зброєносцю взяти осла, сподіваючись, що 

невдовзі зможе дати йому під верх благороднішого ступака, відбивши коня в першого-

ліпшого нечемного рицаря, що спіткається їм по дорозі. Згадавши корчмареві поради, Дон 

Кіхот призапасив також сорочок та ще дечого. Наготувавши й нарихтувавши все як слід, 

Дон Кіхот і Санчо Панча виїхали одної ночі з села, так що ніхто й не бачив, не 

попрощались навіть із своїми — сей із жінкою та дітьми, а той з небогою та клюшницею. 

Немало ж за ту ніч і проїхали, освіли од села далеченько: хоч там їх тепер і кинуться, то 

вже не знайдуть. 

Санчо Панса їхав на своїм ослі, немов патріарх який; не забув же він і сакви взяти, 

і бурдюга на вино. Йому не терпілося швидше стати губернатором того острова, що пан 

обіцяв. А Дон Кіхот і на цей раз побрався тим самим шляхом, що й перше, себто 

Монтьєльською рівниною, тільки тепер їхалось йому охвітніше, бо час був іще ранній 

і зукісне проміння соняшне не дуже йому докучало. Отак їдучи, обізвався Санчо Панса до 

свого пана: 

— Глядіть же, пане мандрований рицарю, не забудьте того острова, що з ласки вашої 

мені обіцяли. Хай хоч який великий буде, а я ним укерую, от побачите. 

На те одказав йому Дон Кіхот: 

— Треба тобі знати, друже мій Санчо Панса, що в давнину мандровані рицарі мали 

звичай наставляти джур своїх губернаторами та намісниками тих островів чи королівств, 

що вони звоювали, і я твердо наважився того хвального звичаю дотримати; мало того, 

я хочу його удосконалити. Бачиш, вони іноді (а правду кажучи, то таки частенько) чекали, 

поки зброєносці їхні постаріють, що вже несила їм і служити по стількох гірких днях 

і ночах, і аж тоді робили їх графами чи там маркізами і давали їм на ранг якусь волость 

або округу, а як ми з тобою живі будемо, то, може, ще й на сім тижні я звоюю яке-небудь 

королівство, якому ще кілька держав підлягають — котра тобі подобається, в ту 

й настановлю тебе королем. І не думай, що я прибільшаю: рицарям раз у раз трапляються 

небачені пригоди й нечувані нагоди. Можливо, я дам тобі навіть більше, ніж пообіцяв. 

— То себто виходить,— сказав Санчо Панса,— коли я якимось чудом став би, як ви 

кажете, королем, то Хуана Гутьєррес, моя стара, буде вже королицею, а дітки мої 

короленятами? 

— А хто ж у цьому може сумніватись? — одрік Дон Кіхот. 

— Та хоч би й я,— сказав Санчо Панса.— Коли б навіть Пан Біг із неба королівські 

корони дощем сіяв, то й тоді на голову Марії Гутьєрре’с ані жодна, мабуть, не прийшлася 

б. Ні, пане, не вийде з неї королиці, хіба од сили грапиня, та й то ще невгадно. 
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— Уповай на Бога, Санчо,— втішав його Дон Кіхот,— він пошле їй те, що годиться, 

а сам теж не прибіднюйся: бути тобі губернатором, а щоб нижче, то й не думай. 

— А й не думаю, добродію,— відповів Санчо Панса.— Ви ж у мене пан важнющий, то 

й дасте мені щось таке гарне, щоб воно й до шмиги було, й до снаги. 

Розділ VIII 

Про велику перемогу, здобуту премудрим Дон Кіхотом 

у страшенному й неуявленному бот з вітряками, та про 

інші вікопомні події 

Тут перед ними заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед поля стояли; як 

побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєноші: 

— Фортуна сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Поглянь, друже мій Санчо, 

що там попереду бовваніє: то тридцять, якщо не більше, потворних велетнів, що з ними 

я наважився вой воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать 

початки нашому багатству. А війна така справедлива, бо змітати з лиця землі лихе 

насіння — то річ спасенна і Богові мила. 

— Та де ж ті велетні? — спитав Санчо Панса. 

— Он там, хіба не бачиш? — одказав Дон Кіхот.— Глянь, які в них довжелезні руки: 

у деяких будуть, мабуть, на дві милі завдовжки. 

— Що-бо ви, пане, кажете? — заперечив Санчо.— То ж овсі не велетні, то вітряки, і не 

руки то в них, а крила: вони од вітру крутяться і жорна млиновії ворочають. 

— Зразу видно, що ти ще рицарських пригод несвідомий,— сказав Дон Кіхот,— бо то 

таки велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь і помолись, а я тим часом зітнуся з ними 

в запеклому й нерівному бою. 

По сім слові стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе 

остерігав його, щоб не кидався битись, бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашому так 

ті велетні в голові засіли, що він не зважав на Санчове гукання й не придивлявся до 

вітряків, хоч був уже од них недалеко, а летів уперед і волав дужим голосом: 

— Не тікайте, боягузи, стійте, підлі тварюки! Адже на вас нападає один тільки рицар! 

Тут саме звіявся легкий вітрець, і здоровенні крила вітрякові почали обертатись; як 

побачив те Дон Кіхот, закричав: 

— Махайте, махайте руками! Хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Бріарея, і тоді не 

втечете кари! 
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Сеє сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її допомогти йому 

в такій притузі, затулився добре щитом і, пустивши Росинанта.вчвал, угородив списа 

крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпонув крило так рвучко, що спис миттю на 

друзки розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх із розгону додолу. 

Санчо Панса прибіг на всю ослячу ристь рятувати свого пана; наблизившись, він побачив, 

що той і поворухнутись не може — так тяжко грьопнувся з Росинанта. 

— Ах, Боже ж ти мій, Господи! — бідкався Санчо.— Чи не казав я вам, пане, щоб 

стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер у голові ганяє. 

— Мовчи, друже Санчо,— одказав Дон Кіхот,— бойове щастя переходя живе. Я оце 

думаю, та так воно і є, що то мудрий Фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки вкупі 

з кімнатою, навмисне перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави 

перемоги, бо на мене дуже ворогує. Але кінець кінцем мій доблесний меч розіб’є ті 

зловорожі чари. 

— Та дай Боже,— сказав Санчо Панса. 

Він допоміг Дон Кіхотові встати й посадив його на Росинанта, що теж був ледве живий 

та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі до Ляпіського 

перевалу, бо там, казав Дон Кіхот, на тих розиграх, чекають їх, без сумніву, численні 

й різнорідні пригоди. Одне тільки смутило нашого рицаря, що не було вже в нього списа; 

розповівши про те горе джурі своєму, він сказав: 

— Раз якось читав я, що один гишпанський рицар на ймення Дієго Перес де Варгас, 

поламавши в бою меча, одчахнув од дуба здоровенну гілляку і того дня стільки подвигів 

учинив, стільки маврів нею перетовк, що йому дали прізвище Гілляка, а нащадки його 

й досі пишуться Варгас-і-Гілляка. Я до того річ веду, що й сам думаю собі дубця уломити 

з першого дуба чи падуба, що ми по дорозі вбачимо. І буде той дубець незгірший ніж 

у Варгаса був, і доконаю я з ним таких подвигів, що ти можеш себе за щасливця вважати: 

рідко кому доводиться бути свідком і самовидцем майже неймовірних подій. 

— То все в Божих руках,— одказав йому Санчо,— я вірю всьому, що ваша милость 

мені каже. Тільки сядьте-бо рівніше, а то ви якось аж перехнябились у сідлі — мабуть, 

таки добре забились, як упали. 

— Правда твоя,— промовив Дон Кіхот,— але, як бачиш, я не кволюся, що те й те мені 

болить, бо мандрованим рицарям не подоба на рани скаржитись, хоч би з них і тельбухи 

вилазили. 

— Коли так, то хай буде й так,— відповів Санчо,— але я був би радий, що Боже крий, 

якби ви, паночку, та жалілись мені, як вам що болітиме. А вже як у мене що заболить, хоч 
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трішечки, то так стогнатиму, що ну! Чи, може, і джурам мандрованих рицарів не вільно на 

біль нарікати? 

Дон Кіхот посміявся з простоти свого зброєноші і сказав, що він може собі стогнати 

й жалітися скільки влізе, чи є чого, чи нема, бо в рицарських законах про те нічого не 

написано. Тоді Санчо нагадав панові, що час би їм чогось і попоїсти. Дон Кіхот відповів, 

що йому поки що не хочеться, а Санчо нехай їсть, коли заманеться. Одержавши такий 

дозвіл, Санчо розташувався якнайзручніше на ослі, вийняв із саков харч і заходився 

підживлятися, трюхикаючи звільна позад пана; час від часу він потягав винце з бурдюга, 

та так же смачно, що йому позаздрив би найзавзятіший неминай-корчма з Малаги. Отак 

їдучи та частуючися потроху, він зовсім забув про панові обіцянки, а пошуки пригод, 

хоч би й небезпечних, здавались йому вже не тяжким трудом, а приємною розвагою. 

Обночувались вони на якомусь узліссі; Дон Кіхот уломив собі з дерева суху гілляку 

і насадив на неї залізну клюгу, що од списа лишилась,— от тобі вже й ратище готове. 

Цілісіньку ту ніч наш гідальго не змигнув і на хвильку, мріючи про свою володарку 

Дульсінею — він-бо у всьому вирішив наслідувати вчинки рицарів, у романах описані, 

а ті, як відомо, не спали ночей по лісах та пущах, усе до коханих своїх дам мислі зносячи. 

Інша річ Санчо Панса: добре напхавши собі кендюха, і то не якоюсь там цикорною водою, 

він проспав без прокиду до самого рана, і щоб Дон Кіхот був його не розбуркав, не 

пробудило б сонька ні проміння соняшне, що прямо в лице йому било, ані співоче 

птаство, що веселим гамором вітало новий день. Уставши, кинувся Санчо зразу ж до 

бурдюга і непомалу засмутився, як побачив, що той проти вчорашнього значно схуд, а по 

такій дорозі хтозна, чи швидко поповніє. Дон Кіхот не хотів снідати — був, певно, ситий 

своїми розкішними споминками. Знов рушили вони в путь, що вчора почали верстати, 

і так як у пізні обіди доїхали до Ляпіського перевалу. 

— Отут, брате Санчо,— обізвався Дон Кіхот,— буде нам з тобою тих пригод, хоч 

купайся. Тільки гляди: хоч до якого великого скруту мені дійде, не поривайся до меча, аби 

мене оборонити; хіба що нападуть на мене якісь лайдаки, посполиті люди, тоді можеш 

мені пособляти. А як будуть то рицарі, ти не можеш і не мусиш за всіма законами 

рицарськими мені до помочі ставати, поки тебе самого на рицаря не висвятять. 

— За се не клопочіться, пане,— відповів Санчо,— тут я ніколи з послуху не вийду, бо 

вдався зроду любомирний, усякі свари та чвари мені осоружні. От як мене самого хто 

зачепить, тоді вже й на рицарські закони не подивлюсь, бо закони людські та Божі 

дозволяють кожному себе од напасті боронити. 

— І я не кажу, що ні,— промовив Дон Кіхот,— але як на мене, буває, нападуть рицарі, 

то ти вже, будь ласка, стримуй свої пориви. 
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— Чому не стримать, стримаю,— заспокоїв його Санчо.— Се для мене така буде 

заповідь, як шанувати неділеньку святу. 

Їдуть вони отак, балакають, аж назустріч їм де взялися два ченці-бенедиктинці верхи не 

на мулах, сказав би, а на верблюдах, такі ті мули були здорові. Обидва вершники на очах 

мали подорожні окуляри, а над головами парасолі. За ними їхав ридван з чотирма чи 

п’ятьма супровідниками верхи на конях, а позаду йшли пішки два погоничі. В тому 

ридвані сиділа, як виявилось згодом, одна біскайська дама, що правилась у Севілью до 

свого чоловіка, котрий мав їхати в Америку на якусь високу посаду, а ті ченці не 

належали до її почту, просто їхали однією дорогою. Скоро побачив їх Дон Кіхот, зараз 

сказав своєму джурі: 

— Коли не помиляюсь, нас чекає зараз найславніша пригода, яку тільки можна собі 

уявити: ті дві чорні поторочі онде-о — то, безперечно, чарівники, що викрали якусь 

принцесу і везуть її кудись у тому ридвані. Я мушу будь-що-будь тому ґвалтовному 

вчинкові перешкодити. 

— Глядіть, пане, щоб не було гірше, як із вітряками! — сказав Санчо Панса.— Та то ж, 

добродію мій, брати-бенедиктинці, а в ридвані їдуть, либонь, якісь подорожні. Вважайте 

добре, а то ще знов вас лихий попутає. 

— Говорив же я тобі, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— що ти не вельми на пригодах 

розумієшся. Як я сказав, так воно і є, зараз сам побачиш. 

По сім слові вибасував наперед, став серед дороги, якою їхали ченці, підпустив їх на 

таку відстань, щоб могли його почути, і обізвався зичним голосом: 

— Гей ви, диявольське потворне кодло! Зараз же пустіть на волю високородних 

принцес, що їх везете силоміць у сьому ридвані! А ні, то готуйтеся до наглої смерті, 

прийміть слушну кару за своє лиходійство! 

Ченці натягнули повіддя; вражені незвичайним виглядом Дон Кіхота і ще більше його 

мовою, вони одказали: 

— Пане рицарю, ми не дияволи й не потвори, ми ченці закону святого Бенедикта, їдемо 

собі вдвох своєю дорогою, а чи є в тім ридвані які крадені принцеси, того ми несвідомі. 

— Ви не одурите мене лестивими речами,— сказав Дон Кіхот.— Знаю я вас, брехливе 

лайдацтво! 

Не чекаючи відповіді, він підострожив Росинанта, наважив списа і з таким лютим 

завзяттям ринувся на першого ченця, що якби той сам не скотився з мула, він би скинув 

його на землю тяжко пораненого або й зовсім без душі. Другий чернець, побачивши, яка 

доля спіткала його товариша, дав своєму доброму мулові п’ятками в боки і гайнув у поле, 

мов вітром його здуло. 
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Санчо Панса зіскочив хутенько з осла, підбіг до ченця, що лежав на землі, і заходився 

стягати з нього рясу. Тут до завзятого джури підійшли ті два погоничі, служки чернечі, 

і спитали, чого се він його роздягає. Санчо відповів, що то його законні трофеї, бо пан 

його, Дон Кіхот, здобув у битві перемогу. Погоничі жартів не знали, а про битви й трофеї 

зроду нічого не чули; скориставши з того, що Дон Кіхот під’їхав до ридвана і завів 

розмову з подорожніми, вони кинулись на Санча, повалили його і добре йому боки 

полатали та бороду чисто обскубли; так і лежав, сердега, простягнувшися, без тями й без 

духу. Чернець тим часом устав, переляканий та перестрашений, що й лиця на ньому не 

було, зліз мерщій на свого мула й погнав до товариша, що піджидав його віддалік, 

дивлячись на всю тую веремію. Тоді, не чекаючи кінця пригоді, рушили разом уже 

чимдуж уперед та все, знай, хрестилися, мовби їм на п’яти наступала якась нечиста сила. 

Тим часом Дон Кіхот, як ми вже сказали, завів розмову з дамою, що в ридвані сиділа. 

— Ваша ліпота, сеньйоро моя,— просторікував наш рицар,— може тепер собі до 

вподоби персоною своєю розпоряджати, бо свавільна пиха напасників ваших лежить 

повергнута в прах могутньою моєю правицею; аби ж вам не трудиться марне, імені 

визвольника свойого допитуючись, відайте, що звати мене Дон Кіхот з Ламанчі, що єстем 

мандрований рицар, довічний слуга і раб незрівнянної вродливиці Дульсінеї Тобоської; 

в нагороду за поміч, що я вам призволив, одної лише благаю у вас ласки, рачте, ваша 

вельможність, завернути до Тобоса, стати в моїм імені перед володаркою моєю 

і ознаймити їй усе, що я вчинив для рятунку вашого. 

До всього, що говорив Дон Кіхот, прислухався слуга-біскаєць, один із тих, що ридван 

супроводили; побачивши, що рицар не дає проїзду, а притьмом жадає, щоб подорожні 

завернули до Тобоса, приступив до нього і, схопивши за списа, гукнув ламаною 

кастільською і крученою біскайською мовою: 

— Гей, рицар, лихої години! Клянусь на Бога, що мені створив, як не будеш коляса 

пускати, буде тобі біскай убивати! 

Дон Кіхот зрозумів його дуже добре і з гідністю відповів: 

— Якби ти був кавальєро, я скарав би тебе за твою глупоту і зухвальство, гультяю! 

— Не я кавалер? — образився біскаєць.— Бога божусь, брешеш християнськи! Кидай 

спису, тягай меча, буде тобі кота в воді! Біскай на землі, кавалер на морі, кавалер на 

чорті’, а скажеш ні — твоя брехня! 

— Ну що ж, побачим, хто кого, як сказав Аграхес,— промовив Дон Кіхот. 

Тоді кинув списа на землю, вихопив меча, затулився щитом і порвався до біскайця, 

твердо наважившись укласти його на місці. Бачить біскаєць, що непереливки, хотів із 

мула злізти, бо не дуже-то на ту найману тварину звірявся, та встиг лише меча добути. 
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Щастя його, що ридван був близенько: він схопив ізвідти подушку, закрився нею, мов 

щитом, і обидва вони ринулись до бою, як двоє смертельних ворогів. 

Усі присутні даремне силкувалися помирити їх: біскаєць галасував крученою своєю 

мовою, що як не дадуть йому сю бійку до кінця довести, то він і панію вб’є, і всіх 

повбиває, хто йому на заваді стане. Подорожня дама, вражена й перелякана таким 

зворотом справи, веліла машталірові од’їхати на узбіч і віддалік дивилась на той запеклий 

поєдинок. Біскаєць саме рубонув Дон Кіхота по плечу — якби не щит, то був би 

розпанахав його аж до пояса. Відчувши міць того ґвалтовного удару, Дон Кіхот покликнув 

на весь голос: 

— О, Дульсінеє, володарко душі моєї, квіте небесної вроди, рятуй свого рицаря, що 

заради чеснот твоїх незмовленних на таку жахливу наражається небезпечність! 

Проголосити цю тираду, стиснути меча в руці, заслонитися добре щитом і стрімко 

впасти на противника — все це було справою якоїсь хвилини для Дон Кіхота, що вирішив 

одним махом із біскайцем розправитись. Той же, побачивши таку рішучість і одвагу 

рицареву, і собі поклав діяти без вагання. Затулився гаразд подушкою і стояв напоготові, 

тільки мула не спромігся ні туди, ні сюди повернути, бо та тварина, здорожена й незвикла 

до таких герців, стояла на місці, мов укопана. Отож Дон Кіхот, піднявши високо меча, 

наступав, як ми сказали, на обачного біскайця, наважившись розрубати його навпіл, 

а біскаєць, прикрившися подушкою, і собі підніс меча; всі присутні з ляком і тривогою 

ждали тих страшенних ударів, якими противники погрожували один одному, а дама 

в ридвані з покоївками своїми ревно молилась, обрікаючись гойними приносами всім 

чудотворним образам і святиням гишпанським, аби тільки Господь порятував слугу її 

і вибавив їх усіх од видимої смерті. 

Але, на превеликий жаль, перший автор, що написав про Дон Кіхота, уриває історію 

свою саме на цьому захоплюючому моменті, пояснивши це тим, що не знайшов 

у джерелах жодних відомостей про закінчення сього поєдинку та про інші Дон Кіхотові 

подвиги. Проте другий його дієписець не міг припустити думки, щоб такі цікаві події 

пішли в забуток, щоб усі ламанчани були такі вже оспалі й недопитливі, що ніде в архівах 

їхніх чи в шухлядах не лишилось якихось шпаргалів чи рукописів, зв’язаних так чи сяк 

з іменем нашого преславного рицаря, тим-то й не тратив утішної надії віднайти колись 

кінець сієї небуденної історії. І справді, він таки віднайшов його з небесного призволу, 

а як — про те дізнаєтесь із другої книги. 

Розділ IX, що оповідає про кінець і край дивовижного 

поєдинку між хоробрим біскайцем і завзятим ламанчцем 
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В першій частині сієї історії ми лишили бравого біскайця й славетного Дон Кіхота, як 

вони замахнулись люто один на одного голими мечами, що якби були з усіх сил рубонули, 

то напевне себе навзаєм розполовинили б і розпалися б кожен на дві частки, мов розрізані 

гранатові яблука,— і саме на такому непевному місці урвав автор, як стій, свою прецікаву 

повість, не вказавши навіть, де можна знайти її продовження. 

Зажурився я з того непомалу: любо мені було той коротенький уривок читати, та 

нелюбо думати, як то нелегко розшукати дальший тяг сієї превтішної повісті, якій, на мій 

погляд, багатенько ще бракує сторінок. Мені здавалось неймовірним, ба навіть зовсім 

неможливим, щоб для такого славетного рицаря та не знайшлося якогось мудрого 

письмака, котрий піднявся б списати його небувалі подвиги; адже всім мандрованим 

рицарям, що шукали, як то кажуть, пригод, завжди щастило на хронікарів, на кожного 

припадало по одному, а то й по два, і ті мудреці не лише їх діяння списували, а й 

найменші їхні думки та всякі дурниці змальовували, що годі було й приховати. Чи то 

мислима річ, щоб лиха доля позбавила нашого зацного рицаря того добра, що Платір і все 

його субраття подостатком мали? 

Тим і не хотів я до думки прихилитись, що така чудовна історія могла лишитись 

урізаною і втятою, і складав цілу вину на злостивість часу, цього нищителя й губителя 

всіх на світі речей: або, гадав я, він зовсім запропастив її, або в якомусь незнаному схові 

тримає. Але знов-таки, міркував я, якщо в Дон Кіхотовій книгозбірні знайдено такі 

новочасні твори, як «Енареські німфи» та «Ліки на ревнощі», то і його власна історія 

мусить бути не вельми давньою: хоч вона, може, й не записана, то досі живе ще в пам’яті 

його односільців та земляків-ламанчан. Сі здогади непокоїли мене й додавали охоти дійти 

сущої і достеменної правди про все життя й чудородні вчинки славетного нашого 

гишпанця Дон Кіхота, зерцала і світила ламанчського рицарства, першого, хто в наші 

часи, під таке знегіддя й лихоліття, взяв на себе нелегкі й почесні обов’язки мандрованого 

рицаря, що має направляти всякі кривди, запомагати вдовиць і обороняти дівиць, тих, що 

то гасають горами-долами на скакунах своїх з карбачем у руках і всім своїм дівоцтвом за 

плечима; в старовину й справді водились такі панянки, що, проживши до вісімдесяти 

років і не проспавши ані жодної ночі під крівлею, примудрялися якщо тільки їм не 

розвивав вінця якийсь нахаба, гультяй або потворний велетень, лягати в домовину такими 

нетиканими, як і матері, що їх спородили. З сієї ж то, кажу, причини і ще з багатьох інших 

заслуговує наш премудрий Дон Кіхот на повсякчасну хвалу і довічную згадку, та й мене б 

забувати не слід за ті труди й старання, що поклав я, аби розшукати кінець сієї 

надзвичайної історії, хоч сам добре знаю — щоб не сприяли мені небо, випадок і фортуна, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2038 

 

то рід людський був би навіки позбавлений розваги й задоволення, які вона годин на дві 

може дати тому, хто уважно її прочитає. А розшукав я той кінець ось яким чином. 

Раз якось іду я по жидівському базару в Толедо, аж бачу — хлопець один старі якість 

зошити й шпаргали торговцю шовком продає, а я собі зроду до читання охочий, на вулиці 

клаптик паперу підніму, і то почитаю; з тієї ж то цікавості узяв я в хлопчика один зошит 

і по письму зразу впізнав, що то арабщина. Впізнати ж то впізнав, а вчитати не зміг; давай 

тоді роззиратися, чи нема де якого мориска, щоб мені те писання розтлумачив. А в Толедо 

такого чоловіка знайти — не велика труднація: якби навіть мені треба було перекладача 

з якоїсь путнішої і давнішої мови, і то легко знайшов би. Нарешті один таки навинувся 

мені на очі; я сказав йому, чого мені треба. Він узяв у руки зошита, розгорнув десь 

посередині і, прочитавши кілька рядків, зареготався. Я спитав, чого він сміється, і він 

одказав, що його насмішила приписка на маргінесі. Я попросив його ту приписку 

перекласти. Не перестаючи сміятися, він сказав: 

— Тут ізкраю написано ось що: «Дульсінея Тобоська, що її імення так часто в сій 

повісті фігурує, була, кажуть, велика мастачка свинину солити — у всій Ламанчі другої 

такої не було». 

Почувши слова «Дульсінея Тобоська», я став як уритий: мені одразу спало на думку, 

що ці старі зшитки містять у собі історію Дон Кіхота. Вражений цим здогадом, я попрохав 

мориска прочитати заголовок, і він не гаючись перетовмачив мені з арабської на 

кастільську до слова так: «Історія Дон Кіхота з Ламанчі, написана Сідом Ахметом Бен-

Енхелі, дієписцем арабським». 

У мене аж вушка засміялись, як я той заголовок почув, та я перемігся якось, щоб 

радості своєї і навзнаки не подати. Підскочивши до шовкоторговця, я видер йому з рук усі 

ті зшитки й папери і забрав їх у хлопця за півреала; коли б він був здогадався, як вони 

мені потрібні, він міг би заправити за них і одержати з мене цілих шість реалів, а то 

й більше. Тоді ми з мориском відійшли до собору, стали під опасання, і тут я попросив 

його переложити на кастільську мову, нічого не проминаючи й не додаючи, все, що в тих 

паперах стосувалось Дон Кіхота,— а ціну сам нехай покладе, яку хоче. Він задовольнився 

двома мірками родзинок та двома корцями пшениці, пообіцявши за те перекласти рукопис 

докладно й доладно, і то в найкоротшім часі. Щоб же ту справу прискорити і такої цінної 

знахідки з рук не пускати, взяв я мориска до себе додому, і за яких півтора місяця він 

переклав мені всю ту історію, яку я вам зараз і розкажу. 

В першому зшитку була, між іншим, дуже натурально намальована бійка Дон Кіхота 

з біскайцем: суперники зображені в тій самій поставі, як оповідається в історії, обидва 

піднесли вгору мечі, той затуляється щитом, а сей подушкою; під біскайцем мул, немов 
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живий, і зразу видко, що наймана тварюка: під мулом напис — «Дон Санчо де Аспейтія», 

так звали б то біскайця, а під Росинантом — «Дон Кіхот». Росинанта маляр удав 

знаменито: така собі невірна шкапа, худа й незграбна, суха й довготелеса, ще до того 

й драбинчаста, ребра аж світяться; недарма ж і названо його так, сказано — Перешкапа. 

Трохи одаль стоїть Санчо Панса, осла свого за оброть тримаючи; під ослом написано — 

«Санчо Санкас»: судячи з малювання, мав він товсте черево, короткого тулуба й довгі 

ноги, тим-то й прізвище йому прокладено Панса або Санкас, себто Пузань чи Цибань, 

воно і так і так у нашій історії пишеться. Були там іще деякі цікаві дрібнички, та вони для 

нашої історії більшої ваги не мають, нічого не додаючи до її правдивості: а історія та, 

кажуть, добра, котра правдива. 

Як же нашій історії і можна щодо правдивості який закид зробити, то хіба одне тільки, 

що автор її араб, а ся нація на натуру брехлива; та що араби на нас ворогують, то можна 

припустити, що він радше применшує, ніж прибільшує. Так воно, мабуть, і є, бо там, де 

він мусив і міг би про заслуги нашого доброго рицаря ширше пером розвестися, він ніби 

нарочито збуває їх мовчанням. Се річ погана, надто як робиться зумисне: історики завжди 

мають бути точними, правдомовними і безсторонніми, щоб ні власний інтерес, ні страх, ні 

ворожнеча, ні дружба не могли збити їх з путі істини, бо істина — це матір історії, а сама 

історія — це суперниця часу, хоронителька дій, свідок минувшини, приклад і пересторога 

для сучасності, наука на майбуття. Я певен, що в сій історії ви знайдете все, чого тільки 

можна вимагати від цікавої лектури, як же їй, може, бракуватиме де чого доброго, то 

винен у тім, безперечна, собака-автор, а не сам предмет. Отож, якщо вірити перекладові, 

друга частина її починається ось як. 

Замахнулись наші завзяті й затяті одноборці гостролезими мечами своїми, і така грізна 

та безстрашна була в обох постава і направа, що, сказав би, кидають вони виклик землі, 

небові й пеклу. Перший ударив буйнокровий біскаєць — рубонув з такою люттю і міццю, 

що якби меч його був у руці не схибнувся, сей один удар міг і запеклому поєдинку, і всім 

пригодам нашого рицаря край покласти; отже, зичлива доля, що берегла Дон Кіхота для 

важливіших справ, повернула меча його супротивника так, що він хоч і спав йому на ліве 

плече, та великої шкоди не вкоїв, лише збив лівобічні лати та відтяв мимохідь частину 

шолома й півуха. Все те залізяччя брязнуло додолу, і Дон Кіхот стояв якусь мить, як 

непишний. 

Та, Боже мій правий! Чи знайдеться такий чоловік у світі, котрий змалював би словом 

той лютий гнів, що вступив у нашого рицаря, як побачив він, яку йому вчинено швабу? 

Скажемо тільки, що Дон Кіхот знову звівся на стременах, ще міцніше стиснув обіруч меча 

і так скажено затнув біскайця по голові й подушці, що не помогла бідоласі тая затула — 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2040 

 

здавалось, ціла гора на нього звалилася, а з носа, рота і з вух аж кров хлянула. Захитався 

біскаєць і спав би напевне з мула, якби за огривка не вхопився, та тут ноги висунулись 

йому із стремен, руки розчепірились, а наляканий отим страшенним ударом мул шарахнув 

убік, став гопки і скинув вершника додолу. 

Дон Кіхот дивився на все те з холодним серцем, а як побачив ворога свого на землі, 

миттю зіскочив з коня, підбіг до нього й.приставив вістря меча до очей. 

— Здавайся,— гукнув,— а ні, то голову одрубаю! Приголомшений біскаєць не міг 

вимовити ні слова, та й заціпив би 

йому, певно, навіки розсатанілий Дон Кіхот, якби дами з ридвана, що доти дивились, 

умліваючи, на той герць, не підійшли до рицаря й не почали благати його, щоб він із ласки 

своєї дарував їхнього джуру горлом. На тії речі відповів Дон Кіхот з великою гідністю 

й повагою: 

— Звичайно, прекрасні сеньйори, я з дорогою душею вчиню вашу волю, але з однією 

умовою і з одним застереженням: нехай той рицар пообіцяє податися в Тобосо і стати 

в моїм імені перед незрівнянною царицею Дульсінеєю, аби вона розпорядила ним по своїй 

уподобі. 

Перелякані й збентежені дами, навіть не збагнувши до ладу, чого він вимагає, і не 

спитавши, хто така Дульсінея, обіцяли, що джура їхній зробить усе так, як він велить. 

— Гаразд,— сказав тоді Дон Кіхот,— я вірю вам на слово і не заподію йому більше 

ніякого лиха, хоч він його й заслуговує. 

Розділ X. Про втішні розмови, що провадив Дон Кіхот  

зі зброєносцем своїм Санчом Пансою 

Тим часом підвівся й Санчо Панса, якого служки чернечі добре-таки помотлошили, 

і став пильно стежити за поєдинком Дон Кіхота, благаючи подумки Бога, аби дарував 

панові його перемогу і владу над островом, що на ньому губернатором мав стати, як було 

обіцяно, джура. Як же двобій скінчився і Дон Кіхот збирався знову сідати на Росинанта, 

Санчо підбіг, щоб потримати стремено, упав перед ним навколішки, поцілував у руку 

й сказав: 

— Пане мій Дон Кіхоте, нарядіть мене з ласки вашої губернатором на той острів, що 

здобуло ваше добродійство в сьому запеклому бою; хай хоч який великий той острів буде, 

а в мене стане хисту на ньому губернаторювати несогірше будь-якого губернаторя. 

На те сказав йому Дон Кіхот: 

— Уважай, брате Санчо, що се була в нас пригода не острівна, лише перехресна, 

а в такій нічого путнього не здобудешся, хіба що голову собі розсадиш чи вуха одбіжиш. 
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Май лишень терпіння, незабаром випаде нам щось краще, і будеш ти в мене 

губернатором, а може, й бери вище! 

Санчо подякував йому красненько, поцілував ще раз руку і край кольчуги, підсадив 

його на Росинанта, а сам сів на осла та й потюпав слідком за паном, що, навіть не 

попрощавшися з подорожніми дамами і не сказавши більше ні слова, покатав 

у поблизький лісок. Санчо і свою худобину на повну ристь пустив, так же за Росинантом 

годі було збігти: мусив Санчо пана свого окликнути, щоб надіждав його. Дон Кіхот осадив 

Росинанта й чекав на свого захеканого джуру, що, порівнявшись із ним, сказав: 

— Здається мені, пане, що треба нам у якійся церкві заховатися, бо ви тому чоловікові 

такого завдали гарту, що як заявить хто в Святу Германдаду, то певне нас із вами в тюрягу 

запроторять, а звідти покіль вийдемо, то й голови нам пооблазять. 

— Замовч,— сказав йому Дон Кіхот.— Ти бачив коли, чи де читав, щоб мандрованого 

рицаря за смертовбивство до права тягли? 

— За смердовбивство я не знаю,— відповів Санчо,— сам на чуже життя не важив 

ізроду, знаю тільки що Свята Германдада за тими сочить, що на битому шляху бійку 

заводять, а я в таке мішатись не хочу. 

— Не журися, друже,— заспокоїв його Дон Кіхот,— я тебе не то од Германдади, а і од 

самих халдеїв дозволю. Але ти скажи мені по щирій правді: чи бачив ти де рицаря понад 

мене на всьому земному крузі, що людям відомий? Чи читав у якомусь романі, щоб хто 

коли сміливіше нападав, стійкіше захищався, завзятіше рубався, спритніше ворога з сідла 

скидав? 

— Як направду сказати,— признався Санчо Панса,— то я зроду не читав ані 

однісінької книжки, бо таки й неписьменний; та не гріх і побожитися, що, скільки живу, 

не служив іще такому, як ваша милость, хвабренному пану; дай тільки, Господи, щоб за ту 

вашу хвабрість не попали ви туди, що я оце казав. Та тепер прошу вас, пане, погойтеся 

трохи: он у вас із уха кров як цебенить. А в мене в торбі і смиканина є, і масті білої 

трошки. 

— Не треба було б того нічого,— відказав Дон Кіхот,— якби я не забув прихопити 

з собою плящину з бальзамом Ф’єрабраса: одна б його краплинка — і ніякі ліки більше не 

потрібні, і ніякого тобі клопоту. 

— А що то за плящина, що то за бальзам? — спитав Санчо Панса. 

— Я того бальзаму рецепт напам’ять знаю,— одказав Дон Кіхот,— з ним ніяка смерть 

не страшна, ніяких ран не бійся. Я його наготую і дам тобі, а ти тільки дивись — як мене 

в бою хто розрубає навпіл (таке з мандрованими рицарями раз у раз трапляється), зараз 

обережненько підніми ту половину, що додолу впала, і, поки ще кров не зсілася, притули 
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її гарненько до тої половини, що в сідлі лишилась, та гляди ж, припасуй там усе як слід, 

а тоді дай мені того бальзаму двічі ковтнути, і я буду знову здоровий, як дзвін, от 

побачиш. 

— Коли таке діло,— сказав Панса,— то зрікаюсь я навіки над островом урядувати, що 

ви обіцяли, а за всю мою вірну й щиру службу одного в вас прошу: дайте мені, пане, 

рецепта на ті чудотворні краплі. Як на мене, то за одну унцію таких ліків де завгодно не 

менше як два реали дадуть, а я з тими грішми віку довікую і гадки не матиму. А чи 

дорого ж то стане ті ліки зготовити? 

— Та за які три реали можна буде шість кварт наробити,— відповів Дон Кіхот.— Бий 

його Божа сила! — вигукнув Санчо.— То чого ж ви, пане, чекаєте? Наробіть і мене 

навчіть. 

— Тихо, друже,— сказав Дон Кіхот,— я тобі ще й не такі таємниці відкрию, ще й не 

такими ласками тебе ущедрю; а поки що полікуймося, бо вухо мені таки непомалу болить. 

Санчо дістав із саков корпію і масть. Але тут Дон Кіхот глянув ненароком на свого 

розбитого шолома і трохи не сказився. Поклав руку на меча, звів до неба очі і промовив: 

— Присягаю на Створителя всього сущого і на всі чотири Євангелії, де теє суще 

докладно списане, що буду так жити, як жив великий маркіз Мантуанський, коли поклявся 

за смерть свого небожа помститися, сиріч не їсти хліба за столом, не пригортатися до 

малжонки і ще чогось не робити (от забувся, але все одно присягаю), допоки на тому не 

помщуся, хто такої завдав мені наруги! 

Почувши таку річ, Санчо сказав: 

— Уважайте, ваша милость, пане мій Дон Кіхоте, що коли той рицар учинив вашу волю 

і став перед очі Дульсінеї Тобоської, то він уже виконав свою повинність і не заслуговує 

нової кари, якщо тільки не вкоїть нового якого злочину. 

— Ти міркуєш слушно і справедливо,— сказав Дон Кіхот,— тим я касую присягу 

помсти; зате знов шлюбую і конфірмую, що житиму так, як казав, поки не виборю 

в якогось рицаря такого доброго шолома, як сей був. І не думай, Санчо, що се я сухого 

дуба везу, мені є чиїм слідом іти: адже так достоту було з Мамбріновим шоломом, що так 

дорого став Сакріпантові. 

— Ей, пане, пане! — промовив Санчо.— Пошліть ви всі ті присяги к нечистій матері, 

бо вони тільки на здоров’я вадять та душу до гріха провадять. Ану ж ми за кілька день не 

здибаємо чоловіка в шоломі, що тоді робити? Невже таки будете тої присяги додержувати, 

всякі шкоди й недогоди від неї терплячи? Це ж доведеться ночувати під голим небом, 

спати не роздягавшись і ще всяку таку покуту нести, що понавигадував той дурноголовий 

дід, маркіз Мантуанський, а ви оце тепер його робом ходити надумали. Та по сій же 
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дорозі, пане, збройні люди зовсім і не їздять, а самі-но підводчики та погоничі; вони тих 

шоломів зроду і в вічі не бачили, не то щоб коли носили! 

— Помиляєшся,— сказав Дон Кіхот.— За які дві години ми зустрінемо десь на розпутті 

велику силу збройного люду; буде його, може, ще більше, ніж у тому війську, що на 

Альбраку йшло Анджеліки Прекрасної добувати. 

— Ну, чи так, то й так,— погодився Санчо.— Аби тільки дав Бог, щоб усе добре було, 

та щоб швидше того острова добути, який мені так дорого коштує, а там хоч і вмерти. 

— Я вже казав тобі, Санчо, про те будь безпечен: не буде острова, знайдемо щось інше, 

може, данське королівство, а може, собрадіське. Тобі воно якраз на руку ковінька, на 

суходолі все-таки веселіше. Та годі поки що про се, поглянь лишень, чи нема там у тебе 

в торбі чого попоїсти: підживимось і зараз же рушимо замку шукати, де б нам ніч 

перебути та бальзаму наготовити, що я казав,— а то вухо так болить, що крий Мати Божа. 

— У мене є цибулина, сиру трохи та хліба кілька шкуринок,— мовив Санчо,— та се 

їство не годиться такому, як ви, зацному рицареві. 

— Небагато ж ти в цьому ділі тямиш,— одказав Дон Кіхот.— Знай, Санчо: мандровані 

рицарі за честь собі покладають по місяцю нічого не заживати, або вже їдять, що Бог 

пошле. Воно було б тобі не в дивовижу, якби ти прочитав стільки книжок, як я. Ані 

в жодній книзі про те не пишеться, аби мандровані рицарі щось їли, хіба хто пишну учту 

на їхню честь уряджав, а то все абичим перебувались. Ясно само собою, без їжі вони не 

обходились і всякі інші натуральні потреби мусили справляти, бо то були, вважай, такі 

самі люди, як ми; та як вони тинялися майже весь час по пущах та пустищах і не мали 

з собою кухарів, то, мабуть, їли здебільшого всяку просту харч, таку, як ти мені оце 

пропонуєш. Отож, друже Санчо, не журися тим, що мені до смаку припадає, не 

переробляй світу на свій триб і не перевертай шкереберть звичаїв мандрованого 

рицарства. 

— Даруйте, пане,— виправдувався Санчо,— я ж вам казав, що я чоловік темний, 

неписьменний, у лицарській поведенції небитий і несвідомий. Тепер я вже для вас, яко для 

лицаря, возитиму в торбі сушениці, а для себе, нелицаря, дробину якусь абощо,— воно, 

знаєте, тривніше. 

— Я не кажу, Санчо,— відповідав Дон Кіхот,— що рицарі конечне їли тільки сушениці, 

як ти їх називаєш, а просто се був їхній звичайний поживок. Та ще зілля всяке, що на 

полях знаходили: вони на тих зіллях добре зналися, знаюся на них і я. 

— Важлива то річ, на зіллях знатися,— сказав Санчо.— Гадаю, що нам те зняття колись 

може в великій пригоді стати. 
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По сій мові вив’язав із торби харчі, та й попоїли вдвох любо і мирно. А що обом 

кортіло швидше до ночівлі дістатися, то не дуже й роз’їдалися, живенько вклали те сухе та 

вбоге їстиво. Тоді знов посідали верхи та й рушили чимдуж, щоб до якої-небудь оселі 

завидна добратися..Та шкода було їхньої надії: сонце зайшло, а до житла так і не 

прибились. Довелося заночувати у козопасів, що в полі куренями стояли,— добре що хоч 

до них приблудили. Санчові будо досадно, що до села не доїхав, а Дон Кіхот, навпаки, 

радів, що в полі зорюватиме — кожна така пригода правила йому за певний доказ його 

рицарськості. 

Розділ XI 

Про те, як велося Дон Кіхотові у козопасів 

Козопаси привітали його дуже гостинно, а Санчо, примостивши якнайліпше Росинанта 

та осла свого, зразу почув носом пахощі козлини, що в казані саме на вогні кипіла, та 

й потяг туди глянути, чи не пора її з казана в живіт перекладати; аж тут пастухи самі 

зняли її з вогню, розстелили долі шкури овечі і, зладивши нашвидку свою сільську 

вечерю, запросили од щирого серця обох подорожніх — чим, мовляв, багаті, тим і раді. 

Було їх при тій отарі шестеро: всі посідали кружкома на шкурі, та перш підсунули Дон 

Кіхотові перевернуте корито і з незграбною чемністю попрохали гостя сісти. Дон Кіхот 

сів, а Санчо став позад свого пана, щоб подавати йому зробленого з рога кубка. Бачивши, 

що він стоїть, Дон Кіхот сказав: 

— Щоб ти переконався, Санчо, скільки всякого добра має в собі мандроване рицарство 

і якої честі та шани серед людей ті заживають, котрі сій благородній справі так чи інакше 

служать, я хочу, щоб ти сів поряд мене в сім поштивім товаристві; ми будемо з тобою, 

ніби рівний з рівним: я, твій пан і прирожденний сеньйор, і ти, мій джура, будемо їсти 

з одної миски й пити з одного кубка, бо про мандроване рицарство можна сказати те саме, 

що про кохання — воно всіх рівняє. 

— Дякую красненько,— одказав Санчо,— та ніде правди діти, як у мене є що їсти, то 

волію з’їсти навстоячки сам-один, ніж із цісарем за одним столом сидячи. Воно таки 

й справді краще в себе вдома хліб із цибулею без жодних церемоній та антимоній 

уминати, аніж гиндичку в гостях, що і помалу жуй, і потроху пий, і раз по раз утирайся, 

і не чхни, не кашляни, і ще чогось такого не зроби... Нема, як на своїй волі, сам із собою! 

Тим-то, пане мій любий, тії почесті, якими ви мене за слугування мандрованому 

рицарству, тобто за моє джурування, вшанувати хочете, оберніте з ласки вашої на що-

небудь корисніше і вигідніше, а за такі почесті я дякую щиро, та од них одрікаюся однині 

й до віку, аж до кінця світу. 
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— А все-таки мусиш сісти,— сказав Дон Кіхот,— бо хто, мовляв, принизиться, той 

у Бога возвиситься. 

Узяв Санча за руку та й посадовив його обік себе. 

Козопаси, що тих розмов про джур та рицарів ні бе, ні ме не тямили, їли собі мовчки та, 

знай, на гостей позирали, що з великим апетитом запихалися шматками м’яса в кулак 

завбільшки. Як упорали м’ясиво, висипали на шкуру цілу гору ліскових горішків та 

поставили півкружка сиру, твердючого, мов тиньк. Не гуляв же й кубок роговий, усе 

ходив по кругу то повний, то порожній, мов той цебер водочерпальний, і спорожнив 

заіграшки один із двох бурдюгів, що тут же навидноці стояли. Наївшися досхочу, Дон 

Кіхот узяв у жменю горіхів і, пильно на них дивлячись, такими зачав словами промовляти: 

— Блаженний той час, щасливий той вік, що мудреці старожитні золотим прозвали — 

не тим, що золото, так високо в наш залізний вік ціноване, легко тоді здобувалось, а тим, 

що люди тогочасні не знали двох слів: моє й твоє. У ту священну добу все було гуртове; 

щоб собі поживку щоденного дістати, не треба було нікому особливо трудитися: 

простягни тільки руку до могутнього дуба, і він щедро пришанує тебе своїм стиглим, 

смаковитим овочем. Чисті криниці та ручаї бігучі давали всім досхочу погожої, прозорої 

води. В розколинах скель та в дуплах дерев закладали свої республіки мудрі й працьовиті 

бджоли, що всякій охочій руці постачали без жодної плати рясні здобутки солодких трудів 

своїх. Пишні коркові дуби люб’язно й безхитро скидали з себе широку й легеньку кору, 

аби люди могли вкривати хати свої, поставлені на нетесаних палях єдино для обезпеки від 

неласкавості неба. Всюди тоді панували мир, лагода і приязнь. Тяжкий леміш кривого 

плуга не важився ще краяти й вивертати благословенних надер праматері нашої: вона без 

жодної насили плідним своїм і безмежним лоном годувала, насищала і вдовольняла дітей, 

що в ту пору нею володіли. Невинні та вродливі пастушки ходили ще тоді горами-долами 

простоволосі, з заплетеними косами чи й так, а всієї одежі в них було, аби те прикрити, що 

веліла й велить прикривати честивість; не знали ще тоді тих окрас, що тепер, тих 

пурпурів, блаватів та витворних узорчатих єдвабів, хіба тільки лопушину зелену чи 

віночок плющевий, та в тих оздобах красували вони й лишали незгірше наших великих 

пань, що з цікавості пустої та безділля прибираються в не знать які витребеньки. Ніжні 

сердечні почуття висловлювались тоді так само просто й щиро, як і виникали, не шукаючи 

пишних фраз, щоб ціну собі підбити. Брехня, омана й хитрощі не домішувались тоді до 

щирої правди. Непохитно стояло правосуддя; безпечне од підкупництва й догодництва, 

що тепер так йому загрожують, так над ним довліють і тяжіють. Суддя не крутив іще 

законом по своїй уподобі, бо, власне, нікого було судити та й нізащо. Дівчата, як я вже 

казав, ходили з цнотою своєю де хотя, без догляду й дозору, не сподіваючись ніякого лиха 
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од чиєїсь хтивості чи сласноти, як же й губила котора віночок, то лише самохіть і з доброї 

волі. Не так воно діється в наші осоружні часи, коли жодна з них не може бути безпечна, 

хоч сховай її і замкни в якомусь новому лабіринті на кшталт крітського, бо пошесть 

любовна носиться в повітрі, промикається проклятими лестками крізь найменшу щілину 

й шпарину і зводить хоч яку неприступну. Щодалі світ усе більше злом і кривдою 

повнився, і для їх оборони заведене було мандроване рицарство, що має дівиць захищати, 

вдовиць опікати, всім сиротам і нужденним запомогу давати. До сього ж то ордену, 

братове козопаси, належу і я; спасибі вам, що ви мене й джуру мого так щиро привітали 

й пригостили. Хоч всяк живущий повинен мандрованим рицарям добра зичити, однак ви 

вчинили теє, навіть закону сього не знаючи, прийняли мене й пришанували; за ту вашу 

великую ласку немалу складаю вам подяку. 

Наш гідальго виголосив свою довжелезну, хоч і цілком зайву, промову тільки тому, що 

горіхи, якими його потрактували, навернули йому на пам’ять золотий вік, і йому 

захотілось розповісти про нього пастухам. Ті слухали його оторопіло й непорозуміло, не 

мовлячи ні слова. Санчо також мовчав собі, лузав горіхи та час від часу прикладався до 

другого бурдюга, якого пастухи почепили на дубі, щоб вино не грілось. 

Вечеря давно вже скінчилась, а Дон Кіхот балакав не вгаваючи; нарешті, один козопас 

промовив: 

— Аби ви, пане мандрований рицарю, могли з повним правом сказати, що ми прийняли 

вашу милость з доброю хіттю і щирою душею, дозвольте потішити й повеселити вас іще 

й співами. Зараз сюди прийде один хлопець, там такий розумний і дотепний, письменний, 

а до того ще й закоханий. І музика добрий, так на гуслі грає, що ну! 

Ледве він скінчив, як іздалеку почулися звуки гуслів, а трохи згодом і музика надійшов: 

був то парубчина років так двадцяти двох, дуже хороший на вроду. Товариші спитали 

його, чи він уже вечеряв, і він сказав, що вже; тоді той козопас, що завів мову про співи, 

озвався до нього: 

— Коли так, Антоніо, то потіш нас трохи, заспівай якоїсь, нехай шановний наш гість 

побачить, що в лісах і горах теж є люди, що музику тямлять. Ми вже казали йому про 

твою кебету, покажи ж її тепер, справди наше слово. Прошу тебе милим Богом, сядь отут-

о та й заспівай нам романса про твої любощі, того, що дядько твій священик ісклав і що 

всім у селі до вподоби припав. 

— Згода,— відповів парубок. 

Не чекаючи дальших запросин, він сів на дубовий пеньок і, наладивши гуслі, заспівав 

приємним голосом: 

АНТОНІО 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2047 

 

Знаю, знаю вже напевне, 

Що мене ти покохала, 

Хоч цього ти не сказала 

Навіть поглядом, Олальє. 

Знаю я, що й ти це знаєш, 

І уже не сумніваюсь 

Не буває нещасливим 

Почуття, яке узналось. 

Правда, часом ти, Олальє, 

Намагалась показати, 

Що душа у тебе — бронза, 

Білі груди — зимний мармур. 

Та з-за маски гордування, 

З-за покривала зневаги 

Десь-колись надія люба 

Рукавом мені помає. 

І лечу я на принаду, 

Хоч не міг іще ні разу 

Ні ридати, як незваний, 

Ні радіти, як обранець. 

Якщо пристрасть завжди ґречна, 

Твоя ґречність означає, 

Що надія не підманить, 

Що доб’юсь, чого жадаю. 

І якщо служіння вірне 

Будить ласку в серці дами, 

То й мої, гадаю, вчинки 

Гідні теж якоїсь дяки. 

Мабуть, бачила не раз ти. 

Як мене тії помічала, 

Що ношу я і у будні 

Те, що в сйкго одягаю. 

Тож кохання і убрання 

Ніби йдуть тим самим шляхом, 

Я б хотів перед тобою 

Бути повсякчас ошатним. 

Не кажу уже про танці 

Та про ніжні серенади, 

Що співав тобі надвечір 

І над ранок із півнями. 

Скрізь і всюди воздавав я 

Красоті твоїй пошану 

І правдивою хвалою 

Ворогів нажив немало. 

Як хвалив тебе, сказала 

Так Тереса з Беррокаля: 

«Є такі, що кажуть — ангел, 

Аж придивишся — то мавпа. 

Тільки вміє штучним блиском 

Додавать собі принади 
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І фальшивою красою 

Хоч Амура отуманить!» 

Став я з нею сперечатись, 

А вона позвала брата, 

Брат мені тут кинув виклик, 

— Знаєш ти, що потім сталось. 

Я люблю не по-гультяйськи, 

Я тебе, моя кохана, 

Не зведу, не збаламучу, 

— Ні, я маю чесний намір. 

Церква нам готує узи, 

Петлі нам із шовку в’яже: 

Вдінь в одну свою ти шию, 

Я удіну в другу радо. 

А як ні, то присягаюсь 

Найсвятішими святцями, 

Що піду я з гір цих диких 

У обитель до монахів. 

На цьому пастух скінчив свою пісню. Дон Кіхот попросив його ще якої-небудь 

заспівати, та Санчо, якому вже спати хотілось, а не співів слухати, заперечив: 

— Ви б, пане, краще вже десь до спочинку мостилися. Де видано, люди напрацювалися 

тяжко за цілий день, а ви хочете, щоб вони вам усю ніч співали. 

— Я тебе розумію, Санчо,— сказав Дон Кіхот.— Ти все до бурдюга походеньки 

справляв, а після того дужче до сну тягне, аніж до музики. 

— Та сон же, хвалити Бога, усім людям милий,— відповів Санчо. 

— Ну, нехай і так,— сказав Дон Кіхот,— мостися собі де хочеш, а моєму станові, як ти 

знаєш, більше лиіить чувати, аніж спати. Тільки перш перев’яжи мені вухо, Санчо, бо таки 

не в жарт розболілося. 

Санчо кинувся виконувати панського наказа, та тут один пастух, побачивши рану, 

сказав йому, щоб він не клопотався, бо в нього є такі ліки, що швидко тую рану вигоять. 

Тоді зірвав кілька листочків розмайрину (а його там багато росло), пожував, змішав із 

сіллю, приклав Дон Кіхотові до вуха і перев’язав гарненько, запевнивши, що інших ліків 

і не треба буде,— так воно потім і вийшло. 

Розділ XII 

Що розповів пастух тим, хто був із Дон Кіхотом 

В цей час надійшов хлопець, що носив їм із села харчі, і сказав: 

— Хлопці, а ви знаєте, що в селі діється? 

— Ізвідки би мали знати? — озвався один козопас. 
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— Так от, щоб ви знали,— вів далі хлопець,— сьогодні вранці помер відомий усім 

пастух,— він же студент Хризостом, і подейкують, ніби то з кохання до тієї вражої 

Марсели, багатого Гільєрма дочки, що за пастушку перебрана по наших застумах 

блукається. 

— До Марсели, кажеш? — перепитав інший. 

— Та вже ж не до кого,— відповів хлопець.— І ще ось яке диво: написав у заповіті, 

щоб його поховали в чистім полі, наче мавра якого, наузкрай скелі, де ото дуб над 

криницею стоїть, бо кажуть люди (від нього б то самого чули), що на тому місці він 

уперше її побачив. І ще дечого такого понаписував, що, каже панотець, не можна робити 

й не годиться, бо то буде не по-християнськи, а по-поганськи. Так же студент Амбросіо, 

щирий друзяка небіжчика, що з ним разом у пастушому перевдязі ходив, править, що так 

притьмом усе й треба зробити, як заповідував Хризостом,— гуде в селі, як у вулику. Та, 

мабуть, так вийде, як Амбросіо хоче, і приятелі його пастухи — понесуть Хризостома 

рано-вранці з великою шанобою в чисте поле ховати. Отам, гадаю, буде на що дивитись. 

Я неодмінно піду хоч би мені завтра знов у село припадало. 

— Усі підемо,— заговорили козопаси,— кинемо жеребок, кому кіз за всіх пильнувати. 

— Гаразд мовиш, Педро,— сказав один хлопець.— Але, певно, обійдеться без 

жеребкування: я залишуся за сторожа. Не тим, що такий добрий чи нецікавий, а тим, що 

ходити не можу — оце якось скабку в ногу загнав. 

— Ну, вже хоч як, а велике тобі спасибі,— сказав Педро. 

Дон Кіхот поспитав у Педра, що за один був небіжчик, і яка вона — та пастушка. Педро 

відповів, що, скільки він знає, небіжчик був багатий гідальго, родом із поблизького 

нагірного села, вчився чимало літ у Саламанці і повернувся звідти додому чоловіком, 

мовляли, мудрим і очитаним. 

— Найкраще, кажуть, знався він на науці про звізди, як там на небі сонцеві й місяцю 

діється,— вів далі Педро,— і завше вгадував, коли будуть сонячні та місячні захмарення. 

— Не захмарення, мій друже, а затьмарення,— поправив його Дон Кіхот,— так 

говориться, коли сі два світила померкають. 

Та Педро не звернув жодної уваги на такі марниці і оповідав далі: 

— І ще вгадував, коли який рік буде, доїдний чи недоїдний. 

— Ти хочеш сказати: дорідний чи недорідний,— знов поправив Дон Кіхот. 

— Дорідний чи доїдний — все на одно виходить,— заперечив Педро.— То завдяки 

його порадам батько його і приятелі, що йому вірили, в великі достатки вбилися. Скаже 

було: «Цього року пшениці не сійте, сійте ячмінь, а на те літо ячменю не треба, а вже 

горох». Або: «Се літо маслинової олії море буде, а потім три роки — ані капелини». 
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— Ся наука називається астрологія,— впав у річ Дон Кіхот. 

— Не знаю, як вона там називається,— сказав Педро,— досить, що він знав усе те і ще 

багато всякої всячини. Ну, минув там який місяць чи два, як він із Саламанки повернувся, 

аж бачать люди, скинув він свою довгу школярську хламиду і за пастуха перебрався, 

киптарика вдягнув ще й гирлигу в руку взяв; так само й Амбросіо, приятель його вірний 

і товариш по науці. Ага пак, я забув сказати, що небіжчик Хризостом був іще 

й знаменитий віршник: і колядку нову на Різдво, було, скомпонує, і дійство на Великдень 

напише, що наші сільські хлопці приставляли,— і всі хвалили, що, Боже, як гарно. Як же 

побачили селяни, що тії школярі так раптом на пастухів перевернулись, дивували великим 

дивом і не могли додуматися, що воно за знак, до чого ця чудна переміна. Тим часом 

у Хризостома помер батько, лишивши в спадок синові неабияке багатство: і всякі статки-

маєтки, і худоби чимало, що великої, а що і дрібної, і грошей готових суму-суменну. Став 

Хризостом усьому тому добру господарем і паном, і треба сказати, що він на те цілком 

заслуговував: удачі був приязної, товариської, подільчивий такий, знався все з людьми 

статечними, а на вроду — не кажи ти херувим. Згодом довідались люди, що бідолашний 

Хризостом на те за пастуха перебрався, аби ходити по пустельних наших місцях слідком 

за тією пастушкою Марселою, що то хлопець допіру казав, бо закохався в неї напропале. 

А тепер треба вам знати, що то за дівчина, я вам розкажу зараз, бо ви, мабуть, зроду ще 

такого не чули та, певно, і не почуєте, хоч і до Іродових літ доживете. 

— Не Іродових, а Яредових,— зауважив Дон Кіхот; прикро йому було слухати, як той 

козопас слова перекручує. 

— Іроди теж, буває, довго живуть,— відповів Педро.— Ви мені, пане, краще не 

перебаранчайте, бо як будете до кожного слова прискіпуватись, то й за рік кінця не 

дійдемо. 

— Вибачай, друже,— сказав Дон Кіхот,— я тебе недурно перепинив, бо одне діло Ірод, 

а друге — Яред. Зрештою, ти цілком слушно зауважив, що інший Ірод і Яреда переживе. 

Кажи далі, я вже більше не перебиватиму. 

— Так От, паночку мій ґречний,— вів далі козопас,— жив у нашому селі один хлібороб 

на ймення Гільєрмо, а там такий заможний, що куди тобі Хризостомовому батькові. І дав 

йому Господь окрім багатства незчисленного ще й дочку-одиничку, що вродила йому 

жінка його, молодиця на всю околицю, а вродивши, померла. Як зараз бачу її: красою мов 

сонце чи мов зоря сіяє, а що вже хазяйновита, що до вбогих прихильна, то не інакше, як 

душенька її в раю у Бога розкошує. Зажурився тяжко Гільєрмо, що йому така добра жінка 

померла, та й сам незабаром переставився, а дочка його мала, багата спадкоємиця 

Марсела перейшла під опіку дядька свого, нашого сільського панотця. І росла ж така 
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гарна та хороша, що всім матір свою покійничку нагадувала: то була красуня велика, та 

донька, бачилось, і її вродою переважить. Як була вже по чотирнадцятій чи п’ятнадцятій 

весні, то хто було не гляне, всі Господа Святого хвалять, що такою красотою благословив 

її; не один же тоді в неї закохався, не один голову стратив. Дядько глядів її пильно, держав 

більше в зачині, одначе слава про її вроду пишну та про її багатства незліченні не тільки 

в нашому селі, а й за сто миль навкруги голосно лунала, і звідусіль до неї люди слалися, 

опікуна того ревне прохали-благали дівчину заміж дати. Та той поштивий чоловік, 

правдиво християнська душа, хоч і ладен був її одружити, як на порі стала, проте не хотів 

силувати, поки сама не зохотиться. І не тому він заміж її не пускав, що вигідно йому було 

сирітським добром заряджувати, боронь Боже! Не раз і не два за се в наших сільських 

бесідах славлено і хвалено доброго панотця. Бо щоб ви знали, пане подорожній, по наших 

невеличких селах геть про все говориться, геть про все судиться, і вже повірте мені, як 

парафіяни, а надто сільські, кажуть на священика, що добрий, то так воно і є. 

— Правда,— озвався Дон Кіхот.— Кажи далі, бо історія таки дуже цікава, а оповідач із 

тебе, друже Педро, знаменитий. Кажи далі, зроби нам усім ласку. 

— Аби мене Бог своєю ласкою не поминув, то головна річ. А далі, щоб ви знали, вже 

й сам дядько почав небогу вмовляти, щоб заміж ішла, зводив їй на очі гарні прикмети 

численних сватачів, що тільки вибирай собі до мислі, та дівчина затялася: ні, та й ні, ще їй 

не хочеться, рано ще голову собі зав’язувати. Дядько на ті її докази здався та й не дуже їй 

докучав: підбільшає, думав, то сама собі любу дружину до пари знайде. Вважав, бачите,— 

і слушно вважав,— що негоже ті батьки роблять, котрі дітей своїх до того силують. Ну, 

гаразд, час собі йде, аж гульк — одного дня прибралась наша гордопишна Марсела за 

пастушку, хоч дядько та інші люди з села й одраювали її, та й подалася з сільськими 

дівчатами в поле, сама свою череду пасти. Скоро вона так на люди показалась і вроду 

свою всім навіч появила, як юнацтво навколишнє, і з панів, і з хліборобів заможних, 

удягшися, взором Хризостома, хмара-хмарою почали за нею по полях та лугах уганяти — 

в тім числі був і сам наш небіжчик, що, казали, не просто любив її, а молився на неї. Не 

думайте, щоб, гуляючи отак по волі, без жодного нагляду й дозору, вмалила Марсела хоч 

на стільки честь свою дівоцьку,— навпаки, так цноти своєї пильнувала, що жоден із тих її 

зітхальників та зальотників не міг похвалитися (та й навряд чи коли зможе), що вона йому 

хоч маленьку надію подала, не то що волю його вволила. Правда, вона од пастухів не 

тікає, розмов із ними не уникає, поводиться з усіма ґречно та приязно, але як хто заведе, 

було, річ про женихання чи й про шлюб святий, законний,— зараз такого йому одкоша 

дасть, що летить неборак од неї, як камінь із катапульти. І така її поведінка багато 

в нашому краї лиха накоїла, сказав би, чумна пошесть по ньому пройшла, бо вродою 
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своєю і вітливістю вона прихиляє до себе серця щирих закоханців, а гордістю 

і неприступністю до розпачу їх призьодить,— не знають уже, горопашні, що їй і казати, 

тільки всі в один голос узивають її жорстокою і невблаганною та інші такі прізвища 

прикладають, що натуру її якнайкраще змальовують: щоб ви тут, пане, побули кілька днів, 

то почули б, як наші гори й долини стогоном стогнуть, жалями згордованих коханців 

озиваючись. Тут неподалік буки високі ростуть, буде їх зо два десятки, так на кожному на 

корі гладенькій вирізане-викарбуване ім’я Марсели, а на одному ще й корона 

вимережана — то ясував якийся залицяльник, що Марсела гідна вінця краси людської. Тут 

один пастушок зітхає, там другий жалі виливає, звідси чути пісні любовні, а звідти — 

сумовитії співи. Той цілу нічку просиджує десь під скелею чи під дубом, очей заплаканих 

і на хвильку не склепляючи, все про неї мріючи та душею мліючи, поки сонце святе не 

встане; інший лежить усю днину літню гарячу десь на піску палючому, раз у раз тяженько 

зітхаючи та скарги свої ненастанні милосердним небесам посилаючи,— і над тим, і над 

сим, і над п’ятим, і над десятим вільно й безжурно тріумфує вродлива Марсела. А ми всі, 

що її знаємо, дивимось і виглядаємо — коли вже скінчиться те її гордування, хто буде той 

щасливець, що зломить уперту її вдачу і втішиться красою її несказанною? Все, що я вам 

розповів допіру, то щирісінька правда, отож вірю я й тому, що сей хлопець сказав: не 

з якої іншої причини й наш Хризостом помер. Отож раджу вам, пане: сходіть завтра на 

його похорон, буде там на що подивитись, бо друзів у небіжчика багато, а те місце, де він 

себе поховати казав, звідси недалеко, може, з півмилі буде. 

— Є в мене така думка,— відповів Дон Кіхот.— Спасибі ж тобі за розповідку цікаву, 

я слухав її з великою втіхою. 

— Еге,— сказав козопас,— я й половини того не знаю, що було з Марселиними 

закоханцями. Та завтра, може, здибаємо по дорозі іншого якого пастуха, що все нам 

розкаже. А тепер вам уже, либонь, і спочити пора, та лягайте краще в курені, щоб надворі 

рани, буває, не застудити. Правда, ліків я до неї приклав добрих, боятись нема чого. 

Санчо Панса, якому вже давно осточортіли козопасові балаки, і собі став прохати пана, 

щоб переночував у Педровому курені. Дон Кіхот так і зробив, але цілу ту ніч промріяв, 

згадуючи володарку свою Дульсінею за прикладом закоханих у Марселу пастухів. Санчо 

Панса розташувався між Росинантом і ослом та зразу й захріп: кому добре полатають 

боки, тому спиться краще, ніж згордованому коханцю. 

Розділ XIII,  

де завершується повість про Марселу і оповідається про 

інші подїі 
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Заледве світло денне почало струменіти крізь вікна сходу, як п’ятеро з шести 

козопасівуже встали і, розбудивши Дон Кіхота, спитали в нього, чи не роздумав він іти на 

пишний Хризостомів похорон; як ні, то вони ладні йому товаришити. Нашому рицареві 

того тільки й треба було; він одразу схопився і велів Санчові негайно осідлати коня та 

осла нав’ючити. Той хутко з цим ділом упорався, і всі бадьоро рушили в дорогу. Чи 

промандрували чверть милі, чи ні, як на перехреснім шляху зуспіли ще якихось пастухів, 

аж шестеро. Всі вони були в чорних кожухах, на головах мали вінки — хто кипарисовий, 

а хто олеандровий, а в руках грубі ясенові ціпки. З ними їхало і шляхтичів двоє верхи на 

конях, у доброму дорожному вбранні, а позаду троє слуг піших. Як ізблизився один гурт 

до другого, привітались чемненько навзаєм і розпитались, хто куди прямує; довідавшись, 

що всім в одне місце треба, на похорон, побрались туди разом. 

Один вершник обізвався до свого товариша: 

— Гадаю, сеньйоре Вівальдо, що ми з вами не пожалкуємо, як на похороні трохи 

загаємось, бо то, напевне, буде велична церемонія, судячи з тих незвичайних речей, що 

розповіли нам ці добрі люди про небіжчика та про ту пастушку-губительку. 

— І я гадаю так само,— відповів Вівальдо.— Я не то на день, а й на чотири дні 

забарився б, щоб тільки таку дивовижу побачити. 

Дон Кіхот спитав у них, що вони чули про Марселу й Хризостома. Подорожанин 

відповів, що оце вранці зустрів він із товаришем тих пастухів у жалобних шатах 

і поцікавився, чого то вони так урядились. Тоді один пастух оповів їм про вродливу та 

гордовиту чередничку Марселу, що в неї стільки юнацтва було закохано, і про смерть 

Хризостома, що до нього вони йшли на поховання. Швидше сказати, той шляхтич 

розповів Дон Кіхотові ту самісіньку історію, що й Педро. 

Поговорили трохи про се, а потім на інше звернули. Той, кого звали Вівальдо, спитав 

у Дон Кіхота, чого се він так уворужився, їдучи по такій мирній країні. На те відповів Дон 

Кіхот: 

— Мій стан і моє покликання не дозволяють і не попускають мені їздити інакшим 

чином: вигоди всякі, розкоші та гулянки створені для розпещених двораків, а труднощі, 

тривоги та подвиги ратні призначені й приділені тим, кого світ називає мандрованими 

рицарями, серед яких найменшим єсьм аз, недостойний. 

Скоро вони тії речі почули, зараз усі догадались, що він божевільний; щоб той здогад 

підтвердити і з’ясувати, який блуд на нього напав, Вівальдо знов спитав у нього — що 

воно таке оті мандровані рицарі? 

— Хіба вашмості не читали англійських літописів та хронік,— одрік Дон Кіхот,— що 

повідають про славетні чини — короля Артура, котрого ми на своїм людовім кастільськім 
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діалекті називаємо звичайно Артусом? Про нього по всьому королівству 

великобританському ходять старовинні перекази, буцімто він не вмер, а силою чарів 

у ворона перекинувся, і як надійде слушний час, ізнов буде королювати, берло й державу 

в своїх руках тримати; тим-то жоден англієць і по сей день не наважується ворона вбити. 

Отож за часів сього доброго короля й заснувався знакомитий орден рицарів Круглого 

Стола, тоді ж завелися і голосні в історії любощі Ланцелота Озерного та королеви 

Джіневри, що мали собі за повірницю та посередницю поштиву двірську даму 

Кінтаньйону. Про те й романс є прокладений, його часто у нас в Гишпанії виспівують: 

Ще за жодним паладином 

Так ті дами не ходили, 

Як за славним Ланцелотом, 

Що з Британії приїхав... 

І далі ще так любо та мило співається про його кохання та подвиги войовницькі. З тих 

же то часів почало рицарство помалу-малу по різних землях і краях ширитися 

і розпросторюватися, і поміж того рицарства найбільше уславились і звеличились 

діяннями своїми хоробрий Амадіс Гальський з усіма своїми синами та внуками аж до 

п’ятого коліна, бравий Фелісмарт Гірканський, достохвальний Тирант Білий, а також 

доблесний і непереможний левень Дон Бельяніс Грецький, котрого ми, можна сказати, 

бачили, чули й зазнали в наші дні. Ось що таке, панове, мандроване рицарство, ось що 

таке сей орден, до якого, як я вже сказав, належу і я, грішний, обрікшися тим самим 

оброком, що й усі вишменовані рицарі. Тим і блуджу я сими пустками й пустощами 

в пошуках пригод, готовий повсякчас стати грудьми проти найстрашнішої небезпеки, що 

пошле мені доля, і лягти кістьми, захищаючи принижених і окривджених. 

Тут же подорожани остаточно пересвідчились, що Дон Кіхот обезглуздів, навіч 

побачили, яке його опанувало божевілля, і чудувалися з того непомалу, як і всі, хто з ним 

уперше стикався. Вівальдо, чоловік дотепний і на вдачу жартовливий, надумав іще дужче 

нашого рицаря піддрочити, щоб веселіше їхалось, бо до гір, де мав відбутись похорон, 

було вже не так і далеко. 

— Пане мандрований рицарю,— сказав він йому,— як на мене, то вашець обрікся аж 

надто суворим і тяжким оброком; братам-картезіянцям і тим, мабуть, світ вільніший. 

— Ну, може, й не дуже вільніший,— заперечив Дон Кіхот,— але скажіть, хто більше 

людям потрібний — ми чи вони? Найменшого сумніву немає, що ми. Бо як казати правду, 

то вояк, що виконує наказ отамана, не менше робить, ніж той отаман, що наказ видає. Під 

цим розуміється ось що: ченці моляться собі в упокої і безпеці, щоб небо ниспослало 

землі всяке благо, а ми, войовники і рицарі, на ділі справджуємо те, за що вони моляться, 

боронимо його потугою нашої правиці і вістрям нашого меча, і то не в тихій обителі, а під 
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голим небом, шкварячися влітку на палючому сонці, а взимку на лютому морозі дубіючи. 

Ми немовби служителі Бога на землі, знаряддя його правого суду. А що справа воєнна 

і все до неї належне та причетне дається лише потом, трудом і зусиллям великим, то ясно, 

що подвижники її несуть важчий тягар праці і клопоту, аніж ті, що в тиші й спокої 

благають Бога подати ласку тружденним і нужденним. Я не хочу сказати і в думці того не 

маю, ніби рицарювання можна до інокування прирівняти, ні; а тільки на власній шкурі 

досвідчив, що мандрований рицар більшу завжди муку приймає: безвіддя й безхліб’я, 

стужа і нужа,— якого тільки лиха не випадає йому на віку! Як же которий і доступав 

мужністю своєю цісарської корони, то, вірте мені, немало проливав за неї крові своєї 

й поту, а якби їм іще не допомагали так високо вгору знятися мудреці й чародії, то, певне, 

не одного б надія ошукала, не в одного мрії димом би розвіялись. 

— І я так само думаю,— погодився подорожній.— Одно лише мені в тих мандрованих 

рицарів не подобається: як випаде їм коли якась велика, небезпечна пригода, як стане 

перед ними видима смерть, то вони ніколи не вдаються до Бога, як подобає в такій притузі 

всякій душі християнській чинити, а звертаються натомість до дам своїх з такою рвією 

і таким святобливим трепетом, мов то їхнє божество. Як не кажіть, а воно трохи ніби 

поганством одгонить. 

— Щоб ви знали, пане,— відповів Дон Кіхот,— інакше не може й бути; щоб який 

мандрований рицар учинив інакше, в великій ходив би неславі. Річ у тім, що 

в мандрованому рицарстві так уже заведено й годиться, що, йдучи на подвиг, 

мандрований рицар завжди повинен мати перед собою образ своєї дами, звернувши до неї 

повний любові й відданості погляд, він просить її помоги і заслони в тяжких випробах, що 

його чекають. Навіть якщо його ніхто не чує, він мусить хоч пошептом кілька слів сказати 

про те, що він на неї з усього серця здається,— безліч прикладів тому знаходимо ми 

в рицарських романах. Звідси зовсім не випливає, що вони ніколи не моляться Богові: на 

те й під час самого бою завжди знайдеться слушна.хвиля. 

— І все-таки,— заперечив подорожній,— одна річ видається мені непевною. Не раз 

я читав, як ті мандровані рицарі герці заводять: спершу словами зітнуться, а потім, 

запалавши гнівом, повертають коней, розганяються й летять один проти одного; тут же на 

повному скаку припоручає себе кожен своїй дамі. Така сутичка, як правило, кінчається 

тим, що один із них падає з коня додолу, бо спис противника прогнався крізь нього 

навиліт, а другий тільки тому на землю не брязнув, що якось коневі за гриву вчепився. Де 

вже збитому рицареві в такій короткій потребі до Бога думкою і словом обернутись! 

Було б йому краще, до бою ринучи, не даму свою, а Бога згадати, як то належить кожному 
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християнинові. Окрім того, я певен, що не кожен мандрований рицар має даму, якій він 

може себе припоручити, бо не всі вони закохані. 

— Се неможлива річ,— зауважив Дон Кіхот.— Не може бути такого, щоб мандрований 

рицар не мав дами серця, бо як небові властиво і притаманно зорями сяяти, так само 

рицареві любити: в жодному романі ви не знайдете рицаря без кохання, а якби де 

й вихопився такий, то ніхто його й не вважив би за справедливого рицаря, а всі мали б за 

якогось виродка, що до фортеці рицарства не через браму ввійшов, а через загорожу, як 

злодій чи гультяй, перескочив. 

— А проте читав я, коли пам’ять мене не зраджує,— сказав подорожній,— ніби дон 

Галаор, брат Амадіса Гальського, не мав такої дами, одначе ніхто його за те не гудив, бо 

був із нього хоробрий і славний рицар. 

На те одказав йому Дон Кіхот: 

— Одна ластівка ще весни не робить, добродію. Окрім того, мені напевне відомо, що 

сей рицар був потаємно закоханий, хоч і була в нього вдача залицятися до всіх жінок, які 

йому подобались. Та мав він, безперечно, і єдину любов, що обрав її за володарку душі 

своєї і волі: до неї він звертався повсякчас, але робив те скрито, бо в рицарстві цінував 

понад усе таємничість. 

— Коли вже з природи своєї кожен мандрований рицар мусить бути закоханий,— 

сказав подорожній,— то й вашець, до стану того належачи, напевне теж когось кохає. 

Якщо вашець не такий скритник, як той дон Галаор, то в імені всього товариства, і в моїм 

власнім так само, прощу ва-шеці ознаймити нам ім’я, рід і титул вашої дами і вроду її 

змалювати; вона може вважати себе щасливою, коли весь світ знатиме, що го її кохає, що 

то їй служить такий гідний, бачиться, рицар, як ваша иилость. 

— Не можу з певністю сказати, чи любій моїй ворогині приємно буде, як увесь світ 

дізнається, що я їй слугую. Проте здаюся на ваше ласкаве прохання й повідомляю, що 

ймення її Дульсінея, родом вона з Тобоса (є таке село в Ламанчі), а на звання мусить бути 

щонайменше принцеса, бо то ж моя володарка й сеньйора. Врода в неї надлюдська, бо 

в ній поєднались усі неймовірні й фантастичні прикмети краси, якими поети ущедряють 

своїх коханих: волосся її — то щире злото, чоло — Поля Єлісейські, брови — веселки, 

очі — сонця, личко — троянди, вуста — коралі, зубоньки — то перлоньки, шия — 

любайстер, перса — мармур, руки — мов кість слонова, уся вона — мов сніг біла, а ті 

частини тіла, що цнотливість од ока людського приховує, такі, думаю собі і уявляю, що 

ними можна лише безмірно захоплюватись і годі до будь-чого рівняти. 

— Нам хотілося б також знати, якого вона коліна, уродження й походження,— сказав 

Вівальдо. 
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На се Дон Кіхот відповів: 

— Рід її ведеться не від старожитніх римлян, Курціїв, Каїв і Сціпіонів, ані від 

новочасних фамілій Колонна та Орсіні, не від Монкадів і Рекесенів каталонських, не від 

Ребельїв чи Вільяновів валенсійських, не від Палафоксів, Нусів, Рокабертів, Корельїв, 

Лунів, Алагонів, Урреїв, Фосів і Гурреїв арагонських, не від Сердів, Манріків, Мендосів 

і Гусманів кастільських, не від Аленкастрів, Пальясів і Менесів португальських,— вона 

походить із роду Тобосів ламанчських; хоч рід той і не стародавній, та може дати гідний 

почин найславнішим родинам потомних віків. І нехай ніхто не осмілюється перечити мені, 

бо я поставлю йому ті самі умови, що написав колись Дзербін під трофеями зброї 

Роландової: 

Не руш цієї зброї, 

Як не здолаєш ти Роланда в бої. 

— Я сам походжу з роду Скоробагатьків ларедських,— сказав подорожній,— але не 

смію твердити, що він може зрівнятися з фамілією Тобосів ламанчських, хоча, ніде правди 

діти, прізвища такого я ще зроду не чув. 

— Невже так-таки й не чули? — здивувався Дон Кіхот. 

Усі прислухалися до тої розмови з пильною увагою, і навіть козарям та вівчарям ясно 

стало, що в Дон Кіхота не всі дома. Один лише Санчо Панса брав за щиру правду все те, 

що його пан торочив, хоч і знав його з самого мальства, хто він такий і що. Хіба тільки 

сумнівався трохи щодо вродливиці Дульсінеї Тобоської; жив сам недалеко від того села, 

а не чував щось такого ймення і такої принцеси. От посуваються вони так уперед, ті 

говорять, а ті слухають, аж бачать — з яруги міжгірної пастухи виходять, душ двадцять, 

усі в чорних кожухах, а на головах вінки (як ізблизились, видко стало, що з тисового та 

кипарисового віття). Шестеро мари несуть, квіттям та зеленощами розмаїтими рясно 

умаєні. Постерігши їх, один козопас сказав: 

— Он бачите, то вже несуть тіло Хризостомове. Він же заповідав, щоб його на обніжжі 

он тої гори поховано. 

Тут усі подорожани придали ходи і надоспіли якраз у ту пору, коли носії опустили 

мари додолу, а четверо пастухів узяли гострі чекани й заходились копати могилу попід 

твердою кам’яною скелею. 

Повітавшися чемненько з погребовими, Дон Кіхот та його супутники підійшли до мар 

і стали розглядати покійника. Він лежав у вбранні своєму пастушому, весь засипаний 

квітами; років мав не більше як тридцять, і знати навіть по мертвому, був за життя 

вродливим і показним юнаком. Округ нього лежали в труні якісь книжки та папери, чи то 

в сувоях, чи розгорнуті. І ті, що дивились на нього, і ті, що яму копали,— усі, хто тут був, 
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поринули в благоговійне мовчання. Аж ось один із тих, що несли мари, озвався до 

другого: 

— Подивись гарненько, Амбросіо, чи це те місце, що казав Хризостом, раз ти вже 

хочеш усе достеменно так зробити, як він у тестаменті списав. 

— Оце ж воно і є,— відказав Амбросіо.— На цьому самому місці мій нещасливий друг 

не раз оповідав мені про свою недолю. Саме тут, за його словами, він уперше побачив ту 

смертельну ненавидницю роду людського, вперше освідчив їй свої щирі й вірні почуття 

і тут же дізнав од Марсели останньої зневаги і наруги, що й примусило його дати кінець 

трагедії цього мізерного життя. І ось на згадку про всі ті злигодні заповідав він покласти 

його в лоно вічного забуття саме тут. 

І, обернувшись до Дон Кіхота й інших подорожніх, провадив далі: 

— Се тіло, панове, що ви зорите на нього жалісним оком, було виталищем душі, 

прещедро обдарованої небом. Се тіло Хризостома, що був незрівнянний на розум, 

безподібний на чемність, неперевершений у щирості, бездоганний у дружбі, щедровитий 

без міри, гордий без пишності, веселий без смішкування, перший у всьому хорошому 

і єдиний у своїй лихій долі... 

Він любив — ним згордували, Він кохав — дознав презирства. 

Він благав хижу звірюку, він намагався розчулити мармурову статую. Гнався за вітром, 

волав у пустелі, служив самій невдячності і в нагороду за все став здобиччю смерті 

в розповні віку, що його вкоротила жорстока пастушка, яку він хотів унесмертельнити, 

щоб вона вічно жила в пам’яті людській; могли б нам те всі оці рукописи посвідчити, якби 

він не велів мені повкидати їх у вогонь після того як ми його останки в землю зариємо. 

— Як ви так зробите,— зауважив Вівальдо,— то появите ще більше жорстокості 

й суворості, ніж сам їхній господар: не честь і не подоба чинити чиюсь останню волю, як 

вона суперечить здоровому розуму. Не гаразд удіяв би і сам Цезар Август, якби дозволив 

те зробити, чого вимагав у своїм заповіті божественний мантуанець. Тим-то, пане 

Амбросіо, віддайте землі тіло друга вашого, та не пускайте в непам’ять його писання, не 

виконуйте нерозважно того, що він заповів із розпуки. Ні, збережіть тим творам життя, 

щоб ніколи не забулась безсердечність Марселина, щоб була вона пересторогою на всі 

потомні часи, аби ніхто більше не поривався до таких безодень. І я, і всі, що зі мною 

прибули, знаємо вже історію вашого друга, що загинув із кохання та з відчаю, знаємо 

приязнь вашу до нього і обставини його смерті та що він, умираючи, заповів. З ції сумної 

повісті всякому розумно, яка немилосердна та Марсела, як щиро кохав її Хризостом, як 

вірно ви любили свого товариша і яка нещасна доля тих спобігає, хто на одчай душі 

пускається по стежці, що вказує їм шалене кохання. Зночі ми почули про смерть 
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Хризостома і про те, де його ховатимуть; не так із цікавості, як із спочуття звернули ми 

з прямого нашого шляху, щоб на власні очі те побачити, про що переказ гіркого нам 

завдав усім жалю. Аби ті наші жалощі і спочуття наше щиросерде без нагороди не 

лишились, благаємо тебе, розсудливий Амбросіо, принаймні я тебе сам від себе прошу — 

не пали цих рукописів, дозволь мені взяти деякі. 

Не чекаючи на відповідь, Вівальдо простягнув руку і взяв кілька аркушів, що ближче 

до нього лежали; тоді Амбросіо сказав: 

— З поваги до вас, пане, я дозволяю вам зберегти ті аркуші, що ви вже взяли, та не 

думайте, що я не спалю решти — то була б марна сподіванка. 

Вівальдові кортіло швидше дізнатись, що в тих паперах було; розгорнувши один 

рукопис, він прочитав заголовок: «Пісня відчаю». Амбросіо глянув і сказав: 

— Це останній твір мого нещасливого друга. Як хочете побачити, до якої скрути 

довело його кохання, почитайте цю пісню вголос: ще маємо час, поки могилу викопають. 

— З дорогою душею,— погодився Вівальдо. 

Тут усі присутні, зрушені єдиним бажанням, обступили його, і він зачав голосно та 

виразно. 

Розділ XIV,  

де наводяться розпачливі вірші небіжчика пастуха та 

оповідається про деякі неспогадані події 

ПІСНЯ ХРИЗОСТОМА 

Жорстока, невблаганна і запекла! 

Як хочеш ти, щоб відали мільйони, 

Яка ти неприступна й гордовита, 

— Дістану я з глибин огненних пекла 

Розпачливі, відчайні, тужні тони, 

Щоб голос мій журбою був повитий, 

І щоб усьому світові явити 

Твою нещадність у любовнім герці, 

Я винайду нечувані ще звуки, 

Вмішавши в них скривавлені від муки 

Шматки мого розтерзаного серця. 

Так слухай же, кохана, слухай пильно 

Не ніжний спів, а стогін, що свавільно 

Встає з грудей, бентежить серце хворе, 

Не даючи й на мить заснути лиху, 

Мені на втіху, а тобі на горе. 

Левиний рик, страшне виття гієни, 

Шипіння кровожерливого змія, 

Звіриний крик жахливої потвори, 
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Вороній грай, зловісний, навіжений, 

Гудіння ошалілого борвія, 

Що на морях здіймає хвилі-гори, 

Злий рев бика, якого пікадори 

Списами змордували на арені, 

Тужливий туркіт горлиці-вдовиці, 

Пугукання сови, лихої птиці, 

Несвітський лемент грішників в геєні, 

— Всі звуки в себе увібрати мушу 

Г вилити із ними скорбну душу, 

Усі чуття вміщаючи в одному, 

Бо дух, що неприкаянно страждає, 

Себе являє в виразі новому. 

Куди ж полинуть тії скарги-співи? 

Не вчують їх ні жовті піски Тахо, 

Ні Бетіса зеленії діброви; 

Лунатиме їх відгомін журливий 

Між грізних скель, у прірвах, повних жаху, 

Померлих уст живе несучи слово; 

Чи в темних нетрях, де лиш звірів схови, 

Де ще нога людини не ступала, 

Куди проміння сонця не сягає, 

Чи у пустелі, у Лівійськім краї, 

Де стрінеш тільки гада та шакала... 

Луна мій жаль просторами розносить 

І скрізь гіркі докори розголосить 

Твоїй неперевершеній гордині; 

Про мій талан нечувано жорстокий 

Весь світ широкий буде знати нині. 

Зневага убиває; підозріння,— 

Правдиве чи фальшиве,— серце крушить; 

Терзають душу ревнощі гризучі; 

Розлука геть виснажує терпіння; 

Страх забуття усі надії рушить; 

В одно з’єднавшись, сили ці могучі 

Ведуть назустріч смерті неминучій. 

А я живу — о небувале диво! — 

Зневажений, розлучений, забутий, 

Від певності підозр огнисто лютий 

І все ж таки закоханий ревниво! 

Я зношу радо муки ці тяжкії, 

Не бачачи і променя надії, 

Не боячись безоднього відчаю, 

І навіть, щоб поглибити страждання, 

Всі сподівання гордо відкидаю. 

Чи можна одночасно сподіватись 

І зневірятись, і чи це розумно, 

Як для зневіри певні є причини? 

Чи можу я надією втішатись, 

На зраду очі закривать бездумно, 

Як в рани серця світло правди рине? 

Та хто ж відчаю двері не відчине, 
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Упевнившись, що зрадила кохана, 

Побачивши, що сумнів той проклятий 

Став правдою — бодай її не знати! — 

А з правди уродилася омана. 

0 ревносте, губителько любові, 

Вклади кинджал у руку бідакові, 

Сплети мені мотузку, гордування! 

Хоч і жорстока ваша перемога, 

Лиш так спромога погасить страждання. 

Так, я помру; нічого не загубить 

У смерті той, кому життя не миле; 

Це не пуста у мене забаганка. 

Та я скажу: блаженний той, хто любить, 

1 вільний той, чия душа зболіла 

— Амура всескоряючого бранка. 

І ще скажу, що та моя тиранка 

Усе ж прекрасна тілом і душею, 

Що сам я винен, що вона гордлива 

І що Амура сила справедлива 

Всевладно править небом і землею. 

Свідомий цього, зашморгом безжальним 

Край покладу я дням своїм печальним. 

— Щоб не страждати більше від безстрастя, 

Пущу на волю вітру тіло й душу, 

Уже байдужу до принади щастя. 

А ти, чия неправність непоправна 

Мені дає на самогубство право, 

Поглянь на серце, вражене тобою: 

Воно тобі покаже ясно й явно, 

Що, змучене і зранене криваво, 

Воно вмирає з радістю палкою. 

Ні, не порушу я твого спокою, 

Не хочу я, щоб мій загин дочасний 

В тобі збудив тривогу чи задуму, 

Щоб потьмарили чорні хмари суму 

Очей коханих небозвід прекрасний. 

Коли почуєш про мою кончину, 

Ти смійся безтурботно в ту хвилину, 

Немов тобі ця вістка найлюбіша. 

Та, мабуть, зайва ця моя порада: 

Ти справді рада, щоб я вмер скоріше. 

Хай вийдуть із жахних глибин Аїда 

І Тантал, вічно спраглий, невситимий, 

І той Сізіф із каменем важенним, 

І з бочкою своєю Данаїди, 

І Тітій з коршаками навісними, 

І Іксіон на колесі вогненнім... 

Нехай своїм стражданням невтоленним 

Мене напоять і в піснях жалобу 

(Коли ця шана подобає грішним), 

І жаль свій виллють із плачем невтішним 

Над тілом, не спорядженим до гробу. 
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Хай Цербер, що вартує пекла двері, 

А з ним усі почвари і химери 

Підхоплять тужні співи погребові 

Над тим, хто самохіть цей світ покинув, 

Хто радо згинув жертвою любові. 

О пісне жалю, я прошу востаннє, 

Не говори про муки та страждання; 

Повір, що їй, моїй жорстокій милій, 

Приємне те, що сталося зі мною, 

Й не будь сумною на моїй могилі. 

Хризостомова пісня припала до вподоби всім слухачам, тільки той, хто проказував її, 

зауважив, що вона ніби суперечить тому, що він чув про Марселину скромність 

і честивість: адже Хризостом ревнує її, підозріває, нарікає на розлуку, і все те наводить на 

дівчину тінь, неславить її чесне ім’я. На те Амбросіо, якому небіжчик сповіряв усі 

найпотаємніші свої думи, відповів так: 

— Щоб вас, пане, ції сумніви більше не бентежили, знайте, що цю свою пісню склав 

наш бездольник, будучи далеко від Марсели; віддалився ж він од неї по своїй вольній 

волі, щоб побачити, чи та розлука поширить на нього свій звичайний закон, але закоханця 

в розлуці все тривожить, усе мучить, і от і Хризостом карався уявними ревнощами 

й терзався гаданими підозрами так, ніби все те існувало насправді. Це аж ніяк не уймає 

честі Марселі: слава про її цноту цілком справедлива. Дівчина вона, щоправда, гордовита, 

часом зухвала аж до жорстокості, та навіть самі заздрощі не можуть і не важаться ні за що 

її ганьбувати. 

— Коли так, то правда ваша,— погодився Вівальдо. 

Він уже збирався прочитати інший вірш, од вогню одрятований, та йому перебило 

чарівне видиво, що раптом з’явилося їм перед очима, ніби примріялось: на вершечку 

скелі, що під нею могилу копали, де взялася пастушка Марсела, сяючи вродою своєю, 

пишною понад усяку славу. Хто її вперше побачив, дивились на неї німуючи, мов 

зачаровані, та й ті, кому вона по знаку була, з не меншим зорили на неї захопленням. 

Амбросіо ж, скоро її помітив, заговорив, не стримуючи свого обурення: 

— Чого ти прийшла сюди, хижа упирице навколишніх гір? Може, хочеш побачити, чи 

не пуститься при твоєму наближенні плисти кров із ран цього нещасливця, що йому 

збавила віку твоя жорстокість? Чи, може, прийшла похвалитися своїм злодіянням, 

полюбувати на нього звисока, мов той неправедний Нерон, що милувався римською 

пожежею? Чи хочеш зухвало потоптати ногами сей холодний труп, як та невдячна дочка 

Тарквінія, що над рідним батьком поглумилася? Скажи нам усім, чого ти сюди прийшла, 

чого тобі ще від нас треба? Ми знаємо, що за життя свого Хризостом готовий був 
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повсякчас чинити твою волю; по його смерті ми, що звались його друзями, ладні коритися 

тобі у всьому. 

— Прийшла я сюди зовсім не для того, що ти, Амбросіо, гадаєш,— відповіла 

Марсела,— лише для того, щоб себе оборонити і доказати, як помиляються всі ті, що 

винуватять мене у муках і смерті Хризостома; тим-то й прошу всіх тут притомних пильно 

мене вислухати: небагато-бо часу треба згаяти і небагато слів потратити, аби розумним 

головам щиру правду з’яснити. Ви самі кажете, що небо створило мене прекрасною і та 

краса мимоволі примушує вас мене любити, а від мене жадаєте і вимагаєте, аби за тую 

любов вас кохала. Даним мені від Бога природним розумом я знаю, що все гарне 

заслуговує любові, однак же не можу збагнути, чому та, яку люблять за вроду, повинна 

доконечне любити того чи тих, хто її любить. А ще ж і таке буває, що той красолюб сам із 

себе бридкий, а бридота викликає лише відразу; яково ж то від нього чути: «Я люблю 

тебе, бо ти гарна, тож люби мене, хоч я й поганий». Та якби навіть врода вроді і рівна 

була, то не конче в них мусять бути однакові бажання; не кожна краса збуджує любов: 

інша тішить око, та не зворушує серця. Якби кожна краса будила кохання й хвилювала 

серце, то бажання наші, непевні й невиразні, вічно блудили б манівцями, не знаючи, де 

пристати; безліч є вродливих істот, то безліч повинно було б бути й бажаннів. А я чула, 

що правдиве кохання не ділиться і що на милування нема силування. Якщо се так (а 

я певна, що так воно і є), то чи можна вимагати від мене, щоб я несамохіть любила вас — 

тільки тому, що ви мені про любов свою говорите? А якби я вродилася не гарною, 

а потворною, то чи годилося б мені нарікати, що ви мене не любите? Подумайте ж надто, 

що я собі вроди не обирала: вона в мене така, яку Бог послав із ласки своєї, а не з мого 

прохання чи обрання. І як гадюку не можна судити за отруту, хоч вона нею вбиває, бо то 

в неї од природи, так і я не винна, що вродилась гарною, бо краса жінки честивої — то 

ніби вогонь далекий або гострий меч: хто близько не підійде, той не вріжеться і не 

обпечеться. А честь і цнота — то душі оздоба: без них і гарне тіло не повинне гарним 

здаватися. Як же цнота красить і прикрашає тіло й душу, то невже та дівчина, котру хтось 

любить за красу, повинна йому на догоду свою цноту згубити, на яку він усіма силами 

й способами важить, аби тільки хіть свою удовольнити? Я вродилась вільною і, щоб 

вільною на світі пробувати, обрала собі самотину на лоні природи: дерева нагірні — то 

мої подруги, прозорі води ручаїв — то мої свічада, деревам і водам звіряю я думи свої 

і свою вроду. Я — дальнє полум’я, я — недосяжний меч. Кого зором причарую — 

розчарую словом. Бажання надією живиться, а я ані Хризостомові, ані комусь іншому 

жодної надії не подавала, то виходить, що до гробу довела його не моя жорстокість, 

а радше власна впертість. Дехто, може, скаже, що він мав чесні наміри, тим я мусила його 
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одвітно любити; то хай же знає, що коли на цьому ось місці, де йому нині яму копають, 

він освідчив мені честиву ціль своїх бажань, я відповіла йому, що хочу вік свій сама-одна 

звікувати і лише сира земля втішиться овочем цноти моєї і останками моєї вроди. І якщо 

він після такої відправи ще вперто сподівався без надії і плив проти вітру, то чи ж диво, 

що втонув у вирі власного шаленства? Якби я надила його, то була б нещира, якби 

вволила його волю, то зрадила б свої найкращі мрії й поривання. Не слухав він поради 

і розради, впадав в одчай, хоч не було зневаги... Чи слушно ж буде після цього винуватити 

мене в його нещасті? Хай скаржиться той, кого одурили, хай розпачує, кого звела надія, 

хай сподівається, кого я покличу, хай пишається, кого пригорну,— та нехай не зве мене 

жорстокою душегубницею той, кого я не надила, не манила, не кликала й не пригортала. 

Небо досі не судило, щоб я когось покохала, а щоб я сама когось обрала — і не думайте. 

Нехай же ся загальна відмова буде за осторогу кожному, хто хоче здобутися в мене ласки; 

як, може, хто і вмре через мене, то загине не з ревнощів і не тим, що я його зневажила, бо 

хто нічого не любить, того не можна ревнувати, а хто відмовляє, той не конче гордує. Хто 

має мене за хижу упирицю, хай тікає від мене, як від лихої години, хто має за 

невдячницю — хай за мною не впадає, хто за приманницю — хай мене не знає, хто за 

безсердечницю — хай за мною не ходить, бо ця хижа упириця, невдячниця, приманниця 

і безсердечниця сама ніколи нікого не шукатиме й не знатиме, ні за ким не ходитиме й не 

впадатиме. Хризостома довела до згуби пристрасть його шалена і вдача поривна — чом 

же ви картаєте мене за скромність і честивість? Я бережу свою цноту, живучи між 

дерев,— чом же ви хочете, щоб я її втеряла, живучи між людьми? Ви знаєте, в мене свого 

добра багато, а на чуже очей не пориваю. Гуляю на вольній волі — і нікому не хочу 

коритись, нікого не люблю ані ненавиджу, нікого не маню й не принаджую, ні з ким не 

жартую, ні до кого не примиляюсь. Воджу собі товариство з сільськими дівчатами, пасу 

свої кози — ото вся моя розвага. Бажання мої не сягають за межі цих гір, як же коли 

й вийдуть поза них, то хіба для того, щоб красоту небес подивляти: то шлях, яким душа 

прямує до своєї первовічної оселі. 

По сій мові, не ждучи ні від кого відповіді, Марсела повернулась і швидко скрилась 

у лісовій гущавині; і врода її, і розум усіх великим дивом уразили. Декого ті очі, 

променисті та урочі, до самого серця пройняли; кілька пастухів, забувши тільки-но почуту 

осторогу, порвались були йти за нею. Як помітив те Дон Кіхот, зразу вирішив, що настала 

пора появити свою рицарськість в обороні переслідуваної дівиці; він стиснув у долоні 

руків’я меча і покликнув зичним голосом: 

— Хай ніхто, будь то чоловік значний чи простий, не важиться переслідувати 

прекрасної Марсели, якщо не хоче наразитися на мій гнів і обурення. Вона ясно 
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й недвозначно довела, що до смерті Хризостомової цілком непричетна й непривинна, 

і ознаймила надто, що жодною мірою не схильна будь-чиї зальоти приймати: тим-то 

нікому не гоже за нею упадати чи на неї нападати, а всі порядні люди повинні її поважати 

й шанувати, бо, може, вона єдина в цілому світі таке честиве та обичайне життя 

провадить. 

Чи то злякавшись погроз Дон Кіхота, чи здавшись на вмовляння Амбросія, що треба 

мерщій віддати останню шану небіжчикові, ніхто з пастухів не рушив із місця й не пішов 

звідти, поки не докопано ями й не спалено Хризостомових паперів. Усі погребові ревне 

плакали, як тіло його спустили в могилу і привалили важенним каменем. Згодом той 

камінь мала замінити плита, на якій Амбросіо гадав вирізьбити таку епітафію: 

Тут лежить бідак-пастух. 

Що покинув світ зарання, 

— Жертва вірного кохання, 

Найстрашнішої з недуг. 

Він вродливицю любив, 

Безсердечну гордівницю, 

І Амур своєю міццю 

Нещасливця погубив. 

Потому закидали могилу всякими квітами й вітами; висловивши глибоке спочуття 

Амбросієві, всі з ним попрощались. Так само зробив Вівальдо та його товариш, а Дон 

Кіхот попрощався з козопасами, що його гостили, і з подорожніми, які все вмовляли його 

їхати з ними до Севільї, бо там тих пригод на кожній вулиці й завулку — хоч греблю гати, 

ніде інде стільки не знайдеш. Дон Кіхот подякував їм за пораду і за їхню до нього 

доброзичливість, але сказав, що тимчасом не хоче й не може їхати до Севільї, поки не 

очистить навколишніх гір од розбійників та лиходіїв, бо він чув, що тут тої нечисті аж 

кишить. Бачивши такий твердий намір, подорожні вирішили не турбувати більше нашого 

рицаря, тож попрощалися з ним іще раз і рушили собі далі; впродовж усієї дороги мали 

про що говорити — і про історію Марсели та Хризостома, і про Дон Кіхотові дивацтва. 

А наш гідальго поклав собі розшукати пастушку Марселу й запропонувати їй свої 

послуги; та не так сталось, як йому гадалось — про се розповість вам продовження сієї 

правдивої історії, друга частина якої отут кінчається. 

Розділ XV,  

де оповідається про немилу пригоду, що сталася Дон 

Кіхотові з недолюдками-янгуасцями 

Премудрий Сід Ахмед Бен-Енхелі розказує далі, що Дон Кіхот, попрощавшися 

з козопасами і всіма тими, які були на похороні пастуха Хризостома, подався не гаючись 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2066 

 

разом із джурою своїм до того лісу, куди, як вони бачили, пішла Марсела. Більше, мабуть, 

як дві години блукали вони по лісу, даремно її по всіх нетрях шукаючи, і приблудилися 

врешті до галявини, а на тій галявині трава буйна та сочиста, ще й річечка тихо леліє, 

немовби надить і кличе подорожніх перебути в любому холодочку гарячі полуденні 

години, що саме на всю міць розжарілися. Дон Кіхот і Санчо спішились і пустили осла та 

Росинанта на попас, нехай німина тією травою досхочу наласується, а самі вив’язали 

з саков харчі та й попоїли тихо-мирно й без жодних церемоній удвох, пан із слугою, що 

вже там було. 

Санчо і не подумав спутати Росинанта, бо то був, як він гадав, такий смирняга 

і плохута, що його і всі кобили кордовських пасовищ не могли б на гріх підкусити. Та 

лиха доля чи нечиста сила (сказано, диявол не спить!) надала якимсь погоничам із Янгуаса 

отирлуватись поблизу з своїми галісійськими лошицями: вони мають звичку спинятись на 

обід в якомусь урочищі, де є добра паша й водопій, і те місце, де попасав Дон Кіхот, 

припало їм якраз до смаку. Як зачув же Росинант той табунний дух, зразу забув про свої 

звичаї і обичаї: закортіло йому з панночками-кобилицями поженихатись, і він, не 

спитавшись дозволу в господаря, побіг туди в собачу ристь потребу свою задовольнити. 

Та лошицям, мабуть, більше пастися хотілось, аніж чимось іншим бавитись: вони 

привітали нахабу зубами й підківками так, що аж попруги на всьому порвали і сідло 

збили. А ще дужче дошкулили йому погоничі: побачивши, що їхнім кобилам ґвалт хочуть 

учинити, вони кинулись гуртом на напасника і поти йому ребра киями окладали, поки він, 

ледве теплий, на землю не грьопнув. 

Побачивши Дон Кіхот і Санчо, якого чосу дають Росинантові, щодуху побігли до 

нього. 

— Увггжай, друже Санчо,— сказав Дон Кіхот своєму джурі,— се вже не рицарі, 

а гультяї, голота наголо. Я се проти того кажу, що тут ти можеш допомогти мені доконати 

справедливої помсти за наругу, що вчинено у нас перед віччю Росинантові. 

— Яка в біса помста,— одрік йому Санчо,— коли їх двадцятеро з гаком, а нас тіки 

двоє, а може, всього півтора! 

— Я один за сотню стану,— заперечив Дон Кіхот. 

Не довго думавши, він добув меча і кинувся на янгуасців; заохочений і запалений 

пановим прикладом, Санчо Панса зробив так само. З першого ж маху наш рицар розрубав 

кажанка на одному погоничеві, та, мабуть, і плеча йому втяв. Та тут схаменулись янгуасці, 

що їх же багато, а напасників лишень двоє; тоді всі похапали киї, обскочили обох 

ізвідусіль та й ну по чім пбпадя молотити. І молотили так щиро й завзято, що вже за 

другим заходом Санчо беркицьнув додолу; не встояв і Дон Кіхот, хоч який був бравий та 
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голінний, упав, як на те, до ніг своєму Росинантові, що й досі не спромігся на рівні 

стати,— добре, виходить, затинало киями розлючене простацтво. Побачивши янгуасці, 

якого вони накоїли лиха, пов’ючили боржій кобил своїх та й дали звідти ходу, зоставивши 

обох шукачів пригод у вельми плачевному стані й нітрохи не кращому настрої. 

Санчо Панса отямився перший; побачивши, що тут же біля нього й пан лежить, він 

заговорив жалібно й ледве чутно: 

— Пане Дон Кіхоте, ох, пане Дон Кіхоте! 

— Що тобі, брате Санчо? — обізвався Дон Кіхот таким самим кволим і плачливим 

голосом. 

— Мені б оце, якби можна,— одказав Санчо Панса,— тих ліків Хворобраза хоч два 

ковточки. Дайте мені, пане, з ласки вашої, якщо під рукою маєте, вони, певне, не тільки на 

рани помічні, а й на потовчені кості. 

— Еге, якби ж то мав,— зітхнув Дон Кіхот,— то чого б нам іще треба? Ох, горе моє... 

Та присягаюсь тобі, Санчо, на слово мандрованого рицаря, що не мине й двох днів, як 

я добуду ті ліки, коли тільки фортуна не розсудить інакше. От щоб мені руки повсихали! 

— А як ви гадаєте, пане,— спитав Санчо Панса,— за скільки день ми будемо знов 

ногами володати? 

— Як на мене, то не можу певного реченця встановити,— одказав побитий рицар Дон 

Кіхот.— Я сам у всьому винен: не треба було добувати меча проти людей, не висвячених, 

як я, у рицарі: отож, мабуть, караючи мене за той переступ закону рицарського, і попустив 

Бог брані, щоб мене отак подужано. Тим-то, брате Санчо, слухай пильно, що я тобі зараз 

скажу, бо се річ дуже важлива для нашого спільного добра: якщо ти коли побачиш, що 

таке гультяйство чинить нам яку зневагу, то не жди, поки я меча на них добуду, бо я того 

вже зроду-віку не зроблю, а берися до зброї сам і карай зухвальців, як хочеш: коли ж їм до 

помочі й оборони стануть рицарі, тоді я вже я буду з усієї сили тебе обороняти, а їх 

поборювати: ти вже на тисячі прикладів міг переконатись і пересвідчитись, як далеко 

сягає міць моєї потужної правиці. 

Отак, бачите, розпишався наш бідний гідальго після перемоги над хоробрим 

біскайцем... Та Санчові панова порада не вельми до смаку припала, і він не забарився 

з відповіддю: 

— Пане, я собі чоловік тихий, смирний і потульний, на всяку кривду незлобивий, бо 

маю жінку й діток, а їх же треба якось годувати й до пуття доводити. То слухайте ж, що 

я вам скажу (бо я можу лише сказати, а не показати): ніколи і нізащо в світі я не візьму до 

рук меча, ні проти рицаря, ні проти простолюдця, і віднині й довіку перед Богом святим 

присягаю прощати всі кривди, що мені будь-коли сталися чи стануться, чи то від чоловіка 
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значного, чи від посполитого, багатого чи бідного, пана чи хлопа, байдуже, якого стану 

й заводу. 

Як почув сеє пан його, одповів такими словами: 

— Шкода, що я не можу здихатись, аби говорити спокійно, та ще і в боку так болить 

і не перестає, а то я б тобі розтлумачив, Санчо, на який хибний шлях ти ступаєш. Ти 

тільки подумай, нещасний: ану ж переміниться той вітер фортуни, що був досі нам 

супротивний, і, надимаючи паруси бажаннів наших, приведе нас певно й безперешкодно 

до якого-небудь острова, що я тобі обіцяв? Що б із тобою було, якби я добув той острів 

і оддав його в твою обладу? І чи може взагалі так статися, якщо ти не рицар і не хочеш 

у рицарі вийти, бо не маєш мужності й волі мститися за власні кривди й боронити свого 

панування? Адже ти повинен знати, що в свіжо завойованих державах і провінціях 

людність буває, як правило, неспокійна і до нового володаря неприхильна, тож завжди 

можна чекати якоїсь ворохібні, не без того, що хтось підніметься ізнов той лад 

перевернути, іще раз, як то кажуть, долі поспитати. Тим же новий володар повинен 

розумно справуватися і мати мужність постояти в разі потреби за свої права. 

— В потребі, що нам оце припала,— сказав Санчо Панса,— я хотів би мати той розум 

і ту мужність, що про них ваша милость говорить. Та даю бідняцьке слово гонору, що 

тепер мені більше потрібне лічіння, аніж учіння. Спробуйте лишень, пане, чи не 

підніметесь, та поставимо на ноги й Росинанта, хоч він того й не варт, бо через нього ж то 

й дали нам хлосту. Ніколи я по нім того не сподівався, все мав за такого смирного 

й порядного чоловіка, як я сам. Не дарма кажуть, що багато треба солі з’їсти, перш ніж 

кого добре спізнаєш. Не дарма кажуть і друге, що все на світі перемінне... Хто б міг 

подумати, що після тих страшенних ударів, що ви завдали нещасному мандрованому 

лицарю, доведеться в свою чергу і нам кийового бою цілий град на спини прийняти? 

— Тобі ще, Санчо, нічого,— зауважив Дон Кіхот,— бо для твоєї спини така халепа не 

первина, а моя ж то делікатніша, звична до батисту й тонкого голландського полотна, то 

їй ця лиха пригода дужче дошкуляє. Якби я не гадав,— та що це я кажу? — якби я не був 

цілком певним, що всякі такі недогоди невідлучні від нашого збройного ремесла, то 

я був би вмер отут на місці з досади. 

— Пане,— мовив тоді Санчо,— якщо мандроване лицарство отакі гіркі плоди пожинає, 

то скажіть мені з ласки вашої, чи часто такі жнива випадають, чи тільки в особливу якусь 

пору, бо мені здається, що після двох таких жнив третіх уже не діждемо, хіба що Бог 

милосердний нас чудом порятує. 

— Знай же, друже Санчо,— відповів Дон Кіхот,— що мандровані рицарі зазнають на 

своїм віку безліч усяких небезпек і негод, та зате, як показує досвід численних рицарів, що 
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їх історія відома мені вся достоту, часто й густо випадає їм нагода стати королями чи 

цісарями. Якби мені в боку не так дуже боліло, я б тобі розповів про кількох героїв, що 

єдино силою правиці своєї тих високих гідностей доступили. Але навіть із ними — до 

того й після того — бували прерізні біди та нещастя. Так, хоробрий Амадіс Гальський 

упав був у руки свого заклятого ворога чаклуна Аркалая, який, кажуть, узявши його 

в неволю, прип’яв у замковому дворі до конов’язі і одшмагав віжками, більш як дві сотні 

всипав. А один автор, хоч мало відомий, зате гідний віри, пише про те, як рицаря Феба 

заманено в одному замку в западню: поміст під ним провалився, і він упав у підземну 

глибку. Там йому зв’язали руки й ноги і поставили, як то кажуть, клізму з води снігової та 

піску, що мало духу не визівнув. Якби в тій великій притузі не дав йому рятунку вірний 

друг його, мудрий чорнокнижник, то лихо було б горопашному рицареві. Я міг би ще 

кілька таких доблесних мужів назвати, які тяжчої біди дізнали, ніж ми оце тепер з тобою. 

Коли хочеш знати, Санчо, то рани, завдані якимось знаряддям, що випадково потрапило 

під руку, не уймають честі враженому, про се ясно й виразно говорять регули поєдинкові. 

Якщо, наприклад, швець ударить когось копилом, хоч би й дубовим, то не можна сказати, 

що він його оддубасив. Се я для того тобі кажу, щоб ти знав — хоч нас у цій потребі 

і побито, та честі нашої не зневажено, бо ті люди лупцювали нас не чим, а киями своїми: 

скільки собі пригадую, ні в кого там не було меча, шпаги чи кинджала. 

— А я й не роздивився, що в них там було,— сказав Санчо,— бо ледве вихопив свого 

гартованця, як вони вже мене бучками своїми по плечах благословили, що аж білий світ 

мені перемінився, а ноги підломились. Отож я впав та й досі лежу; чи то моїй честі 

поруха, чи ні, то малий клопіт, але боляче дуже, що ті кляті буки мені і в спину, 

і в пам’ять укарбувалися. 

— Менше з тим, брате Санчо,— потішав його Дон Кіхот.— Нема такого горя, щоб його 

час із пам’яті не стер, нема такого болю, щоб його смерть не втамувала. 

— Та яке ж горе може бути гірше, який біль болючіший, ніж ті, що їх тільки час із 

пам’яті зітре, тільки смерть утамує? — вигукнув Санчо.— Якби ще нашому лихові 

кількома припарками можна було зарадити, то ще півбіди, а то бачу, що і з цілого 

шпиталю пластиру не стане, щоб нам хоч якось виходитись. 

— Годі вже про те, Санчо,— сказав Дон Кіхот.— Зможися якось, і я зараз на силі 

зберуся, та довідаймось до Росинанта, як там він і що, бо йому, неборакові, теж добре 

перепало. 

— То й не диво, бо він же теж мандрований,— відповів Санчо.— Чудно тільки, що мій 

Сірий живий-здоровий, коли нас так здорово побили, що живого місця нема. 
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— Доля і в найтяжчій біді лишає якусь браму рятунку,— сказав Дон Кіхот.— От 

і тепер: ця скромна животина може замінити Росинанта й довезти мене до якогось замку, 

де я од ран своїх вигоюсь. І не буде мені неслави, що я на ній верхи поїду, бо з книг 

пригадую, що добрий старий Силен, пестун і вихователь бога веселощів, теж уїжджав 

колись до стобрамного міста, сидячи любісінько на гарному своєму ослі. 

— Так то ж, ви кажете, сидячи,— зауважив Санчо.— Інша річ верхи сидіти, а інша річ, 

мов гною лантух, на сідлі висіти. 

На те Дон Кіхот так йому відповів: 

— Добуті в бою рани честі нікому не уймають, а радше додають, тим-то, друже Санчо, 

не змагайся словами, а встань краще, як я вже тобі казав, і вмости мене, як знаєш, на осла. 

Нам треба з цього безлюддя швидше вибратись, поки ніч не облягла. 

— А ви ж мені, пане, не раз казали,— знову перебив його Панса,— що мандровані 

рицарі звикли мало не цілий рік по всяких пущах та нетрях ночувати, і мають те собі за 

велике щастя. 

— Се буває тоді,— пояснив Дон Кіхот,— коли інакше не можна, або коли вони 

закохаються. І то щирісінька правда, бо був один рицар, що цілих два роки пробув на 

скелі, і в спеку, і в студінь, і в усяку негоду, а його сеньйора й гадки про те не мала. А той 

же самий Амадіс, прозвавшись Милосумом, прожив на голій скелі чи то вісім років, чи 

вісім місяців, не пам’ятаю добре, справляв покуту за те, що чимсь не догодив володарці 

своїй Оріані. Та годі вже про се, ворушись, Санчо, а то, може, ще й ослові, як Росинантові, 

яка причина станеться. 

— Отуди к бісу! — сказав Санчо. 

Тоді ойкнув разів тридцять, разів шістдесят зітхнув, разів сто двадцять лайнувся 

й закляв того, хто його в таке діло вплутав, та й підвівся на превелику силу, тільки не міг 

до кінця випростатись і все гнувся, мов турецький лук. З тяжкою бідою осідлав осла, що 

теж був якийсь ніби не свій, мавши того дня більше волі, ніж звичайно, потім підвів 

Росинанта, котрий жалівся б не менше свого пана та його джури, якби тільки вмів 

говорити. Вкінці Санчо підсадив Дон Кіхота на осла, Росинанта прив’язав іззаду, а сам 

узяв осла за оброть і поплентав навмання туди, де, здавалось йому, пролягав битий шлях. 

Чи пройшов яку милю, чи ні, а доля зичлива його вже на той шлях і спровадила. Мало 

того, край дороги побачили вони незабаром корчму; Дон Кіхот вирішив, собі на втіху, 

а джурі своєму на досаду, що то замок. Довго вони сперечались: Санчо казав, що то 

корчма, а Дон Кіхот затявся, що замок; так і не скінчивши суперечки, добрались вони до 

тієї оселі, куди Санчо і втелющився без дальших розвідок з усім своїм обозом. 
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Розділ XVI 

Що сталося з завзятим гідальгом у корчмі,  

яка видалась йому замком 

Як побачив корчмар, що Дон Кіхот на ослі впоперек лежить, спитав зараз у Санча, що 

йому таке. Санчо відповів, що пусте — просто впав чоловік зі скелі та й пом’яв собі трохи 

боки. У корчмаря жінка була не така, як у їхньому ділі заведено — зроду жаліслива і до 

людського лиха спочутлива. Вона зараз же заходилась коло Дон Кіхота поратись, ще 

й доньку свою, молоденьку та гарненьку дівчину, на поміч гукнула, щоб гостеві швидше 

лад дати. Ще була в тій корчмі наймичка-астурійка, з себе широковида, кирпоноса, 

потилиця їй плисковата, наче одрубана: одне око зизе, а друге підсліпе, зате поставою 

взяла: заввишки ледве сім п’ядей од землі сягала, а через свою трохи невкладисту спину 

все більше понурою ходити мусила. Отся ж то краля допомогла корчмарівні сяке-таке 

леговище для Дон Кіхота нарихтувати, і де ж — на піддашші, котре, з усього знати, багато 

років правило за соломосховище. Там же ночував іще погонич один, послався трохи 

оподаль на в’юках та попонах мулячих, а Дон Кіхотова постіль була не така догідна: на 

два нерівні ослони поклали чотири нестругані дошки, а на них матрас, такий завгрубшки, 

як стебноване укривало, ще з ковтюхами, такими твердючими, що якби вовна з дірок не 

лізла, то на дотик подумав би, що то каміння; простирала були цупкі, немов із щитової 

шкури, а ліжник такий обстріпаний, що на ньому всі шерстинки до останньої перелічив 

би. 

Дон Кіхот приліг на те проклятенне ліжко, і корчмариха з донькою зараз же обліпила 

його пластирами з голови до ніг, а Маріторна (так звали астурійку) їм присвічувала. 

Побачивши господиня, що на рицареві все тіло басаманами списане, зауважила, що 

мабуть-таки він не впав, а його побито. 

— Ба ні, не побито,— заперечив Санчо.— То скеля була така гостра та шпичакувата, от 

воно й вийшло — що шпичак, то і знак. А як у вас, добродійко,— додав по хвилі,— того 

ліплива кілька шматочків лишиться, то воно ще декому в знадобі стане. 

— Що, і ви, може, впали? — спитала господиня. 

— Та впасти не впав,— одповів Санчо,— а так од пайового упадку перелякався, що 

досі на мені вся шкура болить, наче самому тисячу київ одважено. 

— Таке часом буває,— сказала корчмарівна.— От і мені сниться інший раз, ніби 

з якоїсь башти падаю і ніяк додолу не долечу, а як прокинусь, то, здається, така вся 

поламана й потовчена, ніби справді впала. 
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— В тім-то й заковика,— заперечив Санчо,— що то мені не в сні приздрілось: я тоді не 

сонний був, от як і тепер, а в мене на тілі не менше, мабуть, синяків, ніж у пана мого Дон 

Кіхота. 

— Як сього пана звати? — перепитала астурійка Маріторна. 

— Дон Кіхот з Ламанчі,— одрік Санчо Панса.— Він мандрований рицар, і то один із 

найліпших і найкріпших, яких уже віддавна світ не бачив. 

— А що воно таке — мандрований рицар? — спитала наймичка. 

— Ти що, вчорашня, що сього не знаєш? — здивувався Санчо Панса.— Мандрований 

рицар, то, небого, така штука, що сьогодні його лупцюють, а завтра на цісаря коронують, 

сьогодні він над усіх безщасний і безрадний, а завтра своєму зброєноші два чи три 

королівські вінці кине. 

— Як же се ви,— спитала господиня,— мавши такого доброго пана, і досі графства 

навіть собі не заслужили? 

— Ба, яка швидка! — одказав Санчо.— Ми ще всього місяць один, як почали пригод 

шукати, а путньої поки що не мали жодної. Воно ж і так буває, що шукаєш одно, 

а напитаєш зовсім інше. Та як тільки пан мій Дон Кіхот ті свої рани, чи то пак басамани 

позагоює, а я од моїх не скалічію, то я своїх надій на найвищі можновладницькі титули 

в Гишпанії не проміняю. 

Дон Кіхот прислухався до тих балачок з пильною увагою, а потім підвівся на ліжку, 

скільки здужав, узяв корчмарих.у за руку й промовив: 

— Повірте, прекрасна сеньйоро, ви можете вважати собі за щастя, що пригостили 

в себе в замку таку персону, як я. Не хочу сам себе хвалити, бо власна хвальба, як то 

кажуть, не платить, та нехай про мене повідає вам мій зброєносець. Одно скажу: послуга, 

яку ви мені зробили, навічно вкарбується в скрижалі моєї пам’яті, і я вам буду вдячний за 

неї поки живоття мого. І якби небеса з високого свого призвоління не вчинили вже мене 

рабом кохання і невольником очей прекрасної невдячниці, що ймення її я ледве 

наважуюсь вимовити пошептом, то очі сієї вродливої панянки взяли б тепер у бран мою 

волю. 

Господиня, дочка її та брава Маріторна слухали оторопіло тої мови нашого 

мандрованого рицаря, аніже не розуміючи, ніби він по-грецьки говорив абощо, 

здогадувались тільки, що то мають бути якісь лестки чи компліменти. Не звиклі до таких 

речей, вони дивились на Дон Кіхота й дивувались, бо то, здавалось, була якась опрічна від 

інших людина. Нарешті господиня подякувала рицареві, як могла, по-своєму, по-

корчемному, за його ґречну мову і пішла з дівчиною, а наймичка Маріторна взяла 

поратися коло Санча, бо він потребував допомоги не менше од свого пана. 
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Та Маріторна ще загодя домовилась була з погоничем, що прийде до нього вночі 

пожирувати: ось нехай лише постояльники обляжуться та господарі позасинають, то вона 

вже скрадеться до нього і вволить усяку його волю. А дівка то була така, що вже як кому 

пообіцяє, то слово своє неодмінно справдить, хоч би вона його десь у темному лісі без 

жодних свідків давала, бо, бачите, дуже своїм шляхтянством чванилась і не мала собі за 

ганьбу, що в корчмі наймичкує: то, казала, не її воля, а лиха недоля. 

Отож посеред горища, куди крізь латану покрівлю зорі вночі зазирали, стояло вузьке, 

мульке, убоге й непевне ложе Дон Кіхота, а обік нього Санчо послав собі мату очеретяну 

і вкрився ковдрою, вірніше грубим валов’яним рядном. Далі за ними розташувався 

погонич: він, як ми вже казали, зладив собі постіль із в’юків та попон, що зняв із двох 

своїх найкращих мулів; а всього мав він дванадцятеро в’ючаків, жвавих, ситих та 

лиснючих. То був, бачите, один із заможних аревальських погоничів, як свідчить автор 

сієї історії, що дуже добре знав його і буцімто навіть трохи родичем йому доводився, 

отже, згадка про нього аж ніяк не випадкова. Загалом беручи, Сід Ахмет Бен-Енхелі — 

дієписець вельми довідливий і в кожній мализні ретельний, він-бо в реляції своїй не 

обминув мовчанкою навіть речей дрібних і малозначних. Могли б його взяти собі за 

приклад інші поважні історики, які часом оповідають про різні події надто коротко 

і стисло, аби, мовляв, по губах помазати; чи то з недбальства, чи то з лихого наміру, чи 

з невміння навіть дуже важливі речі лишають вони десь у каламарі на самому дні. Вічна 

слава й дяка авторові «Табланта Рікамонського» і тому, хто оспівав подвиги графа 

Томільяса: от уже де докладно та широко геть усе описується! 

Ну, добре, так ото, значить, погонич сходив до мулів своїх, заклав їм удруге оброку, 

а сам вернувся на горище, ліг та й жде, коли вже та моторна Маріторна до його прийде. 

Санчо уже, весь пластирами обліплений, теж уклався, та сон його не дуже брав — боки 

боліли. Долягав той біль і Дон Кіхотові, що лежав, мов той заєць, з розплющеними очима. 

В корчмі все стихло і стухло, тільки над ворітьми один ліхтар світив. 

Ця німотна тиша і фантастичні образи з книжок, що охмарили розум нашому гідальгові 

й раз у раз роїлися в його бідній голові, навіяли йому ще одну дивочну мрію, що іншому 

зроду таке не приверзеться. Примарилось йому, бачите, нібито він прибув до якогось 

пишного замку (в його уяві, як відомо, кожна корчма, де він приставав, була замком), 

а каштелянова донька, себто корчмарівна, зачарована його ґречними манерами, закохалась 

у нього і обіцяла прийти до нього сю ніч на любую розмову потай отця-матері. Всю ту 

нісенітницю, що сам же й вигадав, мав наш рицар за щиру й несхибну правду і потерпав 

уже, яка то буде страшна спокуса його честивості. Проте в серці своїм твердо вирішив, що 
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не зламає віри володарці своїй Дульсінеї Тобоській, хоч би навіть стала перед ним сама 

королева Джіневра з вірницею своєю Кінтаньйоною. 

Довго він так ганяв свої химери, аж ось настав умовлений час і година (дуже для нього 

нещаслива), коли на піддашшя, де їх троє ночувало, мала прийти астурійка. І таки 

прийшла; боса, в самій сорочці і в бархановій намітці на голові, скрадалась вона тихою 

і сторожкою ходою, шукаючи свого погонича. Дон Кіхот зачув її, ледве вона в двері 

ввійшла; хоч як боліло обліплене пластирами тіло, він звівся на ліжкові й розкрив обійми; 

щоб пригорнути вродницю-панянку. Астурійка, мовчазна й насторожена, мацала поперед 

себе руками, пробираючись до свого любчика, і зненацька наткнулась на Дон Кіхота, що 

міцно схопив її за руку, притягнув до себе й посадив на постіль, а вона ні пари з уст. 

Доторкнувшись до її веретяної сорочки, наш химерник уявив собі, що то найтонший, 

найвиборніший єдваб, а скляні пацьорки її наручнів здались йому за коштовні персидські 

перла. Коси в неї нагадували кінську волосінь, та для нього то було щире арабське 

золоття, що й саме сонце блиском своїм пересяє. Тхнуло від неї якоюсь позавчорашньою 

пісною салатою, а йому видавалось, що уста її точать ніжні духмяні пахощі. Одне слово, 

він наділив її в своїй уяві всіма тими вабами й чарами, які мала одна романічна принцеса, 

що закохалась у тяжко пораненого рицаря й прийшла до нього на побачення. В своєму 

осліпі не діймав наш бідолашний гідальго віри ні дотику власному, ні нюхові; хоч од тої 

принадної кралі всякого потягло б на блювоту, окрім хіба погонича мулів, йому здавалось, 

ніби тримає в обіймах богиню краси. Міцно пригорнувши її до себе, він став їй казати 

тихим та ласкавим голосом: 

— О, коли б мав я можність, прекрасна й високославна сеньйоро, відплатити вам за ту 

велику ласку, що ви мені явили, звівши перед мої очі вашу предивну ліпоту. Але злая 

доля, що не вгаваючи переслідує людей зацних і гідних, прикувала мене, збитого 

й знівеченого, до сього ложа, аби я попри всю мою хіть не міг вашої волі вволити. А до 

сієї неможливості ще й друга, більша долучилась: я присяг на вірність незрівнянній 

Дульсінеї Тобоській, єдиній володарці моїх святотаємних дум. Якби не сії перешкоди, то 

я не був би таким нерозумним рицарем, щоб пропустити щасливу оказію, даровану мені 

вашою безмірною добротою. 

Стиснута в рицаревих обіймах, Маріторна аж упріла з переляку; не слухаючи й не 

розуміючи Дон Кіхотової мови, вона лише пручалася мовчки. Тим часом бравий погонич, 

якому не давали спати спорзні бажання і який зачув свою дівку ще як вона на горище 

ступила, пильно дослухався до того, що казав їй Дон Кіхот; гадаючи з ревнощів, ніби 

астурійка його зрадила й пригорнулась до іншого, він присунувся нишком до рицаревого 

леговища, подивитись, що після тої незрозумілої балаканки далі буде; як же побачив, що 
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дівчина пручається, а Дон Кіхот живосилом її не пускає, то й зовсім не вподобав того 

жарту: розмахнувся і так щиро закоханого рицаря по костявій щелепі навідлі вдарив, що 

бідолаха зразу юшкою вмився. Ще ж на тому не перестав: підбив рицаря під себе й почав 

по його ребрах потоптом гасати. Дон Кіхотове ліжко, і так непевне та перекидисте, не 

витримало тієї додаткової навантаги і грякнуло додолу. Од того гуркоту прокинувся зо 

сну господар; він одразу догадався, що то, мабуть, наймиччині витівки, бо як гукнув її, то 

вона не обізвалась. Мавши таку призру, він устав хутенько, засвітив каганця і подався 

туди, звідки чувся той гармидер. Побачивши наймичка, що господар іде лихий та 

сердитий, перелякалась і кинулась прожогом у постіль до сонного Санча Панси, звилася 

там у клубок і причаїлась. Господар ускочив і гримнув: — А де ти там, шльондро? Я знаю, 

то все твої штучки! Тут саме пробуркався Санчо Панса: почувши, що на нього хтось 

навалився, він подумав, що то домовик його душить, та й почав кулаччям навсібіч гатити. 

Набралася Маріторна тих товчеників до самого несхочу, то забула вже й про страх, і про 

сором та й собі давай Санча кулачити, що з нього вся соннота до решти злетіла; не 

розібравши ще гаразд, хто його так чеше, він підвівся скільки мога і схопив дівку за 

барки: таке між ними пішло борюкання та вовтузіння, що всьому світові напродиво. 

Погонич побачив при каганці хазяйському, що любасці його непереливки, зразу 

одчепився од Дон Кіхота і кинувся її рятувати; корчмар також до неї рвонувся, та не для 

рятунку вже, а для покори, бо вважав, що то через неї таку бучу збили. І закрутилась 

веремія, знаєте, як то кажуть: кішка за мишку, мишка за ніжку, ніжка за ліжко... Погонич 

насів на Санча, Санчо на дівку, дівка на нього, корчмар на неї — і то ж так завзято, що 

кулаки й на мить не вгавали. А тут іще в корчмаря каганець погас і потемки всі збилися 

в одну купу та й гамселили безощадно хто кого влучив, що ні в кого, мабуть, живого місця 

не зосталось. 

А в тій корчмі стояв тієї ночі ще й стражник один із старої толедської Святої 

Германдади. Почувши ту страшенну бучу, він схопив ознаки уряду свого — патеричку та 

бляшану скриньку з паперами — і помацкував на горище, вигукуючи: 

— Стійте іменем закону! Іменем Святої Германдади, перестаньте! Першим, на кого 

наткнувся стражник, був Дон Кіхот: побитий і знетямлений, лежав він навзнак, 

простягнувшись на своїй розваленій постелі. Стражник ухопив його за бороду й гукнув 

кілька разів: 

— Шануйте правосуддя! 

Та бачивши, що той, кого він схопив, не ворушиться і знаку життя не подає, почав 

заздрівати, що його замордовано, а то все душогуби, і закричав ще дужче: 

— Замкнути ворота! Нікого звідси не випускати — тут чоловіка вбито! 
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Од того крику всі пополошились і як стій припинили бійку. Корчмар подався до себе 

в кімнату, погонич до мулів, наймичка в свою комірчину; самі тільки горопашні Дон 

Кіхот і Санчо Панса не могли рушитися з місця. Стражник пустив рицареву бороду 

й побіг на світло, щоб найти і ув’язнити провинників, але світла ніде не було, бо господар 

навмисне погасив ліхтаря, як до себе тікав. Мусив стражник із коминка вогню добувати 

і довго вовтузитися, поки другого каганця засвітив. 

Розділ XVII,  

де оповідається про нові незліченні турбації, що спіткали 

премудрого Дон Кіхота і його бравого джуру Санча Пансу 

в корчмі, котру наш рицар собі на лихо вважав за замок 

Тим часом Дон Кіхот очутився від зомління і обізвався до свого джури таким самим 

голосом, як напередодні, коли лежав простягнутий на кийовому боїщі: 

— Друже Санчо, ти спиш? Ти спиш, друже Санчо? 

— Яке там у лиха спання,— одповів Санчо з серцем.— Сю ніч мене всі чорти з пекла 

мордували, не інакше. 

— Ти можеш так гадати без сумніву,— сказав Дон Кіхот.— Або я нічого не розумію, 

або сей замок зачарований. Послухай... Тільки присягнися перш, що будеш до самої моєї 

смерті тримати в тайності те, що я тобі зараз скажу. 

— Присягаю,— промовив Санчо. 

— Я сього на те прошу,— вів далі Дон Кіхот,— що не хочу нічиїй честі ущербку 

чинити. 

— Таже я сказав, що присягаю,— повторив Санчо.— Нікому тих таємнощів до кінця 

вашого віку не одкрию і дай Боже, щоб завтра міг уже все роздзвонити. 

— Чи я тобі, Санчо, стільки вже лиха накоїв,— спитав Дон Кіхот,— що ти моєї смерті 

так швидко виглядаєш? 

— Ні, я не той,— одповів Санчо,— а просто не люблю нічого довго в схованці тримати, 

бо то все, знаєте, гниє. 

— Ну, нехай і так,— сказав Дон Кіхот,— я покладаюсь на вірність твою і порядність. 

То знай же, що сієї ночі сталася зі мною найдивніша пригода, якою я досі міг би 

похвалитись. Найшвидше сказати, до мене щойно приходила донька властителя сього 

замку, панянка з усього світу хороша та вродлива. Якими словами можна змалювати її 

пишні оздоби, її розум чудовий, її скриті принади, яких, доховуючи вірності володарці 

моїй Дульсінеї Тобоській, не буду торкатись і згадувати? Скажу тобі тільки, що, мабуть, 
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небо позаздрило мені того добра, яке подала в мої руки щаслива доля, або (се річ майже 

певна), що сей замок, як я вже тобі говорив, зачарований. В той час, як ми з нею 

провадили любу та милу розмову, де взялася чиясь невидима рука (напевне, якогось 

потворного велетня), так мені в щелепи двигонула, що я весь кров’ю умився, а потім так 

мене всього помотлошила, що я нині чуюся гірше, ніж учора, коли, як тобі відомо, 

погоничі наробили нам тієї шваби за Росинантові вибрики. З сього я висновую, що скарбу 

краси тієї панянки мусить оберігати якийся заворожений мавр і що вона не мені судилась. 

— А мені то й поготів,— сказав Санчо,— бо маврів, може, над чотири сотні такого 

дали мені чосу, що вчорашні киї вже за ласощі здаються. То скажіть мені, пане, на 

милость: як ви можете називати сю пригоду щасливою і предивною, коли нам обом 

утерли такого маку? Вам то ще нічого, бо ви ж хоч таку пишну кралю, кажете, до себе 

тулили, а мені що дісталось? Хіба оця лупка, що більшої вже, мабуть, ізроду не буде! Ох, 

я нещасний, і безталанна та мати, що мене спородила! Хоч я й не лицар і в лицарство не 

пнуся, та при всякій пригоді вам чи змелеться, а мені то вже притьмом скрутиться! 

— То, виходить, і тебе побито? — спитав Дон Кіхот. 

— Та не що ж я й кажу, била б його лиха година! — закляв Санчо. 

— Не вдавайся в тугу, друже,— сказав Дон Кіхот.— Зараз я наготую той чудодійний 

бальзам, і все з нас як рукою зніме. 

Тим часом стражник добув уже світла й знову побрався на горище поглянути, кого ж 

там убито. Він був у самій сорочці, голову запнув хусткою і йшов сердитий-пресердитий 

із каганцем у руці. Як забачив його Санчо, зараз спитав у свого пана: 

— Чи то, добродію, часом не мавр заворожений іде нам бобу всипати, бо все йому мало 

здається? 

— Не може бути, що то мавр,— одказав Дон Кіхот.— Хто заворожений, того нікому не 

видно. 

— Може, й не видно, зате буває чутно,— заперечив Санчо.— Спитайте, коли хочте, 

у моєї спини. 

— Моя й сама те знає,— сказав Дон Кіхот,— але то ще не доказ, що ми бачимо перед 

собою завороженого мавра. 

Стражник підійшов ближче і, почувши їхню мирну розмову, став з дива, мов у землю 

вритий. А треба сказати, що Дон Кіхот і досі лежав навзнак і не ворушився, весь побитий 

і обліплений пластирами. По якійсь хвилі стражник підступив до нього і спитав: 

— Ну, як ся маєш, чоловіче добрий? 

— Бувши вами, я говорив би чемніше,— зауважив Дон Кіхот.— Чи, може, в цих краях 

так уже заведено, що кожному цимбалу вільно ображати мандрованих рицарів? 
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Почувши стражник, що сей хирний та мізерний чоловік шанує його такими словами, не 

витерпів; з розмаху жбурнув йому на голову каганця з оливою, мало черепа не розсадив, 

а сам геть пішов, як ізнову поночі стало. 

— Так і є, пане,— сказав Санчо Панса,— се той заворожений мавр, що для когось скарб 

береже, а для нас кулаки та каганці. 

— Маєш рацію,— погодився Дон Кіхот,— і не треба нам уважати на всякі такі 

химороди, нема чого в досаду і гнів удаватися; адже то все примари і привиди, скільки не 

шукай — не знайдеш, на кому мститися. Встань краще, Санчо, якщо здужаєш, та сходи до 

каштеляна сього замку, чи не добудеш у нього дещицю оливи, вина, солі та розмайрину на 

той цілющий бальзам. Далебі, зараз він став би мені в великій пригоді, бо й досі з тої рани, 

що завдало мені привиддя, кров он як іде. 

Санчо підвівся, хоч кості йому хтозна-як боліли, і пішов потемки шукати господаря; 

наткнувшись на стражника, який підслухував, що там роблять його противники, він 

озвався до нього: 

— Пане, хоч би хто ви були, учиніть нам ласку й добродійство, дайте трохи 

розмайрину, оливи, солі та вина,— все то на ліки одному з найчільніших мандрованих 

лицарів, які тільки в світі є, бо він лежить отам-о на ліжкку, тяжко поранений від руки 

завороженого мавра, що пробуває в сьому заїзді. 

Почувши таку мову, стражник зміркував, що сей чоловік, мабуть, не при тямі; та що 

вже почало на світ займатися, одчинив двері до корчми, гукнув господаря й переказав, 

чого тому дивакові треба. Корчмар розшукав усі ті знадоби, і Санчо одніс їх Дон Кіхотові, 

що, вхопивши в руки голову, стогнав од болю, хоч од того каганця йому лише дві 

здоровенні гулі на лобі набігло, а кров зовсім і не йшла, тільки з переляку та перестраху 

піт дзюрком лився. 

Зрештою наш гідальго взяв той припас, перемішав усе гарненько й поставив на вогонь, 

поки добре не вкипіло. Тоді попрохав якогось бутля, щоб вариво злити, та в корчмі не 

знайшлось ніякої гулящої посудини, окрім бляшаної оливниці, що її господар не 

пошкодував для такої справи. Дон Кіхот проказав над тією оливницею більш як вісімдесят 

отченашів і стільки само богородиць та «вірую», покладаючи за кожним словом 

благословлющого хреста; тій церемонії придивлялись Санчо, корчмар і стражник, 

а погонич байдуже — пішов десь мули свої порати. Як усе було готове, Дон Кіхот 

вирішив не гаючись досвідчити на собі цілющу силу цього нібито дорогоцінного бальзаму 

і випив майже все, що не влізло в оливницю і лишилось у казанку, де варилося,— 

з півкварти, чи що. Як тільки ж ковтнув того дива, зараз така блювачка на нього напала, 

що геть-чисто все з себе викинув, а з великої натуги та надсади ще й потом рясним 
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облився. Тоді він попросив, щоб його добре вкрили й лишили на самоті. Проспав отак 

годин зо три; а як прокинувся, зразу відчув на всім тілі полегшу, навіть кістки зовсім не 

боліли: здоровий став, та й годі. Тепер уже Дон Кіхот був цілком певний, що йому справді 

вдалося зготувати бальзам Ф’єрабраса і що, маючи такі ліки, він може сміливо йти на 

будь-який небезпечний бій, на будь-яку битву чи баталію. 

Як побачив Санчо Панса таке чудесне уздоровлення, то зразу спитав у пана, чи можна 

йому той бальзам допити, що в казанку (а там його чимало ще лишилось). Рицар дозволив, 

і Санчо, вхопивши казанка обіруч, припав до нього з щирою вірою та й видудлив того 

дання не менше, мабуть, ніж Дон Кіхот. Але шлунок у бідолахи Санча був, знати, не такий 

делікатний, як у пана: доки що виблюнув, так його канудило, крутило і судомило, так 

у піт кидало, що от-от, здавалося, духу пуститься сердега. У тих лютих муках він 

проклинав і бальзам, і того шахрая, що ним його пригостив. Побачивши таке діло, Дон 

Кіхот сказав: 

— Я гадаю, Санчо, це все через те, що тебе на рицаря не висвячено, а таким людям, 

я цілком певен, сей напій не йде на пожиток. 

— А як ви се знали,— одказав Санчо,— то якого ж бісового батька давали мені його на 

куштунок? 

Тим часом дання своє діло вчинило, і бідолашного джуру почало проносити верхом 

і сподом з такою навальністю, що очеретяна мата, на яку він знову бебехнувся, і валове 

рядно, яким укрився, більше вже, мабуть, нікому ні на що не придалися. Так його корчило 

й кидало, такими потами проймало, що не лише він сам, а й усі присутні гадали, що тут 

йому й амінь буде. Та уразлива злива бушувала годин десь зо дві, по упливі яких Санчо не 

дізнав жодної пільги; на одміну од пана, він чувся весь розбитим і розламаним, навіть на 

ногах триматися не здужав. А Дон Кіхот, як ми вже сказали, оклигав і очуняв, йому вже 

знову у мандри манулося, пригод шукати: чого ж йому, думав, баритися, коли в світі 

стільки людей потребують од нього заслони й запомоги, коли він має до того такий 

надійний цілющий бальзам? Підохочений такими думками, він сам осідлав свого 

Росинанта і нав’ючив джуриного осла, поміг Санчові убратися і верхи сісти, а тоді скочив 

на коня і, майнувши в кінець подвір’я корчемного, прихопив там ратище, яке мало йому за 

списа бойового стати. 

Всі люди, що під той час у корчмі знаходились (а було їх душ двадцять із чимось), 

дивились на нашого рицаря; дивилась на нього і молода корчмарівна, а він і собі вп’явся 

в неї очима і раз по раз зітхав ізглибока, та всі, особливо, хто бачив, як його зночі 

пластирами обліплювано, гадали, що то він стогне, бо під ребрами йому болить. Як уже 
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рицар і джура під’їхали верхами до воріт, Дон Кіхот підкликав господаря і промовив до 

нього спокійно й поважно: 

— Великі і премногі суть добродійства, пане каштеляне, що їх дознав я у сьому замку, і 

я буду вам за них удячен і уважен по всі дні живота мого. Хотів би і я вам навзаєм 

прислужитися, помстившись на якому свавольнику, що кривду вам наважився заподіяти, 

бо то, щоб ви знали, повинність моя і обов’язок — безборонних рятувати, покривджених 

помщати, а віроломців карати. Засягніте поради у власної пам’яті, і якщо вам колись таке 

лучилось, то тільки скажіте мені: прирікаю на честь мою рицарську тій вашій волі повну 

догоду і сатисфакцію вчинити. 

Корчмар одказав йому так само спокійно: 

— Пане рицарю, я зовсім не жадаю, аби вашець за мої кривди на комусь помщався: як 

прийде до діла, то я й сам зумію одсіч дати. Я одного лише вимагаю — нехай вашець 

заплатить мені за ночівлю в моїм заїзді, себто за обрік для скотини, а також за харч і за дві 

постелі. 

— Як то? — спитав Дон Кіхот.— Хіба се заїзд? 

— Авжеж заїзд, та ще й несогірший,— одказав корчмар. 

— Виходить, я помилявся до сієї хвилі,— промовив Дон Кіхот,— бо гадав, правду 

кажучи, що се замок, і то неабиякий. Але якщо се не замок, а таки заїзд, то мушу вам 

сказати, що вже плати вибачайте, бо я не годен переступити законів мандрованого 

рицарства; ніхто з таких рицарів, скільки я знаю з романів, ніколи не платив за ночівлю 

в заїзді та інші подібні речі, бо по праву і правді всі повинні приймати їх гостинно за 

нестерпучі муки, що вони в пошуках пригод набираються вдень і вночі, влітку і взимку, 

пішо і кінно, на безхліб’ї й на безвідді, в студінь і в спеку, зносячи од неба всяку негоду 

і терплячи на землі всяку недогоду. 

— Мені про те все байдуже,— заперечив корчмар.— Платіть гроші та й квит, а ті 

рицарські штучки нам без інтересу. Не треба мені ані помсти, ані відплати, лише 

звичайнісінької плати. 

— Тоді ти просто кеп і нікчемний трактирник,— сказав Дон Кіхот. Стиснув Росинанта 

острогами, взяв ратище на перехил та й виїхав ніким не спинений із корчми — так 

розігнався, що не оглянувся навіть, чи їде за ним зброєноша. 

Побачивши корчмар, що рицар поїхав і не розплатився, надумав стягти постояле 

з Санча Панси, але той сказав, що раз пан не захотів платити, то й він не заплатить, бо, 

будучи джурою в мандрованого рицаря, мусить тим робом, що й пан його, ходити, тобто, 

не платити ні шеляга по шинках та заїздах. Господаря взяло за печінки, і він загрозив 

Санчові, що коли той добром не розплатиться, то хай начувається, бо він свого не 
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подарує. На ті нахвалки Санчо одказав, що буде дотримувати правил рицарського ордену, 

до якого належить його пан, і нічогісінько не заплатить, хоч би йому за те й жизню 

довелось наложити, бо не хоче ламати давнього доброго звичаю мандрованого рицарства, 

не хоче, щоб потомні джури нарікали й жалкували на нього за порушення такого 

праведного закону. 

На Санчову лиху біду серед постояльців корчемних було в ту пору четверо сукновалів 

із Сеговії, троє голкоробів з кордовського Жереб’ячого плацу і двоє тандитників із 

севільського ярмарку, люди все веселі, шутковиті, вигадливі і на все зле проворні. Так 

ніби їх одна думка пройняла, кинулись вони гуртом до Санча, стягли його з осла, кинули 

на хазяйську ковдру (хтось швиденько по неї збігав), а потім, побачивши, що підсіння 

корчемне занизьке для тої забави, що вони намислили, вийшли на подвір’я, під високий 

небесний намет, почали підкидати Санча на тій ковдрі, туляючись ним, як собакою на 

карнавальних ігрищах. 

Несвітський репет бідолашного підкиданця долетів до слуху Дон Кіхота; рицар 

пристав, наслухаючи пильно, думав уже, що то якась нова пригода йому трапляється, але 

зрештою розчув, що то ж його джура так верещить. Тоді повернув коня і важкуватим 

чвалом покатав назад до корчми, але ворота були вже замкнуті, і він поїхав кругом, 

шукаючи, кудою б туди дістатись. Добравшись до муру, не так і високого, яким було 

обведене подвір’я, він побачив, як над його джурою збиткуються: Санчо літав у повітрі то 

вгору, то вниз так шпарко і з винно, що якби наш рицар не був такий лютий, то сам би 

розреготався. Він спробував перелізти через мур із коня, але був такий замлілий 

і захлялий, що і з сідла встати не здужав. Тоді сидячи верхи почав шпетити і паплюжити 

підкидачів такими словами, що на письмі їх і переказувати негоже. Але вони на те не 

зважали Г своє робили та все, знай, гигикали, хоч як той несамохітний літун кричав, 

стогнав, погрожував і благав; аж тоді бешкетники Санча пустили, коли підкидати 

втомилися. Потому підвели осла й підсадили на нього Санча, накинувши йому на плечі 

кобеняк. Як побачила жаліслива Маріторна, який він змучений та змордований, принесла 

йому з колодязя води свіженької — душу одволожити. Санчо вхопив глека з водою і вже 

до рота підніс, як раптом зачув голосне панове гукання: 

— Сину мій Санчо, не пий тої води! Не пий її, синку, бо то погибель твоя! Ось 

бачиш,— він показав йому свою бляшанку,— тут у мене свячений бальзам: вип’єш дві 

крапельки, і все мов рукою зніме. 

Санчо позирнув на нього скрива і ще голосніше гукнув йому на відповідь: 

— Еге! Чи ви вже забули, що я не рицар, чи хочете, щоб я після вчорашнього останні 

тельбухи виригав? Сховайте той бальзам ік нечистій матері, а мені дайте спокій! 
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По сій мові припав пожадливо до глека, та, допевнившися зразу з першого ковтка, що 

то вода, попрохав у Маріторни вина; дівка з дорогою душею почастувала його на свої 

гроші — мала, кажуть, Бога в животі, дарма що вшетечним ремеслом бавилась. Випивши 

вина, Санчо вдарив осла п’ятами в боки, розчинив навстіж ворота і майнув на волю, радий 

та веселий, що доказав-таки свого і не заплатив ні шеляга, хоч завсідні його заручники, 

себто спина й боки, і потерпіли при сьому. Щоправда, корчмар взяв у заставу його сакви, 

але Санчо того навіть не помітив спохвату. Як він виїхав, корчмар хотів був засунути 

ворота, але ті бешкетники не дали; там такі були зухи, що для них не то Дон Кіхот, а й 

правдивий рицар Круглого Стола не варт був печеної цибулі. 

Розділ XVIII, де оповідається про розмову,  

що провадив Санчо Панса з своїм паном Дон Кіхотом,  

а також про деякі доволі цікаві пригоди 

Санчо під’їхав до свого пана такий знеможений та знесилений, що ледве здужав осла 

поганяти. Як побачив те Дон Кіхот, так до нього промовив: 

— Отепер уже, добрий мій Санчо, я певний-певнісінький, що той замок чи нехай заїзд 

і справді зачарований, бо хто — ж то з тобою так нелюдськи жартував, як не привиди або 

не тогосвітні істоти? Се потверджується ще й ось якою обставиною: коли я стежив з-поза 

муру за перебігом твоєї сумної трагедії, я зненацька відчув, що не можу ані в двір 

перелізти, ні навіть із Росинанта зсісти,— таке вони чарами своїми мені поробили. Якби 

не се, то, клянуся честю, я так би за тебе помстився, що ті лайдаки й гунцвоти десятому 

тих жартів заказали б. Заради сього я навіть порушив би право рицарське, що, як я тобі 

вже не раз пояснював, не велить нам піднімати зброї проти нерицарів, за винятком тих 

крайніх випадків, коли доводиться власне життя і власну персону обороняти. 

— Та і я помстився б, якби приміг,— сказав Санчо,— не подивився б на те, що не 

рицар; та коли ж неспромога моя. Тільки я думаю, що то наді мною збиткувались не 

привиди й не зачаровані, як ви кажете, істоти, а таки люди з крові і кості, от як і ми з вами; 

я навіть знаю, як їх усіх звати, бо чув, коли мене підкидувано, як на одного казали Педро 

Мартінес, на другого Теноріо Ернандес, корчмаря ж наймення Хуан Паломеке, а дражнять 

Шульга. А що ви, пане, через мур не могли дістатись і з коня злізти, то, мабуть, сила не 

в чарах, а в чомусь іншому. Бачу вже, що, пригод шукаючи, такого собі лиха напитаємо, 

що вже не розберемо, котра в нас нога права, а котра ліва. Я так собі своїм убогим 

розумом міркую: чи не краще нам оце додому вертатись та за господарство дбати (пора, 

бачите, жнив’яна), аніж отак галасвіта їздити, потрапляючи з дощу та під ринву? 
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— Ех, Санчо, Санчо,— відповів йому Дон Кіхот,— як мало ти ще розумієшся на 

рицарській справі! Помовч краще та потерпи трохи: ще кілька днів, і ти на власні очі 

побачиш, яке це почесне і хвальне покликання. Скажи, чи є на світі більша втіха, чи є де 

вища насолода, як виграти бій і здолати ворога? Авжеж що немає. 

— Може, воно й так,— сказав Санчо,— я того не свідомий, знаю тільки, що відколи ми 

стали мандрованими лицарями (чи ліпше сказати ви стали, бо мені до тої честі зась), ми 

ще ні разу не виграли бою, хіба що тоді з біскайцем, та й там ви півуха й півшолома 

загубили, а після того мали все лише товченики та духопелики, а я в додачу ще 

й гойдаників скуштував — і то ж від кого? Від якихось зачарованих істот, що я над ними 

й помститися не можу, і ніколи не дізнаюсь, чи справді, як ви кажете, так солодко ворога 

подужати. 

— Оце ж то й горе наше, Санчо,— погодився Дон Кіхот,— але скоро я дістану такого 

характерницького меча, що хто його має, того вже ніякі чари не беруть; може, попадеться 

мені на щастя той самий, що був колись у Амадіса, як він прозвався Рицарем Полум’яного 

Меча. Над того меча кращого в світі не було: окрім того характерства, ще був гострий, як 

бритва, хоч яка міцна й заворожена броня не могла перед ним устояти. 

— Та моя ж доля така щербата,— сказав Санчо,— що коли й трапиться вам такий меч, 

то буде помічний тільки висвяченому лицарю, як і той бальзам, а джурі — дуля з маком. 

— Не бійся, Санчо,— потішив його Дон Кіхот,— і тобі ще пошле небо кращу долю. 

Їдуть вони отак удвох, розмовляють, аж бачать — попереду на шляху курява хмарою 

встає, велика та густа. 

— Настав день, о Санчо,— обізвався тоді Дон Кіхот до джури,— що покаже, яке щастя 

судила мені доля; настав день, кажу, коли я появлю, як нігди, міць правиці моєї і звершу 

подвиги, що запишуться в книгу слави на всі потомні часи. Бачиш хмару пилу, що он там 

устає? То, Санчо, суне величезне військо, незчисленна й різноплеменна рать. 

— І мусить бути не одна, а дві,— сказав Санчо,— бо й з другого боку таке саме 

хмарище суне. 

Оглянеться Дон Кіхот — аж і справді. І так йому радісно на душі стало, що й не 

сказати: серед сієї розлогої рівнини, думав він, зітнеться зараз і зріжеться одно військо 

з другим. У нього в уяві, бачите, щохвилі і щомиті так і роїлися всі оті битви, чари, 

перемоги, шаленства, любощі, виклики на герць, що то в рицарських романах про них 

пишеться, і всі його думки, розмови та вчинки крутилися безнастанно в цьому блудному 

колі. Насправді ті хмари пилу, що вони побачили, збили дві великі овечі отари, що тим 

шляхом сунули, та сюди, а та туди, тільки за тією кушпелою їх не видно було, поки не 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2084 

 

підійшли зовсім близько. Але Дон Кіхот з такою певністю твердив, що то військо 

з військом ізближається, що й Санчо вкінці тому повірив і спитав: 

— А що ж нам, пане, тепер робити? 

— Як то що? — перепитав Дон Кіхот.— Запомагати й рятувати слабих і безборонних! 

Щоб ти знав, Санчо, те військо, що йде нам назустріч, веде і провадить могутній цісар 

Аліфанфарон, володар великого островаТрапобани, а позад нас іде військо його 

супротивника, гарамантського короля Пентаполіна Голорукого, званого так тому, що як 

іде до бою, то завше оголює праву руку. 

— А чого сі два володарі так проміж себе ворогують? — спитав Санчо. 

— Того вони ворогують,— одказав Дон Кіхот,— що сей Аліфанфарон сам запеклий 

бусурмен, а закохався в доньку Пентаполіна, хорошую та вродливу християнську 

королівну, а отець її не хоче дати за царя-поганина, поки той свого лжепророка Магомета 

не зацурає і на нашу віру не пристане. 

— Присягаю на мою бороду,— гукнув Санчо,— добре той Пентаполін робить, і я ладен 

підпирати його, скільки моги моєї. 

— А се ж і є твій обов’язок,— сказав Дон Кіхот,— бо в таких боях і нерицарі можуть 

брати участь. 

— Ясно,— сказав Санчо.— Тільки де ж би нам сього осла подіти, щоб потім після бою 

не шукати? Бо на такій животині нібито не заведено воювати, еге ж? 

— Правда,— підтвердив Дон Кіхот.— Пусти його напризволяще, як і пропаде, то не 

велика біда, бо як наша ііуде перемога, то стільки коней добудемо, що я, може, й самому 

Росинантові дам переміну. А тепер слухай мене уважно і дивись пильно, я тобі перечислю 

найчільніших рицарів з одного і з другого війська. Щоб же нам видніше було, з’їдьмо на 

он той пагорок; звідти ми їх мов на долоні побачимо. 

Так вони й зробили, з’їхали на той пагорок, звідки й справді добре було б видно ті дві 

отари чи, як гадав Дон Кіхот, раті, якби пйлява, що вони збили, не застилала їм зору й не 

сліпила очей. Проте Дон Кіхот, що йому в уяві малювалось те, чого він не бачив і чого 

навсправжки не було, почав говорити гучним голосом: 

— Он той рицар, що збруя в нього жовтожара, а на щиті царевінчаний лев схиляється 

до ніг діви, то хоробрий Лауркальк, володар Срібного Мосту. А той, що збруя в квітках 

золотастих, а на щиті три сріберні корони на лазуровім полі, то грізний Мікоколемб, 

великий князь Кіросійський. По правій руці в нього височіє велетенською статурою 

безстрашний Брандабарбаран Махлярський, повелитель трьох Аравій: броня йому 

обтягнена зміїною шкурою, а замість щита — брама з тієї, славлять, святині, котру 

зруйнував Самсон, коли ціною власного життя помстився над ворогами. А тепер поглянь 
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у той бік, на друге військо подивися. Там веде перед непереможний переможець Тімонель 

Каркахонський, володар Нової Біскаї; обладунок у нього чотирма кольорами процвітаний-

мальований, блакитним, зеленим, білим і жовтим, а на щиті — золота кішка на 

шарлатному полі, а під нею напис — «Няв»: то скорочене ім’я його дами, що має бути, 

кажуть, незрівнянна Нявліна, дочка герцога Дженджеруна Альгарбського. Той, що під 

його вагою вгинається могутній крутобокий бахмат, а збруя на ньому сніжно-біла і на 

щиті нема девізу — то рицар-біляк, француз родом, на ймення П’єр Папен, барон 

Утрехтський. А той юнак у блакитно-срібній збруї, що залізною п’ятою підострожує свою 

ходовиту смугасту зебру, то потужний володар Нербії, Еспартафілард-Лісовик; на щиті 

в нього за емблему шпараговий кущ і девіз кастільською мовою: «Доля йде в мою тропу». 

В такий спосіб Дон Кіхот називав іще багатьох рицарів з одного й другого уявного 

загону і не запинаючись описував, яка в кого збруя, які кольори, девізи та емблеми, 

захоплений дорешти нечуваним божевіллям, що його опанувало. Не зводячи духа, він 

провадив далі: 

— У те військо, що на нас іде, входять вояки преріжних язиків і племен: он ті, що п’ють 

солодкі води славути-Ксанфа; он ті, що толочать масільські нагірні полонини; ті, що 

просівають найтонший і найдрібніший золотий пісок щасливої Аравії; ті, що втішаються 

на прегарних свіжих берегах чистого, як кришталь, Термодонта; ті, що різними способами 

розтинають золотодайні жили Пактола; далі йдуть хибкі у слові нумідійці, знакомиті 

лучники перси, мідяни і парфи, що воюють удаваною втечею, походющі кочовики араби, 

біляві й жорстокі скіфи, ефіопи з проколеними губами і безліч інших народів, що я їх бачу 

і впізнаю з виду, тільки не пригадую назви. В супротивному війську йдуть ті, що п’ють із 

прозорих хвиль лямованого оливними гаями Бетіса, ті, що купаються й виглядаються 

в свічаді невичерпно багатого Тахо, ті, що розкошують цілющими водами божистого 

Хеніла, ті, що топчуть гойні тартезійські пасовища і провадять щасливе життя на 

Єлісейських Полях Хереса; он ідуть багаті манчани, увінчані золотим колоссям, а онде 

закуті в залізо останні нащадки стародавньої готської крові; он ті, що хлюпочуться 

в тихоплинній Пісуерзі, ті, що випасають свої отари на розлогих і безмежних луках 

колінкуватої Гвадіани, славної своїми підземними руслами; ті, що тремтять од холоду 

в лісистих Піренеях і на снігових шпилях високоверхих Апеннін,— словом, усі племена, 

що заселяють і залюднюють Європу. 

І Боже ти мій Господи, яких тільки країн він не назвав, яких народів не перечислив, 

з дивовижною бистродумністю приточуючи до кожного відповідні означення взором тих, 

що вичитав колись у своїх баламутних книжках! Санчо Панса слухав тих речей мовчки, 
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роззявивши рота, час від часу повертаючи голову туди чи сюди, щоб побачити тих рицарів 

і велетнів, що називав його пан; не мігши ж нічого такого розгледіти, він сказав нарешті: 

— Що за нечиста сила? Не бачу я ані тих людей, ні лицарів, ні велетнів, що ви, пане, 

кажете. Може, це все мана одна, як і ті вчорашні прйвидки? 

— Як то? — спитав у нього Дон Кіхот.— Хіба ти не чуєш, як іржуть коні, як грають 

жоломійки, як б’ють барабани? 

— Чую тільки, як вівці мекають та барани бекають,— відповів Санчо. 

Так воно було і справді, бо обидва гурти надійшли вже зовсім близько. 

— Санчо,— сказав йому Дон Кіхот,— ти просто злякався, і тобі щось зовсім не те 

вбачається і вчувається, бо страх, як відомо, затуманює наші чуття, і під його впливом ми 

сприймаємо речі не такими, які вони є насправді. Якщо ти так дуже боїшся, то стань 

осторонь і не мішайся, а я вже сам зумію перехилити вагу тому, кому стану до помочі. 

Сеє сказавши, стиснув Росинанта острогами і, наваживши вперед списа, блискавкою 

злетів із пагорка на шлях. Санчо з усіх сил гукав йому навздогінці: 

— Верніться, пане мій Дон Кіхоте! От їй же Богу, ви вдаряєте на баранів та овець! 

Верніться, кажу, бодай мого батька мордувало! От уже навісна голова! Дивіться, там же 

нема ніякісіньких лицарів та велетнів, ані збруй, ані котів, ані щитів цілих чи ділених, ані 

полів лазурових чи мара їх знає яких! Що він там витворяє? Гріх один та й годі! 

Та Дон Кіхот і не думав вертатись — він мчався вперед, покрикуючи зичним голосом: 

— Гей ви, рицарі, що виступаєте і боретесь під корогвами хороброго цісаря 

Пентаполіна Голорукого! Всі за мною, і ви побачите — я одним духом розквитаюся з його 

ворогом, Аліфанфароном Трапобанським! 

По сім слові загнався в саму щирину вражу, тобто в овечу отару, і так люто, так завзято 

махав своїм ратищем на всі боки, мов то й справді були його смертельні вороги. Вівчарі 

й гуртоправи, які ту худобу гнали, кричали йому, щоб перестав, але побачивши, що те не 

помагає, повідв’язували свої швигалки й почали швигати на нього каміння завбільшки 

в кулак, аж йому коло вух свистіло. Наш рицар не зважав на те каміння, а все гасав по 

полю і кричав: 

— Де ти, бундючний Аліфанфароне? Виходь проти мене, я рицар, що хоче помірятися 

з тобою силами один на один і покласти тебе трупом за ту кривду, що вчинив єси 

хороброму Гараманту Пентаполінові! 

Тут саме круглячок один влучив йому в бік, аж двоє ребер в тіло продавилось. З того 

болю рицареві нашому в очах потемніло; думав уже, що його вбито або принаймні тяжко 

поранено; та тут він згадав про бальзам, схопив бляшанку, підніс до рота й почав уливати 

в себе той напій, але не встиг націдити, скільки треба, як надлетіло друге ядро: воно 
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вцілило йому в саму руку, розтрощило на друзки бляшанку, вибило мимольотом три чи 

чотири зуби спереду і збоку, ще й два пальці боляче обранило. Од тих двох гостинців 

повалився бідолашний гідальго з коня додолу. Пастухи підбігли до нього, подивились — 

неначе вбитий; тоді хутенько зігнали отару, підібрали побитих овець, сім їх було, чи що, 

та й рушили собі далі. 

Увесь цей час Санчо стояв на пагорбі та, дивлячись на панові шалені витворки, аж 

бороду на собі рвав, проклинаючи той час і годину, коли він із ним злигався. Як же 

побачив, що рицар упав з коня додолу, а вівчарі посунули далі, з’їхав наниз і кинувся 

мерщій до Дон Кіхота. Побачивши його в жалюгідному стані, але притомним, джура 

обізвався: 

— Чи не казав же я вам, пане, щоб вернулись, бо то не військо було, а овеча отара? 

— Яку ж ману, яку облуду може напускати той негідний чаклун, мій лютий ворог! — 

промовив Дон Кіхот.— Знай, Санчо, що таким чародіям дуже легко нас обмарити, а сей 

злобитель переслідує мене: заздро, бач, йому стало тієї слави, що мав я в бою залучити, от 

він і перетворив ті військові загони на овечі отари. Якщо не віриш, то, дуже тебе прошу, 

от що зроби: сідай на осла і їдь за ними назирці, то й побачиш, що я тобі щиру правду 

кажу, бо пройшовши трохи далі, вони повернуть до первісного стану із овець та баранів 

ізнов людьми вчиняться, такими, як я тобі допіру змальовував. Та тимчасом іще не їдь, бо 

я потребую твоєї опіки і допомоги. Підійди ближче й подивись, скільки мені зубів бракує 

спереду і з боків, бо мені здається, що геть усі повибивані. 

Санчо нахилився над ним так близько, що мало не заліз очима в рот, але в цей саме час 

на Дон Кіхота почав діяти бальзам. Тільки джура встиг заглянути панові в зуби, як той 

вивергнув, мовби з мушкета вистрелив, все, що в нього було в нутробі, прямо на бороду 

свому жалібникові. 

— Богородице-Діво! — аж крикнув Санчо.— Що воно таке? Не йнакше, як на смерть 

горопаху поранили, коли вже кров’ю ригає. 

Та приглянувшись пильніше, догадався по запаху, кольору й смаку, що то не кров, 

а бальзам, який Дон Кіхот при ньому пив оце з бляшанки; тут його самого так занудило та 

замлоїло, що в кендюсі все перевернулось, і він геть обблював свого пана — пишно 

малися тепер обоє. Побіг Санчо до осла дістати з торби чим утертися і пана перев’язати; 

глядь — аж торби немає. Мало не стерявся джура з того горя, знов почав себе клясти-

проклинати і поклав у думці, що кине цю дурну службу й вернеться в село,— нехай уже 

й плата пропадає, і надія на той острів, що йому пан обіцяв! 

Тим часом Дон Кіхот зіп’явся на ноги і, підтримуючи лівою рукою щелепи, щоб 

останні зуби не повипадали, правою взяв за повід Росинанта (вірний і смирний кінь так 
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і не відходив од свого вершника) і підійшов до джури; той стояв, похилившись на свого 

осла і підперши голову рукою, мов у тяжкій задумі. Побачивши, що він такий смутний та 

невеселий, Дон Кіхот сказав: 

— Знай, Санчо: тільки той чоловік іншого переважить, котрий зробить більше за нього. 

Всі ці бурі й негоди, що спадають на наші голови, свідчать лише про те, що скоро й нам 

сонечко засяє, скоро й наші справи на краще підуть. І горе, і радощі — ніщо не вічне; 

якщо горе надто довго триває, значить, радощі десь уже недалечко. Не журись моїм 

лихом, адже тобі самому нічого не сталось. 

— Як то не сталось? — заперечив Санчо.— А кого ж то на ковдрі підкидали, як не мого 

батька сина? А в кого торба з усім припасом пропала, як не в мене? 

— Що, в тебе пропала торба? — спитав Дон Кіхот. 

— Авжеж, пропала,— одказав Санчо. 

— То виходить, що нам сьогодні не буде чого їсти,— промовив Дон Кіхот. 

— А не було б чого,— одказав Санчо,— якби по полях та по лугах не росли всілякі 

зілля, що ви, пане, нібито знаєте і що можуть стати в пригоді таким, як ви, злиденним 

мандрованим лицарям. 

— Так то воно так,— сказав Дон Кіхот,— але я волів би оце зараз хліба окраєць, хоч би 

й не питльованого, та оселедчиків пару, аніж усі оті трави, що їх описав Діоскорід 

і прокоментував доктор Лагуна. А втім, добрий мій Санчо, сідай на осла та будемо, 

мабуть, рушати. Бог за все на світі дбає, то чей же не помине своєю ласкою і нас, що 

в нього на службі подвизаємось: він-бо піклується і за комашок у повітрі, і за робаків 

у землі, і за пуголовків у воді, він, милосердний, велить сонцеві світити на добрих і на 

злих, а дощеві йти на грішних і на праведних. 

— Вам би, ваше добродійство,— зауважив Санчо,— проповідником бути, а не 

мандрованим лицарем. 

— Мандровані рицарі, Санчо, все знають, все повинні знати,— сказав Дон Кіхот.— 

В старовину, бувало, мандрований рицар міг серед табору бойового казань казати або 

орацію виголосити незгірше од якогось доктора Паризького університету, отже, як бачиш, 

спис ніколи ще не притупляв пера, а перо списа. 

— Ну, гаразд, нехай буде по-вашому,— погодився Санчо.— А тепер їдьмо швидше 

звідси нічлігу шукати, тільки дай Боже нам у такому місці заночувати, де не буде ні ковдр, 

ні підкидачів, ні привидів, ні заворожених маврів, а як буде, то нехай воно все западеться 

к чортовій матері! 

— Не згадуй, сину, чорта, а краще Богові молись,— сказав Дон Кіхот.— Їдь же собі 

попереду, куди сам здоров знаєш, а я за тобою, на твій вибір здаюся. Та дай-но руку, 
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полапай пальцями, скількох зубів у мене нема на верхній щелепі, спереду і з правого боку, 

бо щось дуже там мені болить. 

Санчо засунув йому пальці в рота, помацав і спитав: 

— Скільки кутніх зубів було у вас, пане, з цього боку? 

— Чотири,— відповів Дон Кіхот,— і всі були цілі й здоровісінькі, окрім зуба мудрості. 

— Ану-бо, пане, пригадайте краще,— сказав Санчо. 

— Кажу ж тобі, що чотири, а то й цілих п’ять,— відповів Дон Кіхот,— бо зроду не рвав 

зубів, ні передніх, ні кутніх, і жоден зуб у мене не випав і не надгнив, і костоїда жодного 

не сточила. 

— Так отут зісподу,— сказав Санчо,— у вас, пане, кутніх зубів усього півтретя, 

а зверху ні однісінького нема: вся щелепа шута, гладенька, мов долоня. 

— Ох, я нещасний! — вигукнув Дон Кіхот, почувши од джури таку невеселу новину.— 

Краще б мені були руку відрубали — не ту, звісно, в якій меч тримаю,— бо знаєш, Санчо, 

рот без зубів, то все одно що млин без жорен, і кожен зуб слід цінувати, як алмаз. Та яких 

тільки злигоднів не зазнає той, хто піднявся на суворе подвижництво мандрованого 

рицаря! Що ж, друже, сідай на осла і їдь попереду, веди мене куди знаєш. 

Санчо так і зробив і поїхав прямо по битому шляху, бо гадав, що на такій людній дорозі 

напевне натрапиш на якесь пристановище, їхали вони поволі, нога за ногою, бо в Дон 

Кіхота так боліли щелепи, що годі було рухатися швидше. Щоб якось розважити 

й розрадити свого пана, Санчо надумав розмовляти з ним про всяку всячину; дещо з тих 

балачок ми перекажемо в наступному розділі. 

Розділ XIX 

Про мудрі Санчові розмови з паном, про притичину 

з мерцем та про інші немалозначні подїі 

— Здається мені, добродію, що всі лихі пригоди, які випали нам цими днями, то кара за 

гріх, що ви, ваша милость, учинили проти закону свого лицарського, бо не додержали 

клятви, що не будете їсти хліба за столом, ані до принцеси не пригортатись і ще там 

чогось не робити, поки не добудете в когось шолома отого мавра — Мандрила, чи як 

його? 

— Ти маєш повну рацію, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— правду кажучи, воно якось 

вилетіло мені з голови. І май на увазі: ота оказія з ковдрою прилучилась тобі саме через 

те, що ти не нагадав мені своєчасно про ту клятву. Та нічого, я се діло якось надолужу, бо 

за рицарськими регулами на все можна знайти спосіб. 
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— А хіба ж я давав яку присягу? — спитав Санчо. 

— Хоч і не давав, але то байдуже,— відповів Дон Кіхот.— Так чи інашке, а й ти до того 

причетний, і нам треба якось ту провину покрити. 

— Може, й так,— сказав Санчо,— тільки глядіть же, пане, не забудьте її покрити, як 

забули вже про ту клятву, а то нечистій силі знов заманеться надо мною потішитись, та 

й над вами, як побачить, що ви не каєтесь. 

Їдуть вони так, розмовляють, аж тут і ніч їх серед шляху спостигла, а пристановища 

якогось ніде ані сліду, та ще й голодом обидва намлілися, бо, як торби одбігли, то 

лишились без харчів і припасу. Ще й гірше лихо: сталася їм пригода, і то не вигадана вже, 

а таки справжнісінька, правдива. Діло ж було ось як. Ніч випала, нівроку, темна, а вони 

все-таки їхали далі, бо, думав Санчо, шлях великий, то корчма мусить на ньому що дві 

милі стояти. Ну, їдуть собі та й їдуть, ніч невидна, джура голодний, а рицареві їсти 

хочеться, аж бачать — попереду на шляху вогнів сила-силенна проти них пливе, сказав 

би, зорі які рухомі. Як зуздрів їх Санчо, так і обімлів, та й Дон Кіхотові моторошно 

зробилось; той сіпнув уздечку, осла осадив, а сей натягнув повіддя коневі: стали, мов 

уриті, та й придивляються пильно, що воно за знак? Вогні тим часом до них ізближалися 

і ставали чимраз більшими. Санчо затремтів із ляку, мов живе срібло, а Дон Кіхотові 

волосся стало дуба; втім рицар оговтався трохи і промовив: 

— Безперечно, Санчо, це з усіх пригод найбільша і найнебезпечніша: отут доведеться 

мені всю свою силу і всю одвагу показати! 

— Ой, горе моє! — забідкався Санчо.— Якщо це буде знов пригода з привидами, 

а воно дуже на те скидається, то де ж я, бідний, ребер настачу? 

— Хай вони собі будуть і тричі привиди,— сказав Дон Кіхот,— я не дозволю їм 

і ворсинки на твоїй одежі зачепити. Той раз вони позбиткувалися над тобою, бо я не міг 

через мур у двір дістатися, але тепер ми в чистому полі, тут мені є де мечем розмахнутись! 

— У чистому чи не в чистому,— не діймав віри Санчо,— а як вони вас ізнов учаклують 

і силу однімуть, тоді що? 

— В кожнім разі, Санчо, прошу тебе, не впадай на дусі,— підбадьорював його Дон 

Кіхот.— А в моїй безстрашності ти сам зараз пересвідчишся. 

— Та дасть Біг, не впаду вже,— відповів Санчо. 

От стали вони трохи на узбіч і знов давай придивлятись, що то за блудні вогні такі, аж 

бачать — сунуть поторочі якісь в білих балахонах, та такі страшнючі на вид, що Санчо 

Панса зразу отерп увесь і задзвонив зубами, мов пропасниця його трусила; того трусу й 

того дзвону ще більше стало, як вони виразніше тих потороч побачили: було їх душ 

двадцять, і їхали всі верхи з палахтючими смолоскипами в руках, за ними несено мари 
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погребові в чорному крепі, а за марами знов шість вершників у довгому жалобному 

одінні, що мало не до копит їхніх мулів сягало, а що то були не коні, знати було 

з повільної ходи. Ті, що в балахонах, мурмотали щось собі стиха жалібними, плачливими 

голосами. 

Це надзвичайне видовище, та ще такої пізньої доби і в такому відлюдному місці, могло 

нагнати холоду не лише на Санча, а й на його пана, тільки що в джури дух уже давно 

в п’яти заліз, а Дон Кіхота врятувала власна уява: йому раптом здалося, що ця пригода 

живцем із його романів узята: на тих ношах несуть, безперечно, якогось тяжко пораненого 

або вбитого рицаря, і саме йому, Дон Кіхотові, судилось за того рицаря відомстити. Не 

довго думавши, він хвацько випростався в сідлі, наставив списа і, повен мужньої зваги, 

вибасував насеред дороги, де мали проїздити оті люди в балахонах; підпустивши їх до 

себе близько, він обізвався до них гучним голосом: 

— Хто б ви не були, рицарі, чи так собі вершники, стійте і ознайміть мені, хто ви єсте, 

звідки й куди їдете і кого на тих марах несете? Так воно показує, що або ви якесь 

беззаконня вчинили, або вам якусь кривду заподіяно, і я мушу й повинен те знати, щоб 

покарати вас за беззаконня чи, навпаки, помститися за кривду, якої ви дізнали. 

— Ми поспішаємо,— відповів один із білобалахонників,— до заїзду ще далеко, і немає 

нам часу давати ті пояснення, що вашець од нас жадає. 

По сім слові торкнув мула й хотів їхати далі, та Дон Кіхот, якому та відповідь була не 

вельми до вподоби, схопив мула за оброть і сказав: 

— Стійте, будьте до мене гречніші і дайте відповідь на всі мої питання, а ні, то 

викликаю вас усіх на бій. 

Мул був полохкий: як схоплено його за оброть, він так схарапудився, що став гопки 

і скинув вершника на землю. Піший пахолок, побачивши, що той упав, зачав лаяти Дон 

Кіхота; тоді рицар, і так уже непомалу угніваний, наставив не вагаючись списа і, 

кинувшись на якогось вершника в жалобному вбранні, поранив його і вибив із сідла, 

а тоді на супутників його вдарив: треба було бачити, як шпарко він на них нападав, як 

швидко розганяв! У Росинанта неначе крила виросли — так жваво він гарцював, так гордо 

басував. Всі ті балахонники, люди полохливі й неоружні, покинули бойовище без жодного 

опору й махнули по полю врозпорош із смолоскипами своїми — сказав би маскарадники 

закрутили веремію карнавальної ночі. А ті, що були в жалобі, позаплутувались у хламидах 

своїх і сутанах, що й повернутись не могли; Дон Кіхот набив їх усіх, і вони теж мусили 

хоч-не-хоч відступити, бо гадали, що то не чоловік, а якийсь пекельник налетів на них, 

щоб мерця порвати. 
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Санчо стежив за тією баталією, дивувався хоробрості свого пана й мовив собі на думці: 

«Певне, мій пан і справді такий одважний і потужний, як сам каже». 

Обік першого противника, що Дон Кіхот повалив із мула, валявся горющий смолоскип; 

при тому світлі наш рицар постеріг лежачого, під’їхав до нього ближче і, ткнувши 

списовою клюгою мало не в саме обличчя, зажадав, щоб той здався, а ні, то він його вб’є. 

На те лежачий одказав: 

— Та куди вже далі здаватись? Я і з місця не можу встати, бо ногу зламав. Благаю вас, 

пане, якщо ви християнський рицар, не вбивайте мене, бо то було б велике святокрадство: 

адже я ліценціат і дістав уже висвяту. 

— Який же біс вас сюди заніс,— спитав Дон Кіхот,— якщо ви духовна особа? 

— Ніякий не біс,— одказав лежачий,— а моя лиха доля. 

— Буде вона ще лихіша,— загрозив Дон Кіхот,— як не дасте мені відповіді на всі 

питання, що я вам із самого першу задав. 

— Я залюбки вчиню вашу волю,— мовив ліценціат.— Тож нехай вашець знає, що хоч 

я й назвався допіру ліценціатом, направду я бакаляр, імення моє Алонсо Лопес, родом із 

Алькобендаса, а оце їду з міста Баеси з одинадцятьма іншими духовними, що 

з посвітачами розбіглись; ми супроводимо до міста Сеговії останки одного шляхтича, що 

помер у Баесі і там був похований. Тепер ми перевозимо його, як я вже сказав, до Сеговії, 

звідки він походить і де міститься його родова усипальня. 

— А хто його вбив? — спитав Дон Кіхот. 

— Сам Господь,— одвітував бакаляр,— наславши на нього якусь чумну гарячку. 

— Коли так,— сказав Дон Кіхот,— то сам же Господь дозволив мене од обов’язку 

мститься за його смерть, бо я гадав, що його вбив хтось інший; та як його вмертвила 

Вишня Воля, то я мовчу й клоню низько голову: так само вчинив би я, якби й мене самого 

навістив Господь. Мусите знати, ваша велебносте, що я рицар із Ламанчі, звати мене Дон 

Кіхот, а професія моя і покликання — їздити світами і нівечити всяке зло та направляти 

всяку кривду. 

— Не знаю, як ви можете направляти кривду,— одрік бакаляр,— коли я був прямий, 

а ви мене кривим зробили, зламавши мені ногу, що вже не випрямиться й не направиться 

поки віку мого; не знаю, як ви там зло нівечите, а мене понівечили так зле, що вже мені до 

суду добра не бачити... Ви собі їздите, пригод шукаючи, а я, вас спіткавши, знайшов собі 

знегоду. 

— Не все так складається, як гадається,— сказав Дон Кіхот.— Біда в тім, пане бакаляре 

Алонсо Лопес, що ви всі їхали нічною добою з палахтючими смолоскипами, в тих своїх 

балахонах та хламидах жалобних, ще й мурмотали щось собі під носа — мимохіть 
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подумаєш, що то якась нечиста сила чи з того світу марюки. От і мусив я, свою повинність 

виконуючи, на вас напасти і напав би й тоді, коли б ви направду були дияволами з пекла, 

за яких я вас мав і вважав з самого початку. 

— Пане мандрований рицарю,— промовив тоді бакаляр,— коли вже я собі на лихо 

домандрувався до зустрічі з вами, то прошу вас і благаю, визволіть мене з-під мого мула: 

нога мені — між стременом і сідлом застрягла. 

— Отак би я й до ранку говорив,— зауважив Дон Кіхот.— Чого ж ви мені одразу про 

свою біду не сказали? 

І тут же нагукав джуру свого, щоб ішов мерщій на поміч, але той і вухом не повів, бо 

жакував саме обозного мула, на якого панотчики нав’ючили багато всякого харчового 

припасу. Санчо зробив із свого кобеняка мішок, нагорнув туди всякої всячини скільки 

влізло, переклав те все на свого осла і аж тоді побіг на поклик Дон Кіхота. Допомігши 

пану бакаляру виборсатись із-під мула, він підсадив його в сідло і подав у руки 

смолоскипа. Тоді Дон Кіхот сказав бакалярові, нехай доганяє своїх супутників 

і перепросить їх од його імені за те лихо, яке він їм учинив мимо своєї волі. А Санчо додав 

насамкінець: 

— Коли ті панове хтіли знати, який левень дав їм такої халазії, то нехай вашець іскаже, 

що то був преславний Дон Кіхот з Ламанчі на прізвисько Лицар Сумного Образу. 

З тим бакаляр і поїхав, а Дон Кіхот спитав у Санча, з якої то речі він назвав його 

Рицарем Сумного Образу: не коли, а саме тепер. 

— Чом не сказати, скажу,— відповів Санчо.— Дивився я оце на вас при світлі 

смолоскипа, що забрав той бідолаха, та й прикмітив, який у вас вид мізерний, що аж 

сумно глянути; зроду ніде такого не бачив. Може, воно того, що в бою стомились, а може, 

що зубів не стало. 

— Не в тім сила,— сказав Дон Кіхот.— Очевидячки той мудрець, якому випало 

написати історію моїх діянь, уважав, що добре буде, як я приберу собі якесь прозивне ім’я 

на кшталт тих, які вигадували собі старожитні рицарі: один називав себе Рицарем 

Полум’яного Меча, другий — Рицарем Однорога, той — Рицарем Дів, сей — Рицарем 

Птиці Фенікс, інший — Рицарем Грифа, інший знов — Рицарем Смерті, і під цими 

символічними найменнями вони були відомі по всім земнім крузі; отож, мабуть, той 

мудрець і піддав тобі думку наректи мене Рицарем Сумного Образу, і саме так я буду від 

сьогодні йменуватись. Щоб же се ім’я до мене краще пристало, я велю при спосібності 

намалювати собі на щиті якесь дуже смутне обличчя. 

— То зайва річ, пане,— сказав Санчо,— навіщо час і гроші дурно переводити? Ви 

тільки одкрийте свою парсуну, поверніться лицем до людей, тоді й без мальовидла на 
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щиті і без ніякого нічого всяке назве вас Лицарем Сумного Образу. Вірте мені, я кажу вам 

щиру правду, а не всмішки: чи то з голоду, чи тим, що зуби пощербились, ви такий 

нужденний маєте вигляд, що, їй-Богу, нічого смутнішого не намалюєш. 

Засміявся Дон Кіхот із Санчового жарту, проте вирішив залишити за собою те ймення 

і при нагоді замовити відповідне зображення на щиті або на панцері. 

— Гадаю, Санчо,— сказав він по якійсь хвилі,— що мене вже відлучено від церкви за 

те, що я зняв ґвалтовно руку на її служителя: «Juxta Mud, si quis suadente diabolo...»
1
. 

Правду кажучи, я зняв не руку, а ратище або ж сулицю і навіть гадки не мав кривдити 

священнослужителів чи зневажати святощі церковні, бо їх я шаную і почитую яко правий 

християнин і щирий католик: я ж думав, що то були примари і страховища з того світу. 

Якщо мене й справді відлучено, то я пригадую, що подібне сталось і з Сідом Руй Діасом: 

він розтрощив крісло королівського посланника в присутності святого отця, за що його 

папа й анафемував, хоч того дня славний Родріго де Вівар діяв як честивий і мужній 

рицар. 

Під час цих розмов бакаляр, як ми вже сказали, поїхав собі далі, не зронивши ні 

словечка. Дон Кіхот хотів був іще подивитись, чи там на марах труп лежав, чи вже самий 

кістяк, але Санчо його розраяв. 

— Пане,— сказав він йому,— ся небезпечна пригода скінчилась для вас щасливіше, 

аніж усі дотеперішні. Та що як сі люди, яких ви погромили й розігнали, схаменуться, 

побачать, що всього один чоловік їх стількох урозтіч обернув, та з того сорому й досади 

згуртуються знов і до нас кинуться — ох і дадуть же нам тоді лупки! Осел у мене 

з доброю кладдю, гора близько, голод не свій брат. Тож гайда звідси якнайшвидше, бо, як 

той казав, мертвому гріб, а живому хліб. 

Тоді взяв осла за оброть та й повів, сказавши панові слідом їхати; той же, бачивши, що 

Санчо добре радить, рушив, не змагаючись, за ним. Якийсь час пробирались вони між 

двома узгірками, а як побачили перед собою розлогу й захисну долину, зараз зробили 

причал. Санчо зняв із осла свою здобич, і, розташувавшися на зеленій траві, наші 

зголоджені шукачі пригод одбули за одним присідом сніданок, обід, полуденок і вечерю, 

набгавши собі животи всілякими наїдками, що запасли були на дорогу панотчики, котрі 

мерця супроводили (а вони, бачите, не дуже-то люблять постувати). Та от біда — і Санчо 

вважав, що найбільша: не було в них ані вина, ані води навіть — смажні вуста закропити, 

і почала їх пекти страшенна згага. Тут Санчо постеріг якось, що долина заросла вся 

рясною зеленою травицею, і сказав,— а що саме, дізнаєтесь із наступного розділу. 

                                                      
1
 Так само, якби хто з диявольського наусту (підняв руку на духовну особу) (латин.). (Початок 45-го 

розділу постанов Трідентського собору).— Прим. перекладача. 
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Розділ XX. Про небачену й нечувану пригоду, з якої 

найславетніший рицар у світі не вийшов би так щасливо,  

як премудрий Дон Кіхот з Ламанчі 

— Ся трава, мостивий пане, за те, бачиться, промовляє, що тут десь поблизу джерело 

якесь має бути чи бурчак, що траві тій вільготь дає, не інакше. Отож пройдім трохи 

вперед, то й знайдемо чим сю пекучу спрагноту погасити, що шкулькіше, либонь, за голод 

чоловікові допікає. 

Джурина рада видалась Дон Кіхотові слушною. Він узяв Росинанта за повід, а Санчо 

осла за гнуздечку (не забув же й припасу, що по трапезі лишився, на нього нав’ючити) та 

й посунули по луговині омаць, бо ніч була така темна, що хоч ув око стрель. Чи пройшли 

яких дві сотні ступнів, чи ні, аж чують — вода реве, ніби з високих да стрімчастих скель 

на діл іспадає. Боже, як вони зраділи, той гук зачувши: стали, насторошили вуха, 

прислухаються, з якого б то боку. Зненацька до їхнього слуху долинув інший гук, що мов 

холодною водою остудив ті палкі мрії про воду, особливо ж у Санча, що зроду вдався 

боюном та страхополохом. Почулись їм якісь розмірені удари і ще неначе брязкіт кайданів 

чи залізяччя якого; ті звуки, зливаючись із скаженим бурхотом води, могли пройняти 

жахом будь-чиє серце, тільки не Дон Кіхотове. Ніч, кажу, була темна, а вони зайшли між 

якісь високі дерева, що під тихим подмухом вітру шемрали хистким листям своїм якось 

жаско і таємниче. Це непевне безлюддя, темрява ночі, клекіт води, шемріт листя,— все 

навівало на душу страх і тривогу, а стукіт не вгавав, а вітер не вщухав, а світ не світав, 

а куди вони зайшли — невідомо... Та Дон Кіхот, що в нього в грудях билось безбоязне 

серце, скочив на Росинанта, нахопив на руку щита, взяв списа на перехил і промовив: 

— Друже Санчо, чиню тобі відомо, що волею небес уродився я в сей залізний вік, аби 

на світі золотий вік, або, як іще кажуть, золоту добу воскресити. Я — той, кому судились 

жахливі небезпеки, величні діяння, голосні подвиги, я — той, кажу, кому випало 

відродити Рицарів Круглого Стола, Дванадцятьох Перів Франції і Дев’ятьох Мужів Слави, 

кому призначено повернути в непам’ять отих Платірів, Таблантів, Оліфантів і Тирантів, 

тих Фебів та Бельянісів і всю когорту преславних мандрованих рицарів давніх часів, бо 

в часах теперішніх я доконаю таких високих і неймовірно дивовижних ратних подвигів, 

які затьмарять їхні найславутніші вчинки. Уважай, щирий мій і вірний джуро, яка темна 

й невидна ця ніч, яка непевна тиша панує довкола, як глухо й тривожно шумотять ці 

дерева, як грізно бушує ця вода, що ми її шукаємо, ніби реве-спадає з височезних 

Місячних гір, як безугавно стукотить щось невідоме, бентежачи й терзаючи наш слух: всі 

ці обставини, разом узяті чи й кожна зосібна, здатні заронити ляк, острах і жах у груди 
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самого Марса, не кажучи вже про тих, хто не звик до подібних пригод і небезпек, та все 

те, що я тобі щойно змалював, лише збадьорює і збуджує в мені духа і в серці моїм 

закипає палке жадання будь-що-будь піти назустріч сій небезпечній пригоді. Отож 

підтягни на Росинантові попругу, а сам залишайся тут із Богом і чекай на мене три дні, але 

не більше; як я за цей час не вернусь, їдь собі назад у наше село, а згодом, зроби мені таку 

ласку й добродійство, сходиш у Тобосо до моєї незрівнянної володарки Дульсінеї 

і скажеш їй, що відданий їй рицар поліг головою, звершаючи подвиг, яким він сподівався 

заслужити її кохання. 

Почувши Санчо од пана такі слова, заплакав ревнесенько і заблагав: 

— Пане мій любий, і нащо то вам у таку непевну пригоду вдарятися? Надворі ніч, ніхто 

нас не бачить, ми можемо любісінько звернути собі з дороги і уникнути небезпеки, хоч би 

й три дні довелось нам не пити. А як ніхто нас не бачить, то ніхто, виходить, і боягузами 

не назве; до того ж я чув не раз, як панотець наш, було, глаголає,— ви ж самі його добре 

знаєте,— глаголає, що, мовляв, хто шукає небезпеки, у ній і загине. То чи подоба ж 

довготерпіння Господнє отак-о на спиток брати, устряючи в таке ледаче діло, що з нього 

тільки чудом можна порятуватись? Чи то вже мало вам, пане, що небо вборонило вас од 

тих гойдаників, що мені припали, чи не досить, що ви подужали стількох ворогів, які 

з мерлецем їхали, а самі вийшли з бою живі-здорові? Якщо всі ці речі не можуть 

зворушити й зм’якшити вашого камінного серця, то, може, воно злагідніє на думку про те, 

що скоро ваша милость ізвідси рушить, я з великого страху оддам свою душу першому-

ліпшому, хто її захоче взяти. Я виїхав із рідного села, кинув жінку й діточок, аби стати на 

службу до вашої милості, бо гадав, що матиму з того зиск, а не страту. Та недурно кажуть: 

напала жадоба — пропала худоба... Отак і моя надія пропала: от-от, думав, доскочу того 

триклятого бісової віри острова, що ним ваша милость мене все манила, а натомість ви 

хочете покинути мене самого в цих безвістях, на цьому безлюдді. Милим Богом благаю 

вас, паночку, не робіть мені сієї кривди, а як ви вже притьмом на той подвиг наставились, 

то заждіть хоть до рана, бо як я колись пастушив і на ночліги ходив, то вже знаю, що до 

світу яких три години зосталось: віз на небі вже вниз котиться, а голобля на північ 

показує. 

— Як же ти, Санчо, побачив того воза і ту голоблю чи дишля,— спитав Дон Кіхот,— 

коли ніч така темна, що на небі й зоринки не видно. 

— Та воно ніби так,— одказав Санчо,— але, знаєте, страх має великі очі, то й під 

землею все бачить, а на небі й поготів. З усього знати, що скоро дніти почне. 

— Скоро чи не скоро,— заперечив Дон Кіхот,— а про мене ні тепер, ні ще коли ніхто 

не скаже, щоб сльози чи благання впинили мене од виконання рицарської повинності. 
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Отож, Санчо, мовчи краще: Господь Бог, що натхнув мені на серце думку про сю 

нечувано жахливу пригоду, подбає про моє спасіння і потішить тебе в твоєму горі. 

А тепер підтягни тугше попругу на Росинантові й чекай мене тут — незабаром 

я повернусь сюди живий або мертвий. 

Побачив Санчо, що пан так рішуче на своє наважився, що тут ні слізьми, ні порадою, ні 

просьбою нічого не вдієш, та й надумав хитрощами його на тім місці до дня затримати, 

тож коли підтягував попруги коневі, спутав йому нишком задні ноги обротькою од свого 

осла. Дон Кіхот хотів був одразу й рушати, та нічого не виходило: кінь міг пересуватися 

лише куцими стрибками. Зрадів джура, що та штука йому вдалася, та й каже: 

— От бачите, пане: зласкавилось небо на сльози мої і благання та й судило так, щоб 

Росинант із місця не рушався. Тож нема чого впиратися і стискати його острогами, бо то 

значило б нещастя на свою голову накликати; негоже, як той казав, проти вітру плювати. 

Досадно було Дон Кіхотові — хоч як він Росинанта підганяв та підострожував, той ані 

руш не йшов; так і не догадавшись, що коня йому попутано, рицар угамувався ніби 

й вирішив чекати, поки день устане або поки той Росинант розрухається. І в думці собі не 

кладучи, що джура був до того лиха причетний, він озвався до Санча такими словами: 

— Ну, нехай і так, Санчо: коли вже Росинант на пню став, буду ждати, поки світова 

зоря усміхнеться, хоч мені аж плачно, що вона десь забарилась. 

— Плакати нема чого,— одмовив Санчо,— я хоч і до білого дня ладен розважати вашу 

милость казками та байками. Чи, може, ви хочете з коня зсісти та звичаєм мандрованого 

лицарства поспати трохи на зеленій муравиці, щоб потім свіжим і бадьорим зустрінути 

новий день і нову небувалу пригоду? 

— Щоб я з коня встав, щоб спати ліг? — обурився Дон Кіхот.— Хіба я з такого десятка, 

щоб спочивати в хвилю небезпеки? Спи вже сам, коли зроду соньком удався, чи роби собі 

що хоч, а я од свого наміру не одступлю. 

— Не гнівайтесь-бо, пане мій любий,— похопився Санчо,— це я так собі сказав. 

Та й підійшов до нього, одну руку поклав на передній каблук сідла, а другу на задній, 

притулився панові до лівої кульші, щоб уже од нього й на п’ядь не одходити — так, 

бачите, боявся стуку того таємничого, що лунав не вгаваючи, як гуп, так гуп. Дон Кіхот 

нагадав Санчові, що він обіцяв його казками розважати, тож нехай починає; на те Санчо 

одказав, що зараз почне, от тільки гупання того страшно. 

— Ну, гаразд, я вже спробую розповісти вам одну лепську історію, коли тільки зумію, 

та щоб мене ніщо з плигу не збивало. Слухайте ж сюди, пане, бо вже й починаю. Отож 

було собі, як було, пошли, Боже, нам усім добро, а хто шукає лиха, тому нехай лихо 

й буде. Бо то, вважаєте, в старовину як почнуть, було, казки казати, то не просто собі, як 
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хто хоче, а щоб у зачині конечне було те мудре слово римського Бевзура Катона, що то 

каже: «Хто шукає лиха, тому нехай лихо й буде». І то вже сказав, як зав’язав, воно й вам, 

пане, годилося тихо сидіти, щоб біди собі не напитати. Звернімо краще в інший який бік, 

ніхто нас не силує іти саме цією дорогою, де стільки страхів на нас чигає. 

— Кажи далі свою казку, Санчо,— перебив його Дон Кіхот,— а якою дорогою нам 

братися, то вже мій клопіт. 

— Отож я й кажу,— провадив Санчо,— що в одному селі в Естрамадурі був собі 

пастух-козяр, що то ніби кози пас, і той ніби козопас, що за нього мова мовиться, звався 

Лопе Руїс, і той, значить, Лопе Руїс та був закоханий у пастушку одну, Торральвою 

звалась, а та пастушка, Торральва нібито, та була дочкою багатого скотаря, і той, значить, 

багатий скотар... 

— Як ти свою казку й далі отак казатимеш,— упав йому в річ Дон Кіхот,— і кожне 

слово двічі будеш повторяти, то й за два дні краю не дійдеш. Розповідай до ладу, говори 

по-людськи, а ні, то краще вже мовчи. 

— А я ж і говорю по-людськи,— заперечив Санчо,— так у наших краях усі казки 

й побрехеньки розказують, інакше я й не вмію; що ж ви хочете, щоб я звичай ламав? 

— То говори вже як знаєш,— сказав Дон Кіхот,— раз доля так судила, що мушу тебе 

слухати, кажи далі. 

— Отож, паночку мій пишний,— провадив Санчо,— той пастух, як я вже сказав, був 

закоханий у пастушку Торральву, а то була дівоха дебела, козириста ще й хлопчачурка 

ніби трохи, бо вусики в неї на губі засівались,— от наче зарач бачу її перед собою. 

— А ти що, знав її хіба? — спитав Дон Кіхот. 

— Знати не знав,— відповів Санчо,— але той, хто мені цю сторію розказував, божився, 

що то все існісінька правда, і якби це я комусь іншому оповідав, то міг би поклястися 

і присягнути, що сам усе на власні очі бачив. Ну, так от, не так то хутко діється, як швидко 

в казці кажеться: диявол, мовляли, не спить, а все миром колотить — то любив і кохав 

пастух пастушку, а то взяв на неї злобу й ненависть, а чого-бо мав, кажуть люди, за що 

й до кого її ревнувати, таке часом йому витворяла. Ото, значить, зненавидів він її та 

й надумав зійти з дому світ за очі, щоб довіку вже невірниці не бачити, а Торральва, як 

побачила, що Лопе од неї одкинувся, так у нього зразу влюбилася, що й сказати не можна. 

— Така вже натура дівоча та жіноча,— зауважив Дон Кіхот,— хто любить, тим 

гордують, а хто зневажає, того кохають. Ну ж бо, Санчо, кажи далі. 

— Як же пастух надумав, так і зробив,— правив далі Санчо,— узяв кози свої та 

й погнався з ними естрамадурськими полями на Португальщину. Як зачула теє Торральва, 

слідком за милим послідкувала, босим-босісінька шляхи-дороги міряла, в руках костур, 
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а за плечима торба, а в тій торбі дзеркала оскалець та гребінець, та ще якесь красило чи 

білило, що вже там не було — менше з тим. А тоді, кажуть, пригнався пастух із худібкою 

своєю до річки Гвадіани, а річка в ту пору саме розлилася, береги затопила, а де він 

прибився, там тобі ні човна, ні порону, ніякого нема перевозу, щоб на той бік із худібкою 

перевезтися. І взяла його досада, що вже та Торральва от-от його дожене, почне своїми 

плачами та просьбами йому настирятися... Ходив отак, ходив, аж бачить — рибалка 

якийсь, а в нього човник такий маненький, що тільки один чоловік та одна коза 

вміститься. От і поєднав він того рибалку, щоб йому кози на той бік перевіз — а кіз було 

аж триста чоловік. Сів рибалка в човник і перевіз перш одну козу, тоді вернувся й перевіз 

другу, тоді третю... Ви, ваша милость, давайте вже самі рахубу тим козам, що рибалка 

перевозить, бо як не долічитесь хоть одної, то вже й казці кінець, далі не встигну ані 

словечка. А пришиб на зарічку був грузький та слизький, довго мусив рибалка за кожним 

заходом морочитись, а все-таки возив та й возив: іще одну козу, іще та й іще... 

— Даймо на те, що він уже всіх перевіз,— сказав Дон Кіхот,— бо так і за рік кінців не 

виведеш. 

— А скільки ж він їх досі перевіз? — спитав Санчо. 

— Біс його знає! — одказав Дон Кіхот. 

— Казав же я вам: лічіть добре ті кози, бо як лік загубиться, то й казці кінець, уже ні 

слова далі. 

— Та що ж це таке? — дивувався Дон Кіхот.— Невже кожна коза таку вагу має, що як 

одної не долічишся, то вже й казки далі казати не можна? 

— Ніякою силою не можна,— відповів Санчо.— Як я спитав у вас, скільки вже кіз 

перевезено, а ви сказали, що не знаєте, вмент мені все з голови вилетіло, що мав казати, 

а жаль, бо історія путяща була, цікава. 

— То що ж,— спитав Дон Кіхот.— Виходить, вона вже скінчилась? 

— Еге ж, скінчилась, як моя небіжка паньматуся,— відповів Санчо. 

— Ну й розповів же ти мені казочку чи баєчку, чи, може, й побрехеньку,— сказав Дон 

Кіхот.— Такої дивини ще світ ізроду не чув і не почує ніколи, щоб отак починалось і не 

кінчалось ні туди, ні сюди. Правду кажучи, інакшого я від такого мудрагеля й не 

сподівався. Та воно й не дивно: то, мабуть, оте гупання памороки тобі забило. 

— Може, й так,— погодився Санчо,— тільки що далі я вже не втну: не склали козам 

рахуби, то й казці кінець. 

— Кінець, то й кінець, про мене,— сказав Дон Кіхот.— Ану, може, хоч тепер Росинант 

із місця рушить. 
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Та й знов підострожив коня, а той ізнов підскочив та й став — кріпенько-таки спутаний 

був. 

А Санчові тим часом — чи то від холодку досвітнього, що потягав уже, чи, може, за 

вечерею з’їв щось таке, що йому шлунок розвільнило, чи сама по собі пора настала — 

приспічило туди сходити, куди нікого не міг замість себе послати, але такий його страх 

посів, що од пана й на стілечки одступити боявся; знов же терпіти далі не сила була, 

мусив викласти, що в собі мав. Щоб ту свою потребу справити, він зняв праву руку 

з заднього сідельного каблука і нищечком розв’язав собі очкура, що на ньому тільки 

штани й тримались — вони зразу спустились і обвисли йому на ногах, мов ті диби, тоді 

закотив якнайвище сорочку і випнув на вітер гузно, а воно було в нього чимале. Коли се 

зробив (а йому здавалось, що в такій халепі та притузі щось іншого годі було вигадати), 

ще одна труднація перед ним устала: як його одкласти без гуку й гурку. Зціпив сердега 

зуби, голову втягнув у плечі, надувся чимдуж — та ба, шкода заходу: все-таки не 

втримався, пустив із себе звучок, вельми одмінний од того, що так його все лякав. 

— Що то за звук, Санчо? — спитав Дон Кіхот, почувши теє. 

— Не знаю, пане,— відповів джура,— то вже, певне, щось нове, бо ті пригоди та 

знегоди, бачиться, гуртом ходять. 

Тоді спробував іще раз своє зробити — і все вийшло гаразд: тихо і мирно звільнився 

він од ваготи, що такого завдавала йому фрасунку. Та в Дон Кіхота був не тільки тонкий 

слух, а й делікатний нюх, а що джура мало не прилип до нього, то сопухи, йдучи знизу 

вгору майже по прямій лінії, потрапили частково і в рицареві ніздрі. Дон Кіхот затулив 

носа двома пальцями і прогундосив: 

— Мені здається, Санчо, що ти таки добре злякався. 

— А добре,— погодився Санчо.— Тільки чого це ви аж тепер помітили? 

— Бо од тебе ще ніколи так дуже не тхнуло,— відповів Дон Кіхот,— і то певне, що не 

амброю. 

— Може, й справді,— сказав Санчо,— та не я тому причинен, а ви, пане, бо тягаєте 

мене за собою такої пори по бозна-яких безвістях. 

— Одступи, братику, на три-чотири кроки,— попрохав Дон Кіхот, не одтуляючи 

носа,— і гляди мені, шануйся надалі та й до мене май належиту повагу, а то з тобою 

говори отак по-дружньому, то ти вже ладен і на голову сісти. 

— Б’юсь навзаклад,— сказав Санчо,— що ваша милость на мене подумала, ніби я щось 

таке стидке зробив. 

— Хоч не воруши ж його, друже Санчо,— промовив Дон Кіхот. В таких і подібних 

розмовах згаяли пан із джурою цілу ніч. 
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Побачивши нарешті, що от-от візьме світати, Санчо розпутав крадькома Росинанта 

і взяв на очкур свої штани. Росинант хоч ізроду був плохута, як почув волю, зараз почав 

бити землю копитами, бо курбетів, не в гнів йому будь сказано, мабуть, не вмів. 

Побачивши Дон Кіхот, що кінь під ним розігрався, узяв те за добру призвістку: тепер уже, 

думав, можна рушати на ту небезпечну пригоду. Тим часом уже зовсім обутріло і все 

гаразд видно стало; оглянеться Дон Кіхот, аж вони під деревами високими, каштанами 

рясними, що тінь густу од себе кидають. А грюкіт той і гупіт не вгаває, лише не видно, де 

воно й від чого. Тоді наш гідальго стиснув не вагаючись коня острогами, ще раз 

попрощався з Санчом і велів ждати його тут три дні, не більше, як і спершу казав, а як він 

до того реченця не вернеться, значить, так уже од Бога судилось йому полягти головою 

в тім лютім бою. Потім іще раз нагадав джурі, що має передати й переказати од його імені 

сеньйорі Дульсінеї, а про заслуженину свою нехай, мовляв, безпечен буде: ще перед 

виїздом із своїх володінь він зробив тестамент, ведлуг якого зброєноші мають заплатити 

сповна те, що належить за весь час служби; як же Бог погодить йому, Дон Кіхотові, вийти 

ціло з тої небезпеки, то джура напевне дістане обіцяний острів. 

Вислухавши од свого доброго пана такі жаліснії речі, Санчо знов ревне заплакав 

і вирішив не покидати його до остаточного кінця і краю тієї справи. (Санчові сльози і той 

його вельми шляхетний намір наводять автора сієї історії на думку, що Дон Кіхотів джура 

був доброго роду дитина і в кожнім разі щира християнська душа). 

Тая чулість Санчова зворушила його пана, проте він не подав і знаку якоїсь слабості 

і рушив без ваги в тому напрямі, звідки, як йому здавалось, чувся плюскіт води і таємниче 

гупання. Санчо пішов за ним слідком, своїм звичаєм ведучи на оброті осла, вірного 

товариша свого при добрій і лихій годині. Якийсь час посувались вони отак між 

каштанами та іншими тінявими деревами і врешті вибрались на лужок, що прилягав до 

обніжжя високих скель, з яких шумівлився бурхливий водоспад; попід тими скелями 

тулились нужденні будівлі якісь, кілька хат — не хат, а так ніби руїн чи пусток; із тих же 

будівель, як виявилось, і йшла та невгавуща гуркотнява та торохнеча. Сторопів Росинант 

од того гуку та стуку, але Дон Кіхот укоськав його і став помалу-малу до тих будівель 

ізближатися, приручаючи подумки душу свою незрівнянній своїй володарці, благаючи її 

про ласку й заслону в сій смертельній потребі та молячи Бога, щоб не забув його своєю 

милостю. Санчо не відставав од пана: він аж шию витягав уперед та все вилупляв очі, чи 

не побачить з-між ніг Росинантових того непевного страшидла, що так його весь час 

лякало. Пройшли вони отак ще яких сто кроків, звернули за виріжок скелі, і тут очам їхнім 

одкрилась ясно і явно єдина і безсумнівна причина того непевного зловісного грюкоту, що 

цілу ніч наганяв їм ляку і холоду: то були (не прогнівайся, ласкавий читальнику!) шість 
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ступарів валюші, що то сукно валяють; своїми мірними ударами вони й справляли весь 

той гармидер. 

Як побачив їх Дон Кіхот, то так і занімів з дива, так і зов’янув увесь. Подививсь на пана 

Санчо — бачить, той аж голову на груди похилив, мовби ніяково йому стало. Глянув на 

джуру Дон Кіхот, а той аж дметься, щоб сміхом не вибухнути, так йому, бач, регітно; 

попри всю свою меланхолію мусив рицар на той вид сам перший засміятись. 

Як побачив те Санчо, то годі вже стримуватись — розреготався на всі заставки, аж за 

живіт хапався, щоб кишок не порвати. Чотири рази вщухав той регіт і все знову й знову 

вибухав з тою ж силою, що й перше; Дон Кіхот почав уже чортихатися, а згодом і геть-то 

розсердився, як почув, що джура його кривить: 

— «Чиню тобі відомо, друже Санчо, що волею небес уродився я в сей залізний вік, аби 

золотий воскресити... Я той, кому судились страшенні небезпеки, величні діяння, голосні 

подвиги..». 

І так переказав він мало не всю промову, що виголосив був Дон Кіхот, почувши той 

жахливий грюкіт. 

Взяла Дон Кіхота велика й гірка досада, що Санчо отак над ним глумиться; махнув він 

списом раз і вдруге і так потягнув свого джуру, що якби попав був не по спині, а по 

голові, то вже не довелось би йому за службу плату платити, хіба спадкоємцям його. 

А Санчо, діставши взамін за свої жарти щось цілком серйозне, злякався вже, щоб не 

сталось гіршого, і заговорив до пана покірливо та помирливо: 

— Спокійтеся, ваше добродійство: їй же Богу, я жартую. 

— Ти жартуєш, а я ні,— сказав Дон Кіхот.— А ходіть-но сюди, куме-жартуне! Ви 

думаєте, може, що якби се була не валюша, а якась правдива небезпечна пригода, то 

в мене не стало б духу і одваги ринутись до бою і переможно закінчити його? Чи, може, я, 

будучи рицарем, зобов’язаний знати всі на світі звуки і розрізняти, котрі од валюші, 

а котрі ще од чого? Та, може, я тих валюш ізроду в вічі не бачив, не так, як ти, мужло 

репане, що серед них народився й виріс. Ану ж оберни цих шість ступарів на шістьох 

рицарів, хоч би навіть велетнів, та напусти на мене чи поодинці, чи всіх гуртом, побачиш, 

чи ле полетять вони в мене шкереберть, а тоді вже смійся скільки хочеш! 

— Не буду більше, паночку,— запевнив його Санчо,— признаюсь, що я розжартувався 

через лад. Але тепер, коли все скінчилось гаразд (дай Боже так і в усіх пригодах), скажіть 

мені, ваша милость, хіба ж то не смішно було, що отаке чорть-і-що нас налякало,— мене 

принаймні, бо ви, пане, я вже бачу, не знаєте й не відаєте, що таке страх чи переляк. 
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— Не заперечую, що се справді сміху гідна річ,— погодився Дон Кіхот,— та не варто її 

розголошувати, бо, знаєш, не всі люди розумні і не кожен потрапить таку подію належною 

мірою змірити. 

— От же й допіру так вийшло,— сказав Санчо,— що ви мірили списом мені в голову, 

а потрапили в спину, дякуючи Богові святому та моїй моторності, що встиг ухилитись. Ну, 

то нічого: присохне, як на собаці. Недарма ж, мабуть, і примовку таку проложено — кого 

люблю, того й луплю. Вельможний пан як і налає коли служебника, то тут же йому 

й штани подарує абощо. А як попоб’є, то вже не знаю, що дає: коли він мандрований 

лицар, то, певне, острів або так якесь царство на сусі. 

— А знаєш, Санчо, як послужить нам фортуна,— сказав Дон Кіхот,— то все буде так, 

як ти мовив. Забудь же те, що сталось — ти, яко чоловік розумний, повинен знати, що не 

в нашій волі буває стримати перший порив. Та й сам надалі будь обачен і не дуже 

розпускай язика, як зо мною говориш, бо скільки я не читав рицарських романів 

(а прочитав я їх безліченну безліч), ніде джура так із своїм паном не розпатякував, як оце 

ти, і ми тут винні обопільно: ти виявляєш до мене не досить пошани, а я не досить од тебе 

її вимагаю. От Гандалін, зброєносець Амадіса Гальського, був уже графом на суходільнім 

острові, а розмовляв із паном своїм шапкуючи, низько склонивши голову і зігнувшись 

удвоє по-турецькій. А вже про Гасабала, джуру дона Галаора, то нема чого й казати: то 

такий був мовчун, що автор у своїй широкомовній і правдивій повісті один лише раз 

згадує його ім’я, і то щоб підкреслити ту його незвичайну мовчазність. З усього цього, 

Санчо, ти повинен зробити висновок, що не треба забувати різниці між господарем 

і слугою, між паном і челядинцем, між рицарем і джурою. Отож віднині шануймося 

навзаєм, облишмо всякі нерозумні жарти, бо хоч у якій формі виллється моя досада, 

глиняному горщику непереливки буде. А щодо нагород і надань, які я обіцяв, то вони 

прийдуть до тебе слушного часу, а як і не прийдуть, то заслуженина твоя все одно не 

пропаде, як я вже казав. 

— Це все дуже добре, що ваша милость каже,— впав у річ Санчо,— але цікавий я знати 

(бо, може, нагород так і не діждусь, так хоч плата буде), скільки заробляли джури 

мандрованих лицарів у ті часи і як вони наймались — помісячно чи поденно, як ото 

мулярчуки? 

— Здається мені,— відповів Дон Кіхот,— що давні джури служили не за гроші, а за 

ласку, і якщо я визначив тобі платню в запечатанім тестаменті, котрий я лишив дома, то се 

лише про всяк випадок, бо не знаю напевне, що чекає мандрованого рицаря в наші 

злигоднії часи і не хочу, щоб за таку марницю душа моя на тім світі мучилась, бо знай, 

Санчо, що на сім світі ніхто не наражається на більші небезпеки, як шукачі пригод. 
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— То правда,— сказав Санчо,— адже навіть ступарі валюшні гуркотом своїм 

стривожили і збентежили душу такого хороброго рицаря й шукача пригод, як ваша 

милость. Але будьте певні, що тепер уже я як і розтулю губу, то не для того, щоб із вас 

шкилювати, а щоб вас як пана мого й повелителя природного ушанувати. 

— Добре єси вчиниш,— похвалив його Дон Кіхот,— і житимеш у благоденстві на лиці 

землі, бо сказано: чти повелителя паче родителя. 

Розділ XXI,  

де оповідається про знакомиту пригоду з Мамбріновим 

шоломом та про здобуття сього многоцінного трофея, 

а також про інші події, що сталися з нашим незвитяжним 

рицарем 

Тут саме почав накрапати дощик, і Санчо був не від того, щоб його в валюші 

перестояти, але Дон Кіхотові після недавнього лихого жарту та валюша така була 

осоружна, що він ніяким світом не хотів туди заходити, а повернув натомість у праву руч 

і виїхав на дорогу — не ту, що нею вчора сюди брались, а якусь іншу. Трохи перегодя наш 

гідальго постеріг поперед себе вершника, а на голові йому щось блискуче, мов золото, сяє. 

Скоро його загледів, обернувся до Санча й сказав: 

— Думається мені, Санчо, що всяка примовка правду каже, бо всяка приказка 

і приговірка береться з самого досвіду, що є, як відомо, батько всім наукам. Недарма ж 

люди і таку проложили: «Одні двері хряп, а другі рип». Отак і з нами: вчора випадок 

зачинив нам двері до пригоди, котрої ми шукали, обмаривши нас тими ступарями, а тепер 

навстіж одчиняє перед нами двері до іншої, певнішої й славнішої пригоди, і як я ними не 

скористаюсь, то вже буде моя вина, не зможу я її ні на темряву, ні на недостатнє знання 

сукновальної справи звернути. Якщо я не помиляюсь, нам назустріч їде рицар, на голові 

якого виблискує Мамбрінів шолом, а ти знаєш, якою я клятвою нещодавно обрікся. 

— Ой, глядіть, пане,— застеріг його Санчо,— обмірковуйте як слід слова свої, а надто 

вчинки. Глядіть, щоб то часом не були інші якісь валюші, щоб не довелося нам од них 

долі валятись. 

— Чорти батька зна що говориш, чоловіче! — вигукнув Дон Кіхот.— Як можна 

шолома до валюші тулити? 

— Не знаю, як,— відповів Санчо,— та коли б мені так вільно було говорити, як перше, 

я, може, й довів би, що ваша милость помиляється. 
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— Як тО помиляюсь, недовірку ледачий? — обурився Дон Кіхот.— Ти не бачиш хіба, 

що проти нас жене їздець на сірому в яблуках коневі, а на голові йому шолом золотий? 

— Одно мені бачиться і видиться,— відповів Санчо,— хтось їде нам назустріч на 

сірому, от як і в мене, ослі, а на голові йому щось таке вилискується. 

— Ото ж і є Мамбрінів шолом,— сказав Дон Кіхот.— Стань собі десь на узбоччі і лиши 

мене з тим вершником один на один: побачиш, як я, не тратячи дарма слів і не гаючи 

марно часу, миттю скінчу цю справу і добуду собі того жаданого шолома. 

— Чом не стати, стану,— сказав Санчо.— Дай Боже, щоб то були на вербі груші, аби не 

валюші. 

— Я вже казав тобі, пане брате, щоб ти отих бісових валюш при мені й не згадував,— 

розгнівався Дон Кіхот,— а ні, то, їй-Богу, зразу в мене язика вивалиш. 

Почувши панову божбу, що впала, мов кругле кам’яне ядро, Санчо злякався і замовк. 

А з тим конем, рицарем і шоломом, що Дон Кіхотові убачились, річ ось як малася: 

недалеко од того місця було двоє сіл, одно більше, друге менше; так у більшому була 

аптека й цилюрня, а в меншому ні, і один цилюрник мусив тут і там управлятись. Випало 

якраз, що в малому селі одному недужому кров треба було кинути, а другого поголити, от 

цилюрник і подався туди. По дорозі захопив його дощ, і він, щоб не збагнітувати свого 

нового ще капелюха, взяв собі на голову мідницю до гоління, а що та посудина була добре 

вичищена, то виблискувала й висявала на півмилі. Їхав цилюрник на сивому ослі, як 

зауважив Санчо, але Дон Кіхот узяв його за сірого в яблуках коня, а мідницю за шолом 

золотий, бо все, що бачив, миттю припасовував і пристосовував до своїх рицарських 

химер та божевільних марень. Підпустивши нещасного вершника ближче, наш гідальго не 

став із ним у речі заходити, а розігнався чимдуж конем і наважив списа, щоб противника 

наскрізь прошити; одно лише встиг на бігу крикнути: 

— Обороняйся, бестіянський сину, або по добрій волі оддай, що належить мені по 

праву! 

Цилюрник, неждано-негадано побачивши перед собою таку поторочу, знайшов один 

тільки спосіб од грізного списа ухилитися: зсунувся миттю з осла і, ледве землі торкнувся, 

майнув у поле швидше за оленя, що й сам вітрів батько його не здогнав би. Мідниця 

лишилась на землі, і Дон Кіхот цілком задовольнився з цього, зауваживши, що розумно 

вчинив той бусурмен, як ото буває бобер, обскочений звідусіль мисливим, одкусує собі 

й кидає геть те, задля чого, як підказує йому вроджене чутиво, на нього полюють. Тоді 

велів Санчові підняти шолома, а той, узявши його в руки, сказав: 

— Добряча мідниця, бігме, що варта цілу восьмаку і ні копія менше. 
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Та й подав мідницю панові, а той вложив її собі на голову і почав туди-сюди 

перевертати, шукаючи, де ж у тому нібито шоломі защіпка нижня, та так і не знайшовши 

її, сказав: 

— У того бусурмена, що йому на міру сей преславний шолом скували, мусила бути 

здоровенна голова; але найгірше те, що спідньої частини бракує. 

Як почув Санчо, що пан ту мідницю шоломом величає, почав його сміх розбирати, 

однак же згадав він недавнє гнівання рицареве і перемігся. 

— А чому се ти, Санчо, смієшся? — спитав Дон Кіхот. 

— Тому сміюся,— відповів джура,— що думаю, яка здоровенна гиря була в того 

бісурменця, що носив цього шолома, який кап-у-кап похожий на мідницю до гоління. 

— А знаєш, Санчо, я, здається, догадався, в чому тут річ. Цей славетний заворожений 

шолом потрапив, мабуть, якимось дивним випадком у руки невігласа, що не міг знати 

й скласти йому ціни: от він побачив, що то щире злото, та й переплавив знетямки одну 

половину, щоб поживитись, а з другої зладив оцю штуку, що нагадує тобі голярську 

мідницю. Та як би воно там не було, я знаю, що се таке, і байдуже мені до тії 

метаморфози: у першому ж селищі, де кузню знайдемо, я його перекую і знов такого 

матиму шолома, що не переважить його і навіть не зрівняється з ним шолом, 

змайстрований колись богом ковальства для бога війни. А тим часом носитиму його і так, 

бо щось усе-таки ліпше, як нічого; принаймні од каміння буде мені добра затула. 

— Авжеж,— сказав Санчо,— аби тільки те каміння не з швигалок летіло, як ото в битві 

двох військ, де вашій милості зуби поблагословили і розбили бляшанку з тим свяченим 

бальзамом, що через нього я всі печінки виблював. 

— Не дуже я тією втратою журюся,— відповів Дон Кіхот,— тобі ж, Санчо, відомо, що 

я його рецепт у пам’яті тримаю. 

— Дався він у помку і мені,— сказав Санчо,— та зроду його не зготую й не покуштую, 

бо то була б моя остання година. Та й не думаю, щоб він мені коли знадобився, бо я вже 

тих ран з усієї моці стерегтимусь, щоб їх нікому не завдавати й ні од кого не діставати. 

Хіба що на ковдрі ще доведеться коли погойдатись, бо од того лиха нема способу 

вберегтись; тут уже тільки вбери голову межи плечі, заплющ очі та й не диш — здайся 

у всьому на долю й на ковдру. 

— Недобрий же з тебе християнин, Санчо,— сказав йому Дон Кіхот, почувши ті 

слова,— що ти довіку не можеш забути вчиненої тобі кривди. Знай же, що благородні 

й великодушні серця не звертають уваги на такі марниці. Чи тебе на ногу охромили, чи 

ребро тобі зламали, чи голову провалили, що ти не можеш забути тих жартів? Бо річ 

цілком певна, що то були собі жарти й смішки, а якби я вважав, що то поважна справа, 
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я повернувся б туди і, мстячи за тебе, накоїв би більше лиха, ніж греки за вкрадену 

Гелену. Правда, якби та Гелена жила тепер, або моя Дульсінея жила тоді, то спартанська 

цариця не славилась би так своєю вродою. 

По сім слові зітхнув так тяжко, що теє зітхання аж у хмари вдарило. 

— Ну, нехай уже будуть смішки, коли за них не можна оддячити всправжки,— сказав 

Санчо.— Та я добре знаю, що було всмішки, а що всправжки, і воно мені довіку не 

зітреться ні з пам’яті, ні з хребтини. Та годі вже про те, скажіть краще, ваша милость, що 

маємо робити з тим яблукуватим конем чи, по-мойому, сивим ослом, котрого одбіг той 

вражий Лаврін, що ваша милость його з сідла вибила. Він же, бачите, взяв ноги на плечі та 

й накивав п’ятами, то навряд чи по нього вже вернеться. А сивий хоч куди, не взяв його 

враг! 

— Нема в мене такого звичаю — грабувати переможених,— сказав Дон Кіхот,— бо 

в рицарстві не заведено забирати їм коня і пускати пішо, хіба що під самим переможцем 

кінь у бою загине, тоді можна взяти собі під верх коня переможеного, як законну воєнну 

здобич. Отож, Санчо, не чіпай сього коня чи, по-твойому, осла: як побачить господар, що 

ми поїхали, то певне вернеться за ним. 

— А мені ж Господи як хотілось його взяти,— зітхнув Санчо,— або хоч на свого 

поміняти, бо в мене таки гірший... Та що ж, коли закони рицарські такі строгі, що й осла 

зміняти не вільно. Цікаво, чи можна упряж мінька забрати? 

— Про сю річ у мене немає цілковитої певності,— відповів Дон Кіхот,— і в такому 

сумнівному випадку (поки не довідаюсь гаразд) дозволяю тобі змінити упряж, якщо 

справді припала пильна потреба. 

— Ой, пильна, пильна,— сказав Санчо,— пильніше вже нікуди, хоч би й для мене 

самого. 

І, діставши формальний дозвіл, тут же перевів mutatiocaparum
1
 так свого ослика 

вичепурив, що любо-мило дивитися. Тоді під’їли трохи, споживши решту харчі, що 

з обозного мула добули, і напились води з потоку, намагаючись не дивитись на ті 

зненавиджені ступарі валюшні, що такого нагнали на них холоду. 

Заспокоївшись отак трохи й навіть повеселівши, посідали верхи й поїхали навмання, 

наслідуючи мандрованих рицарів, які звичайно ніколи не вибирали певної дороги. 

Росинант вів їх, куди знав: під його волю нахилявся і пан його, і Санчів осел, що завше 

слідкував за ним слідком у повній згоді і злагоді. Таким чином виїхали вони знов на битий 

                                                      
1
 Так само, якби хто з диявольського наусту (підняв руку на духовну особу) (латин.). (Початок 45-го 

розділу постанов Трідентського собору).— Прим. перекладача. 
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шлях і пустились ним на галай-балай, без певної мети. Їдуть собі та й їдуть, коли це Санчо 

обізвався до свого пана: 

— Чи не дозволили б ви мені, пане, розмовитися трохи з вашою милостю? А то відколи 

ви на мене тяжку мовчальницьку покуту накинули, п’ять чи шість думок пропали в моєму 

нутрі намарне, а це ще одна на язиці крутиться, то не хотілось би, щоб і вона 

змарнувалась. 

— Гаразд, говори вже,— погодився Дон Кіхот,— але будь короток у слові, бо довга річ 

не смакує. 

— Отеє я думаю, пане,— почав Санчо,— всі оці дні думаю, що як то мало користі 

й зиску з пригод, що їх ваша милость шукає по всяких нетрищах та по розстанях 

дорожних. Хоч які ви страшні вої воюєте, хоч яких ворогів побиваєте, а ніхто ж то не 

бачить і не знає, так воно все і зостанеться, мовчанням замуроване, всупереч тому, чого 

ваша милость хотіла і чого заслужила. Отож, мені здається, краще було б (хоч вам воно, 

пане, видніше) стати на службу до якогось імператоря чи ще якого великого 

можновладця, котрий войну провадить; на тій службі ваша милость могла б появити 

сповна всі достойності власної персони, силу свою велику і розум високий. Побачив би 

теє вельможний володар, якому ми служимо, та й мусив би хоч-не-хоч нагородити нас по 

заслузі, і певно, що знайшовся б письмак такий, котрий списав би про вічну пам’ятку 

подвиги вашої милості, про свої я мовчу, бо сказано, які вже там подвиги у джури; та як 

і вони у лицарських книгах описуються, то й мої вчинки, думаю, не повинні лишитись між 

рядками. 

— Незле мовиш, Санчо,— сказав тоді Дон Кіхот,— але поки дійде до того діло, треба 

ще світами поблукати, пригод пошукати, щоб то пробу видержати і неабиякими вчинками 

імені й слави дослужитись. Отоді ще перш ніж об’явиться такий рицар при дворі якогось 

монарха, всяке його по ділах величних знатиме: заледве в’їде до міської брами, як дітвора 

вже за ним ув’яжеться і вчепиться та знай гукатиме, що се, мовляв, Рицар Сонця, чи там 

Змії, чи ще якої емблеми, що під її знаком він вершив свої голосні подвиги; се той, 

казатимуть, що подолав у герці потужного велетня Брокабруна, се той, що зняв чари 

з персидського великого мамелюка, якого перед дев’ятьма віками були зачарували... Отак 

із уст в уста летітиме пбчутка про славні його діла, а на той гамір дитячий і говір 

людський підійде сам король до вікна свого королівського палацу, побачить того рицаря 

і впізнає його по збруї чи по девізу на щиті та й покликне на свої прибічники: «Гей ви, 

рицарі мої вірнії, всі, що єсте при дворі, виходьте зустрічати цвіт і окрасу лицарства, що 

нині до нас прибуває!» І на той поклик повиходять усі, а сам король зійде на половину 

сходів, обійме того рицаря і зложить йому на обличчі поцілунок миру, а тоді візьме за 
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руку та й поведе до’покою королеви, що вже чекатиме там на нього з донькою своєю 

королівською, такою гарною та гожою панянкою, що в усьому світі хрещеному навряд чи 

другу таку знайдеш. І станеться так неодмінно, що рицар скине оком на неї, а вона на 

нього, і обоє здадуться одне одному не земними створіннями, а якимись божественними 

істотами, і не зчуються, як попадуть і заплутаються в нерозривні й нерозв’язні тенета 

любовні, і з тривогою в серці будуть думати-гадати, як би освідчити навзаєм свої томливі 

почуття. Потім рицаря одведуть, нема що казати, в якийся розкішно вбраний покій 

палацовий, знімуть з нього збрую бойову і одягнуть натомість у пишну шарлатну мантію: 

і в броні ж він гарний був, а в тій мантії та жупані ще кращий стане. Ввечері сяде він до 

трапези з королем, королевою та прекрасною принцесою і не зводитиме з неї очей, 

зиркатиме крадькома на вродливицю, а вона так само обережно на нього, бо то, вважай 

добре, буде панянка скромна і честива. Як же приберуть зі столу, у двері світлиці вступить 

раптом бридкий низенький карлик і з ним уродлива дама двірська, і та дама завдасть усім 

гостям якесь хитромудре завдання, вигадане певним старожитним чарівником: хто, 

мовляв, його виконає, той буде проголошений найліпшим рицарем у світі. І звелить 

король усім присутнім на той спиток стати, і ніхто тієї справи не зуміє й не докаже, тільки 

рицар-прибулець видержить ту пробу на честь собі і славу, чим непомалу врадує 

принцесу: не дарма ж, подумає вона, знесла я мислі до такого високого духа. Ще ж як на 

те король чи, може, князь або ще там який володар провадить криваву війну з іншим 

якимось потужником і, прогостювавши кілька днів у нього при дворі, той рицар 

попросить у нього дозволу послужити йому в тій потребі; король з дорогою душею 

вволить його прохання, а рицар шанобливо поцілує йому руку на ту ласку і тої ж ночі 

попрощається з облюбленицею своєю принцесою через садові грати, бо в той сад її покій 

вікнами виходить і вони вже не раз так перемовлялись удвох з відома і з помоги двірської 

панянки, принцесиної подруги й повірниці. Він зітхатиме тяженько, вона зомліє, панянка 

принесе їй води і, про честь своєї пані дбаючи, бідкатиметься, що скоро світ буде, так щоб 

їх буває хто не застав. Врешті принцеса відчутиться, опам’ятається і подасть через грати 

білії руки, а рицар поцілує їх тисячу разів і омиє гарячими слізьми. Вони умовляться між 

собою, як їм про щось добре чи лихе звістки навзаєм подавати, а вона благатиме його, 

щоб не довго на війні барився. Він пообіцяє під присягою, що вернеться якнайшвидше, 

знов поцілує їй руки і розстанеться з нею в смертельній розпачі. Піде до свого покою, 

впаде на ліжко та так і не зможе заснути з тої муки-розлуки, а назавтра рано піде 

приймати опрощення з королем, королевою та принцесою. З королем же й королевою 

попрощався, а принцеса, кажуть йому, нездужає і не зможе його прийняти: здогадується 

рицар, що то од розлуки з ним вона заслабла, і серце крається йому начетверо — на 
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превелику силу стримує він себе, щоб жалю свого не зрадити. Бачить те все і та 

повірниця, іде до володарки своєї і все їй розказує, а та плаче гірко-прегірко, що, каже, не 

знаю, хто той рицар і що чи він королівського, чи якого іншого роду. Повірниця запевняє 

її, що така ґречність, таке благородство, така хоробрість, яку її рицар появляє, притаманні 

особам високого, вельможного коліна; стривожена принцеса заспокоюється і, щоб не 

викликати підозри в отця-матері, перемагає своє горе і за два дні виходить на люди. 

А рицар тим часом уже поїхав вой воювати, він топче ворога під ноги, здобуває не одно 

місто, виграє не одну битву,— тоді знов вертається до двору, бачиться з коханою своєю на 

звиклім місці й домовляється з нею, що в нагороду за свої послуги проситиме в короля її 

руки. Король не згоден дати за нього доньку, бо не знає, хто він і що. Та він таки 

одружиться з своєю принцесою, чи хватаним шлюбом, чи ще яким способом, і згодом 

отець її матиме те за велике щастя, бо виявиться, що рицар той — син зацного володаря 

якогось там царства, якого вже, того не скажу, бо, мабуть, і на мапі його немає. А там 

король умре, принцеса успадкує всі його володіння, і рицар у три мига сам стане королем. 

Тут уже нагородить він щедро і джуру свого, і всіх тих, хто помагав йому тої високої 

достойності доступити. Джуру він оженить із двірською панянкою, тією самою, звичайно, 

що була посередницею між ним і принцесою, а та панянка теж собі не проста, а дочка 

якогось можновладного дука... 

— Оце по-моєму! — впав йому в річ Санчо.— Правду кажучи, я того й добиваюсь, на 

те й покладаю всі надії. І все воно так достоту й буде з вашою милостю, як ви вже 

прозвались Лицарем Сумного Образу. 

— Не сумнівайся в тім, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— бо таким саме чином і таким 

робом, як я оце розповів, не один уже мандрований рицар вийшов на короля чи на 

імператора. Треба тільки розглянутися гаразд, який король, чи то християнський, чи 

поганський, провадить нині війну і має гарну доньку. Та ми ще матимемо час про те 

подумати, бо поки що, як я вже сказав, треба залучити собі слави де інде, а тоді вже й до 

двору якогось братись. І ще тут є одна притичина: хай і знайду я короля, що війну 

провадить і вродливую дочку має, хай укрию себе голосною славою по всьому світу 

широкому, та не знаю, як воно може статись, щоб я ніби з королівського роду походив або 

хоч би якомусь цісареві братом у третіх доводився; король-бо не захоче за мене своєї 

дочки дати, поки в тій справі не впевниться, хоч мої славетні подвиги, може, й більшого 

будуть варті, і з цієї причини я боюся втратити все те, що заслужу своєю потужною 

правицею. Щоправда, я собі вроджений гідальго знакомитого дому, маю неабиякі статки-

маєтки і право на п’ятсот сольдів вири; можливо, навіть той мудрець, що спише колись 

мою історію, докопається до дна в моїм родоводі і виявить, що я паросток якогось короля 
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в п’ятому чи шостому коліні. Уважай-бо, Санчо, родоводи бувають двоякі: одні роди 

беруть початок і виводяться од князів чи ще яких монархів, та з часом мізерніють 

і переводяться на швайку, як перевернута догори сподом піраміда, а інші походять із 

людей низького стану і поступінно йдуть усе вгору та вгору, поки не вийдуть на великих 

можновладців. Різниця тут така: одні були колись тим, чим тепер уже не суть, а другі суть 

тим, чим давніш не були. Дуже можливо, що я належу до першого розбору, себто може 

виявитись, що я походжу з високого і славного роду: тоді король, мій майбутній тесть, 

муситиме мною задовольнитись, а коли й ні, то принцеса так мене полюбить, що якби 

я був навіть сином водоноса, вона і всупереч волі отецькій узнає мене за пана свого 

і мужа. Коли ж і так не вийде, то є ще одна рада — викраду її і замчу, куди сам захочу, 

а гнів її отця-матері минеться з часом або з їх смертю. 

— То виходить,— зауважив Санчо,— недурно деякі ледаща кажуть: «Або дай, або 

видеру!» Хоч сюди більше таке, либонь, пасує, що краще, мовляв, прудкі ноги, як добрі 

заступники. Се я проти того кажу, що як найясніший король, тесть вашої милості, не дасть 

вам добром своєї пані принцеси, то доведеться, як каже ваша милость, украсти її і кудись 

умкнути. Так от же яка біда: поки ви там замиритесь, поки закоролюєте в лагоді та упокої, 

бідний джура набереться доброї чихавиці, виглядаючи нагород та милостей. От хіба що та 

панянка-вірниця, суджена його дружина, теж утече з принцесою — тоді й джурі вкупі 

з нею легше буде бідувати і кращої долі ждати: адже пан, я думаю, зразу, може їх 

законним шлюбом поєднати. 

— А хто б міг тому перешкодити? — сказав Дон Кіхот. 

— Коли так,— сказав Санчо,— то здаймося на Божу волю і нашу добру долю, а вона 

вже заведе нас, куди слід. 

— Дай же Боже, що мені гоже,— промовив Дон Кіхот,— і що тобі, Санчо, треба. А хто 

ледащо, тому Божа ласка нінащо. 

— Дійся, Божа воля,— підхопив Санчо.— Я собі з діда-прадіда щирий християнин, 

сього досить, щоб мені на грапа вийти. 

— І досить, і задосить,— погодився Дон Кіхот.— Якби навіть ти й не був таким, то 

байдуже: як стану я королем, то зразу надам тобі шляхетство, не треба буде тобі його 

купувати чи ще в кого вислужувати. Іменую тебе графом — і все, і вже ти благородний, 

і хоч-не-хоч всяке буде тебе вельможним узивати. 

— А думаєте, та грапська огидність до мене не пристане? — спитав Санчо. 

— Гідність треба казати, а не огидність,— поправив його пан. 

— Хай і так,— погодився Санчо,— вона буде, як на мене шита. Я служив якось 

сторожем при одному братстві, дак вірите, так на мені та сторожівська барва ловко сиділа, 
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що всі казали: тобі б, кажуть, старостою в нашім братстві бути, а не сторожем,— от щоб 

я так жив! А що ж буде, як я візьму на хребтину пишного княженецького жупана чи 

злотом-перлами приоздоблюся, мов грап який чужоземський? Та тоді, гадаю, за сто миль 

будуть люди збігатись, щоб тільки на мене подивитись! 

— Гарну матимеш подобу,— сказав Дон Кіхот,— тільки бороду треба буде частіше 

голити, бо вона в тебе така буйна, закустрана й розкудлана, що як не будеш принаймні 

через день бритвою по ній проходитись, всяке на мушкетний постріл упізнає зразу, що ти 

за один. 

— То не такий клопіт,— відповів Санчо,— найму собі голія, при домі держатиму, а як 

треба буде, то й за собою слідком водитиму, як ото великі пани своїх стайничих. 

— А звідки ти знаєш,— спитав Дон Кіхот,— що великі пани водять за собою 

стайничих? 

— А от звідки,— відповів Санчо.— Тому буде скількись літ прожив я цілий місяць 

у столичнім місті, так бачив там одного маленького пана (всі на нього казали великий), що 

як вийде чи виїде, було, на прогуляння, то за ним чоловік якийсь верхи слідком слідкує, 

куди той повернеться, туди й той, сказав би, нитка за голкою. Я тоді спитався в людей, 

чого він із ним не рівняється, а все трохи позаду зостається, так мені сказали, що то 

стайничий, а великі пани, гранди б то, завсіди тягають їх отак за собою. З того воно 

й запало мені в помку. 

— Мушу признати тобі рацію,— сказав Дон Кіхот.— Ну що ж, ти справді можеш 

водити за собою голія, бо звичаї, як відомо, заводяться і встановлюються не зразу, 

а помалу, поступінно, і, можливо, ти будеш першим графом, за яким завжди ходитиме 

цилюрник. Зрештою, голити панові бороду то довірніша служба, аніж коня сідлати. 

— Як із цилюрником бути, в тім уже моя голова,— сказав Санчо,— хай тільки ваша 

милость швидше в королі виходить та мене в графи виводить. 

— Так воно й буде,— сказав Дон Кіхот і, підвівши очі, побачив — що побачив, 

дізнаєтесь із наступного розділу. 

Розділ XXII. Як Дон Кіхот звільнив багатьох бездольників, 

яких силоміць вели туди, куди вони не хотіли йти 

Повідає Сід Ахмет Бен-Енхелі, арабський і ламанчський письмовець, у сій поважній, 

високомовній, докладній, а воднораз і приємній та цікавій історії, що після того, як між 

преславним Дон Кіхотом з Ламанчі та його джурою Санчом Пансою відбулася розмова, 

переказана на приконеччі двадцять першого розділу, Дон Кіхот підвів очі й побачив, що 

назустріч їм по дорозі йшло пішки чоловік із дванадцятеро якихось людей, нанизаних, мов 
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намисто, на довгий залізний ланцюг. До ланцюга вони були прикуті нашийниками, ще 

й на руках у кожного були кайданки. Їх супроводило двоє комонників і двоє пішаків; кінні 

були озброєні мушкетами, а піші — мечами та сулицями. Як забачив їх Санчо Панса, 

зразу промовив: 

— Се йдуть галерники чи, сказати б, каторжники, королівські невольники: їх женуть на 

галери. 

— Як то невольники? — спитав Дон Кіхот.— Чи то можебна річ, щоб король та своїх 

людей заневолював? 

— Може, я трохи не так сказав,— відповів Санчо,— се люди, засуджені за свої злочини 

до галер, і їх женуть туди силою королю служити. 

— Як би там не було,— сказав Дон Кіхот,— але, зрештою, вони йдуть туди не 

доброхіть, а їх женуть, кажеш, силою? 

— Авжеж,— потвердив Санчо. 

— Виходить,— сказав рицар,— я мушу виконати щодо них свою повинність — 

поборювати насильство і запомагати та рятувати знедолених. 

— Зважте на теє, ваша милость,— остеріг його Санчо,— що правосуддя в особі самого 

короля не чинить сим людям кривди й насильства, лише карає їх справедливо за їхні 

злочини. 

Тим часом гурт кайданників надійшов ближче, і Дон Кіхот дуже чемно попрохав 

вартовиків, щоб вони з ласки своєї повідомили і з’ясували йому, з якої причини чи радше 

з яких причин вони ведуть сих людей в такий спосіб. Один вартовик із тих, що верхи 

їхали, відповів, що то каторжники, люди, мовляв, королівські, оце і все, що він може йому 

сказати, та більше йому і знати не належить. 

— І все ж таки,— провадив своє Дон Кіхот,— я цікавий би знати, яке лихо 

приключилось усім цим людям, кожному зосібна. 

І приточив до того стільки розумних і чемних речей, аби спонукати їх задовольнити 

його цікавість, що другий вершник нарешті сказав: 

— Хоч ми й веземо з собою реєстр, де списані всі справи цих нужденників і вироки на 

них, та не час нам тут спинятись, діставати й читати ті папери. Нехай вашець краще 

спитає в них самих, і вони скажуть, як захочуть. А певне, що захочуть, бо сі люди залюбки 

лихе творять і про лихе говорять. 

Діставши такий дозвіл (хоч певно міг обійтися і без нього), Дон Кіхот під’їхав ближче 

до кайданників і спитав у першого з ряду, за які гріхи він мусить отак каратись. 

— За те, що закохався,— відповів кайданник. 
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— Як, тільки за те? — здивувався Дон Кіхот.— Ну, якщо вже закоханих на галери 

посилають, то і я давно міг серед тих веслярів опинитись. 

— То було не таке кохання, як вашець думає,— сказав кайданник.— Я, бачите, так 

щиро полюбив сапету з праною білизною, так міцно пригорнув її до себе, що якби слуги 

правосуддя не відняли її в мене, то доброхіть ні за що б не випустив. Отак застукали мене 

на гарячому, не треба було й на муки брати, справу розсудили хутко: всипали мені сотню 

нагаїв, дали в додачу три роки вймашки та й уже. 

— Що значить вймашки? — спитав Дон Кіхот. 

— Галер, значить,— відповів кайданник. 

Це був молодик років так двадцяти й чотирьох, родом, як він казав, із П’єдраїти. 

З таким самим питанням звернувся Дон Кіхот до другого кайданника, але той, похмурий 

та понурий, не мовив на відповідь ні слова: за нього одказав знов той перший: 

— То, пане, канарка: за співи й музики взято. 

— Та ну? — здивувався знову Дон Кіхот.— Хіба співаків та музик теж на галери 

завдають? 

— Авжеж, пане,— відповів кайданник,— немає гірше, як хто заспіває з горя. 

— А я не таке чув,— заперечив Дон Кіхот.— Кажуть-бо, хто співає — тугу розбиває. 

— У нас же навпаки,— сказав кайданник,— один раз виспіваєш, то вже плакатимеш 

довіку. 

— Не розумію,— сказав Дон Кіхот. 

— Пане рицарю,— пояснив йому вартовик,— «заспівати з горя» означає у цих 

харцизяк признатися на муках. Цього лотра взяли на тортури, то він і признався, що був 

коноводом, тобто коні крав, от і дали йому за те признання шість років галер, не рахуючи 

двохсот батогів, що взяв уже в спину. Через те ж він весь час такий смутний та невеселий, 

бо всі латриги, і ті, що там зостались, і ті, що з ним ідуть, нехтують його і зневажають, 

кепкують із нього і знущаються за те, що признався, не мав сили до кінця одмагатись. 

А вони, бач, кажуть, що легше вимовити «ні», чим «так» і вважають за везуна того 

злочинця, життя і смерть якого залежить не від речових доказів і свідків, а від власного 

язика; я гадаю, зрештою, що тут вони не дуже розминаються з правдою. 

— Я теж так гадаю,— погодився Дон Кіхот. 

Підійшовши тоді до третього, він і йому таке саме задав питання, а той відповів шпарко 

й сміливо: 

— Іду на вимашку, на п’ять років, бо не мав десяти дукатів. 

— З дорогою душею дав би я вам і двадцять,— сказав Дон Кіхот,— аби вас од сієї 

халепи одрятувати. 
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— Шкода,— відповів кайданник,— тепер це все одно, що в чистому морі з грішми од 

голоду помирати. Якби ваша милость дала мені слушного часу ті дукати, що тепер ладні 

пожертвувати, я ними підшмарував би перо трибунальському писарю і прокуратору 

піддав би добру думку та й гуляв би собі десь у Толедо, на рабськім ринку, а не 

плентався б отут, як той хорт на смику. Та Бог не без милості, якось-то воно буде! 

Дон Кіхот підійшов до четвертого каторжника. Се був поважний на вид чоловік із 

сивою бородою, що мало не до пояса йому сягала. Почувши рицареве питання, він не 

одказав ні слова, тільки заплакав; тоді обізвався п’ятий, мовби ставши йому за товмача: 

— Сьому добродію вліпили чотири роки галер, а перед тим прокатали, як годиться, на 

ослі — в повному параді. 

— Себто, виходить,— утрутився Санчо Панса,— на позорище його виставили? 

— Еге,— відповів каторжник.— А за що його так покарали — бо сей поштивий чоловік 

був собі фактор, постачав добрим людям живий товар, себто, бачите, за звідництво його 

засудили та ще за чаклунство, бо, кажуть, із нечистою силою накладав. 

— Якби не сей останній додаток,— сказав Дон Кіхот,— то, на мою думку, за саме лише 

звідництво він не заслуговує галер: не веслярем би йому бути, а хіба галерним адміралом. 

Бо звідництво, вважайте, зовсім не така справа, як дехто собі думає, то річ розумна 

і вельми в порядному суспільстві потрібна; нею повинні клопотатись виключно люди 

благородні, а над ними ще слід би поставити певну кількість ревізорів та блюстителів, як 

то і в інших урядах заведено, приміром на біржі. Таким чином можна було б запобігти 

лихові, яке постає з того, що сим ремеслом бавляться всякі невігласи та недоуми, безпутні 

свашки та нездібні блазні, або й ледачі шахраї, котрі в вирішальну хвилину не можуть 

дати собі ради і з лемеша роблять пшик. Міг би я і ширше про сю річ розвестися, міг би 

вказати, як добирають людей до такої важливої і всій громаді потрібної справи, та полишу 

її до слушного часу, подам колись до відома відповідним особам, що зуміють те діло як 

слід налагодити і направити. Тепер скажу тільки, що зажуривсь я непомалу, як побачив сю 

сиву бороду, сей поштивий образ, що через те звідництво в великій тепер знаходиться 

притузі, але журба моя розвіялась, як я почув додаткове звинувачення в чаклунстві. 

Правда, я знаю, що жодні чари в світі не здолають нашої волі туди чи сюди повернути, як 

то гадає простацтво, бо воля людська вільна і свобідна, ніяке зілля, ніяке дання не має над 

нею сили. Безголові баби-ворожки та безсоромні шахраї-знахарі варять, звичайно, всяку 

труйливу мішаницю і баламутять людей, буцімто нею любов можна привернути, проте, як 

я вже сказав, волю присилувати неможливо. 

— Правда ваша, добродію,— обізвався старий,— тільки ж у чаклунстві я безвинен, 

а щодо звідництва не заперечую; втім, я нічого лихого не коїв, а, навпаки, про те дбав, 
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щоб усім жилося втішно й весело, тихо й мирно, щоб не було ніяких звад і сварок. Та не 

зважаючи на ті мої добрі наміри, мушу йти туди, звідки вже навряд чи коли повернусь, бо 

літа мене к землі прибивають, ще й на пухир недугую, що просто витерпу немає... 

Сказавши сеє, знову гірко заплакав, аж Санчові шкода стало старого: видобув із-за 

пазухи четвертака та й подав йому Христа ради. Дон Кіхот під’їхав тим часом із 

розпитками до наступного злочинця; той відповів йому ще бравіше, ніж попередній: 

— Я за те попався, що жирував через лад з двома кузинками моїми та ще з двома 

сестрами, не зовсім рідними,— і до того дожирувався, що дуже наші стосунки 

заплутались: хто тепер кому чим і як доводиться, того й найзавзятіший юриста не втне 

з’ясувати. Вина моя наяв вийшла, заступники підвели, бо грошей було не товсто, думав 

уже, що на горло мене скарають, аж ні — дали шість років галер. Ну що ж, катюзі по 

заслузі: та я ще молодий, до кінця віку далеко; аби життя, ще все буде. Якщо ваша 

милость має дещицю на запомогу бідним-нещасним, то Бог вам заплатить у небі, пане 

рицарю, а ми на землі благатимемо Всевишнього, щоб він послав вашій милості довгий 

вік і всіляке благоденство, якого ваша доброта безперечно заслуговує. 

Сей каторжник убраний був у студентський одяг, і один із вартовиків сказав, що то 

великий красномовець і знакомитий латинник. Далі йшов чоловік років під тридцять, 

дуже гарний із себе, тільки що одно око йому в друге заглядало. Скутий він був не так, як 

інші: на нозі мав довгого ланцюга, що обвивався йому навкруги всього тіла, а на шиї аж 

двоє залізних кілець — одно злучене з ланцюгом, а друге, так зване «держимене» або 

«задериголова», з’єднувалось біля пояса двома залізними прутами з наручнями, 

замкнутими на велику колодку, так що ні рук до рота не піднесеш, ні головою до рук не 

нахилишся. Дон Кіхот спитав, чому на сьому чоловікові більше кайдання, ніж на інших. 

— Тим на ньому більше кайдання,— відповів вартівник,— що він один натворив 

більше злочинів, ніж усі інші огулом. То такий зух, такий одчаюга забісований, що хоч 

і закували його отак кругом, а боїмося, щоб не втік. 

— Які ж там можуть бути злочини,— спитав Дон Кіхот,— коли його тільки на галери 

засуджено? 

— Так на десять же років,— відповів вартовик,— а це все одно, що громадянська 

смерть. Та що там довго балакати: сей молодець, щоб ви знали, сам знаменитий Хінес де 

Пасамонте, званий іще Хінесик-Потягусик. 

— Пане комісаре, ви не дуже,— обізвався тоді кайданник,— мабуть, не треба 

перебирати, як кого дражнять! Моє ім’я Хінес, а не Хінесик, а прізвище — Пасамонте, 

а зовсім не Потягусик, як вашмость каже. Краще хай гляне кума, яка сама. 
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— Не розпускай губи, пане шалигане,— гримнув на нього вартовик,— як не хочеш, 

щоб я її тобі заткнув. 

— Ну, що ж,— сказав кайданник,— усі ми під Богом ходимо, та колись я ще покажу 

декому, чи мене звати Хінесик-Потягусик, чи як інше. 

— А що, лайдаку, хіба не так тебе дражнять? — спитав вартовик. 

— Дражнять, дражнять,— відповів кайданник,— та й додражняться, що всім заціпить, 

бо я їм з одного місця все волосся повискубую. А ви, пане рицарю, як маєте нам щось 

дати, то вже давайте: їдьте собі з Богом, бо ті ваші розпитки вже добре остобісіли. Як вас 

цікавить моя особа, то знайте — я Хінес де Пасамонте і сам списав своє життя оцими 

ручками й пучками. 

— Латрига правду мовить,— підтвердив комісар,— він і справді списав свою історію 

дуже, як то кажуть, до шмиги і залишив ту книгу в тюрмі під заставу на двісті реалів. 

— І викуплю колись,— докинув Хінес,— хоч би й за двісті дукатів. 

— Така б то вона добра? — спитав Дон Кіхот. 

— А добра,— відповів Хінес,— сховається перед нею в кут і Ласарільйо з Тормеса, і всі 

інші подібні писання, старі й нові. Бо в ній, мосьпане, щоб ви знали, сама щира правда, 

і така ж цікава та втішна, що ніяка вигадка їй не дорівняє. 

— А як тій книзі на титул? — спитав Дон Кіхот. 

— «Життя Хінеса де Пасамонте»,— відповів Хінес. 

— І вона вже закінчена? — допитувався Дон Кіхот. 

— Як же вона може бути закінчена,— сказав Хінес,— коли моє життя ще не 

скінчилось? В ній воно описане од самого народження й до тої хвилі, коли мене востаннє 

засуджено до галер. 

— То ви вже там і передніше бували? — спитав Дон Кіхот. 

— Атож,— відповів Хінес,— довелося вже служити Богові й королю аж чотири роки, 

скуштував я і сухарів казенних, і карбачів. Що знов туди йду, не страшно: се добра нагода 

книгу дописати, бо зосталось іще чималенько. На гишпанських галерах гулящого часу 

випадає подостатком, а на обміркування мені не так-то й багато треба, бо я свій матер’ял 

напам’ять знаю. 

— Та ти, я бачу, завзятий,— зауважив Дон Кіхот. 

— І нещасливий,— додав Хінес,— бо так уже повелось, що талановитих людей усюди 

безталання переслідує. 

— Скажи краще тумановитих,— обізвався комісар. 

— Я казав уже вам, пане комісаре, щоб ви не дуже той,— огризнувся Пасамонте.— Не 

на те вам начальство жезла в руки дало, щоб ви з бідних кайданників знущались, а на те, 
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щоб провадили нас, куди велить його королівська милость. Як же знов своє почнете, то, 

їй-Богу... Словом, як білизна попереться, все одно давні плями знати буде. Отож помовчім 

краще і будьмо чемні, то всім воно на добро вийде. І гайда в дорогу — потеревенили 

трохи, ну й годі. 

Почувши ті похвалки, комісар замахнувся на Хінеса жезлом, але Дон Кіхот став між 

ними й попросив не кривдити горопаху; у кого, мовляв, руки зв’язані, нехай уже дасть 

трохи волі хоч язикові. Тоді, звертаючись до всього кайданницького гурту, промовив: 

— З усього, що я тут чув, миле моє браття, я можу зробити висновок, що хоч вас 

засуджено за ваші переступи, та кара, яку вам призначили, не дуже вам припала до 

вподоби і ви йдете відбувати її без жодної охоти, більше того, проти вашої волі. А дехто 

з вас у цю халепу, може, й не зовсім по правді потрапив: одному витерпу не стало на 

муках, другому забракло грошей, третьому оборонця, четвертому попався не суддя, 

а кривосудець. Такі ото думки облягли мою голову; вони спонукають, примушують 

і наглять мене спевнити над вами ту місію, що для неї небо послало мене на сей світ 

і заради якої я вступив у рицарський орден, до котрого належу, і обрікся захищати 

скривджених і обороняти слабосильних од утисків потужних і можних. Знаючи, проте, що 

обачність велить нам діяти добром там, де можна уникнути зла, хочу я попросити сих 

вартовиків ваших і самого пана комісара, щоб вони з ласки своєї розв’язали вас 

і розпустили з Богом, королю ж, гадаю, знайдеться і без них досить пригідних слуг, бо то, 

на мою думку, річ надто жорстока й несправедлива — повертати в рабство тих, що їх Бог 

і природа вольними створили. Тим паче, панове вартовики,— це вже наш рицар до 

конвою звертався,— що сі бездольці вам особисто нічого лихого не вдіяли. Нехай же 

кожен двигає свій гріх: Бог усе бачить із неба й не забариться покарати грішника чи 

надгородити праведника. Чесним же людям не подоба ставатися катами своїх ближніх, 

особливо коли їхнє тут не мелеться. Прошу ж вас добром і ласкою се зробити, я вам лише 

спасибі скажу, а як не зробите по волі, то сей меч і спис, се могутнє рамено примусить вас 

до того силою. 

— От так штука! — вигукнув комісар.— Он куди мишачий хвостик закрутився! Щоб 

ми, значить, королівських в’язнів на волю пустили, так ніби нам дано право розкувати їх, 

або ви маєте повновластя до подібних наказів? Їдьте собі, пане, своєю путею, та поправте 

на голові того генерала, бо нам ваші жарти потрібні, як собаці п’ята нога! 

— Сам ти собака і мишачий хвіст, а до того ще й падлюка,— крикнув люто Дон Кіхот. 

І тої ж самої миті, перше ніж комісар до оборони міг зготуватися, торохнув його 

списом і звалив з коня додолу; нашому рицареві дуже пощастило, бо з усього конвою 

тільки цей повалений мав мушкета. Решта вартовиків як стояли, так і отетеріли з такої 
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несподіванки, але незабаром оговтались: кінні схопились за мечі, а піші за сулиці та 

і вдарили гуртом на Дон Кіхота, що очікував їх у незворушному супокої. Скрутно 

припало б нашому гідальгові, якби каторжники не надумали скористатись із сієї нагоди, 

щоб на волю вийти, й не заходились розбивати ланцюга, на якому їх ведено. Тут така 

закрутилась веремія, що страх: вартовики то до в’язнів кидались, що вже почали кайдани 

рвати, то од Дон Кіхота одбивались, що на них напосідав, та ні там, ні тут не могли собі 

дати ради. А Санчо й собі в ту купу встряв, допоміг Хінесові де Пасамонте з залізяччя 

виборсатись. Вирвавшись першим на волю, Хінес підбіг до лежачого комісара, видер 

у нього з рук меча й мушкета і давай його то на одного вартовика, то на другого наводити, 

та так ні разу й не вистрелив, бо вся сторожа розбіглась — і мушкета злякалась, і каміння, 

що звільнені каторжники на неї сипонули. Як побачив те Санчо, то тяжко зажурився, бо 

подумав, що вартовики напевне повідомлять про все Святу Германдаду, а та вдарить на 

сполох і влаштує на злочинців облаву. Він сказав про ці побоювання своєму панові 

і порадив йому негайно звідти тікати й заховатися десь у ближніх горах. 

— Гаразд, гаразд,— відповів йому Дон Кіхот.— Тільки не вчи мене, сам знаю, що 

робити. 

Тоді поскликав каторжан, що тим часом обдерли пана комісара до цурки з великим 

гомоном і галасом; вони обступили рицаря, цікаві почути, що то він скаже. 

— Порядні люди,— заговорив Дон Кіхот,— завжди складають дяку за добродійство, 

якого вони дізнали; знов же, один із гріхів, що Богові найбільш ненавиден, се невдячність. 

Се я проти того кажу, панове, що ви самі здорові бачите, яку я вам щойно зробив послугу; 

натомість я хочу й жадаю од вас лише одного — щоб ви, взявши на себе ланцюга, од 

якого я вас одрятував, рушили звідси до славного міста Тобоса, стали перед очі сеньйорі 

Дульсінеї Тобоській і ознаймили їй, що вас посилає до неї Рицар Сумного Образу та 

розповіли геть-чисто все про сю знамениту пригоду, в якій ви одзискали жадану волю. 

Коли се зробите, йдіть собі на здоров’я куди самі знаєте. 

Хінес де Пасамонте відповів за всіх такими словами: 

— Те, чого ви од нас вимагаєте, добродію наш і визволителю,— річ абсолютно 

немислима й неможлива. Жодною мірою не можна нам іти всім гуртом по шляху, мусимо 

рятуватись поодинці хто куди, хоч би й під землю залізаючи, щоб не злапала нас Свята 

Германдада, яка, безперечно, нарядить за нами погоню. Що ваша милость може зробити 

(і воно було б цілком справедливо), се не слати нас на поклін і на ралець до сеньйори 

Дульсінеї Тобоської, а завдати натомість кожному стільки а стільки отченашів чи 

богородиць, ми б їх залюбки проказали за здоров’я вашої милості, бо то річ така, що де-

хотя й коли-хотя спроворити можна — вдень і вночі, на втеках і на спочинку, під війну 
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і мирного часу. Але вимагати від нас, щоб ми знов до єгипетських горщиків вернулись, 

тобто взяли на себе кайдани й пішли до Тобоса — це все одно, що просити печеного льоду 

або запевняти, що вже ніч надворі, коли ще тільки десята ранку. 

— Он як! — вкинувся в пасію Дон Кіхот.— Ну, тоді ж, скурвий сину хінесику-

потягусику, чи як там тебе, сам туди підеш із ланцюгом за плечима, хвоста підібгавши, 

хай мені те та се! 

Пасамонте зроду був не дуже терпливий; побачивши ж тепер, що Дон Кіхот ізсунувся 

з глузду (якби притаманний був, то чей же не став би їх визволяти), і почувши, якими 

словами він його шпетить, підморгнув своїм товаришам і одійшов із ними трохи одаль. Як 

почали ж вони на Дон Кіхота каміння швиргати, то в сердешного рицаря рук не ставало од 

того граду щитом затулятись, а бідний Росинант уже й на остроги не зважав, стояв на 

місці, наче з бронзи литий. Санчо захилився за свого осла, щоб ту страшенну шурю-бурю, 

ту камінну градову тучу, що на обох спала, якось перебути. А Дон Кіхот як уже не 

щитився, як не заслонявся, а кілька каменюк улучило в нього так дошкульно, що впав із 

коня додолу. Тут на нього зразу насів студент, зірвав йому з голови мідницю і трахнув 

нею межи плечі разів три чи, може, й чотири, а тоді об землю її брязнув, що мало на 

кавалки не розскочилась. Зняли драбуги з рицаря й каптанок, що поверх збруї носив, 

і ногавиці були б стягли, якби наколінники не перешкодили. А з джури зцупили кобеняка 

і все чисто в нього забрали, що могли. Попаювавши між собою той луп, вони розбрелись 

безбаш хто куди — не про те дбали, як би, ланцюга взявши, до сеньйори Дульсінеї 

Тобоської на поклін податися, лише думали, як би од страшної Германдади порятуватись. 

На бойовищі зосталися самі тільки Дон Кіхот із Санчом та Росинант із ослом. Осел 

стояв, задумливо понуривши голову, тільки ушима час від часу пряв — ще йому торох од 

того камінного граду не перешумів і досі; Росинант лежав, простягнувшись поруч із 

господарем своїм, бо його теж якась каменюка з ніг ізбила; Санчо тремтів, голем-

голісінький, щоб їх Свята Германдада тут не зуспіла, а Дон Кіхот журився, що люди, яким 

він стільки добра зробив, такого наброїли йому лиха. 

Розділ XXIII. Про те, що спіткалось славетному Дон 

Кіхотові в горах Моренських, себто про одну 

з найхимерніших пригод, що оповідається  

в сій правдомовній історії 

Побачивши таку оплакану годину, Дон Кіхот обізвався до джури свого: 
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— Недарма ж то, Санчо, кажуть люди: «Не чекай дяки од репаного мугиряки». Якби 

я був тобі повірив і послухався тебе, то не спало б на нас таке безголов’я. Ну, та що 

сталось, те вже не розстанеться, а біда, мовляли, вчить розуму. 

— Тоді ви, мабуть, пане, розуму навчитесь, як я турком стану,— відповів Санчо.— От 

ви кажете, що якби були мене послухали, то нам би не сталось сієї біди; то послухайте ж 

хоч тепер, щоб гіршого лиха собі не напитати. Свята Германдада, щоб ви знали, на 

лицарство не вважає, у неї мандровані лицарі йдуть по сім штук на два шеляги... Ух, уже 

мені ті братські стріли, здається, в ушу дзижчать! 

— Ти зроду вдався боягузом, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— та щоб ти не казав, що 

я такий уже впертий і ніколи не слухаю твоєї ради, нехай сей раз буде по-твоєму: 

ухилімось од загрози, що такий наводить на тебе трепет. Але я зроблю се під однією 

умовою: щоб ти, живий чи мертвий, ніколи й нікому не казав, що я одступився 

й одсторонився од сієї небезпеки із страху,— ні, я просто зважив на твоє прохання. Як же 

ти скажеш інакше, то буде брехня, і я заперечую її однині й довіку, одвіку й донині, 

і мовлю тобі, що ти брешеш і брехатимеш щоразу, як тільки таке скажеш чи навіть 

подумаєш. І більше не кажи мені нічого й не говори, бо на саму думку, що я одступаюсь 

і одстороняюсь од небезпеки, та ще од такої, як ся, де, може, декому тільки тінь страху 

примріялась, я ладен лишитися тут сам-один і чекати не тільки Святої Германдади, про 

яку ти з таким ляком говориш, а й усіх братів з дванадцятьох колін Ізраїлевих, і сімох 

Маккавеїв, і Кастора з Поллуксом, і всіх братів і всі братства, які тільки є на світі. 

— Одступитися, пане, се ще не значить утекти,— сказав Санчо.— Необачно 

й небезпеку виглядати, коли вона всі сподіванки перевищує. 

Мудрий чоловік береже себе нині для завтрішнього дня і ніколи не ставить на карту 

всього, що має. Я собі людина проста й, може, неотесана, а світові лад знаю. Отож не 

жалійте, що послухаєтесь моєї поради, сідайте на коня, якщо здужаєте, а ні, то я підсаджу, 

та й їдьмо звідси, бо чує моя душа, що зараз нам більше ноги потрібні, як руки. 

Дон Кіхот, не промовивши більше ні слова, сів на коня й поїхав слідом за джурою, що 

попереду на ослі трюхикав. Подались же вони до ближнього передгір’я Моренського: 

Санчо мав думку через гори на той бік пересмикнутись, виїхати десь до околиць Вісо чи 

Альмадовара дель Кампо та й переховатись кілька день у тій глухомані, щоб Германдада 

не знайшла їх, як буває шукати кинеться. Його дуже підбадьорила та обставина, що на 

ослі якимось чудом лишився цілий харчовий припас, хоч каторжани, грабуючи його, 

здається, добре всюди нишпорили. 

Під вечір забились вони в саму нутрину Моренських гір, де Санчо радив сю ніч 

ізночувати або і ще кілька днів перебути, поки їм того харчу стане, та й розташувались на 
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нічліг між двома бескетами серед густого дуб’я. Але зловорожа доля, яка, на думку 

непросвічених світлом праведної віри людей, править, керує й заряджає по своїй уподобі 

всім на світі, влаштувала так, що горезвісний шахрай і злодій Хінес де Пасамонте, 

врятувавшись од кайданів завдяки божевільній доблесті Дон Кіхота і не без причини 

боячися Святої Германдади, теж задумав знайти собі в тих горах криївку і, гнаний страхом 

та своєю примхливою долею, приблудився до того самого врочища, де вже стали на 

привал Дон Кіхот і Санчо Панса; впізнавши їх, він виждав, поки обидва поснули, і — 

звичайно, лихі люди завжди не вдячні, ладні при першій-ліпшій нагоді якесь неподобство 

вчинити і дбають більше про хвилевий зиск, аніж про майбутнє,— отож, кажу і Хінес, що 

зроду не грішив на вдячність та на добромисність, надумав украсти в Санча Панси осла; 

на Росинанта він і дивитись не хотів, бо то була така здобич, що ані заставити, ані 

продати. От як Санчо заснув, він і вкрав осла, а до світу був уже десь далеко,— шукай, хто 

хоч, вітра в полі. 

От і зоря вранішня зазоріла, всю землю звеселила, одного тільки Санча Пансу 

засмутила: побачив, неборак, що Сірого вже немає, та й почав ревне плакати-ридати, на 

весь світ жалібно тужити. Те його голосіння і Дон Кіхота зо сну пробудило: 

— Ой ослику ж мій ріднесенький, у моїм дворі зроджений і зрощений! Та з тебе ж була 

моїй жінці втіха, моїм діткам радощі, сусідам заздрощі! Та ти ж мені в трудах помагав, та 

ти ж мені півдуші годував, бо ти ж мені щодня коповичку заробляв, а я ж собі за дві душу 

обавляв! 

Почув Дон Кіхот той плач, розпитав у чому річ та й утішив Санча, як міг: нехай, 

мовляв, потерпить, а він йому вже квита напише на трьох ослів із п’яти, що на хазяйстві 

лишились. Санчо повеселів, утер сльози, погамував свої хлипи й подякував панові за таку 

велику ласку. 

А наш рицар, опинившися в горах, радів душею: в таких місцях, думав, напевне знайде 

якусь пригоду. В пам’яті йому зринали різні дивовижні випадки, що траплялися 

мандрованим рицарям у таких диких застумах, у безлюдних нетрищах. Заглиблений у ті 

картини і захоплений ними до краю, він їхав собі й ні про що більше гадки не мав, та 

й Санчо, почувши себе в безпечному місці, одним лише клопотався — як би заспокоїти 

голод останками припасу, позиченого колись в отців духовних; ідучи позад пана 

з клажею, що мав би Сірий везти, він —раз у раз сягав в торбу і пхав собі в кендюх всяку 

всячину,— за таким приємним заняттям байдуже йому було до всіх пригод на світі. Тут 

якось підвів джура очі й побачив, що пан його силкується підняти списовою клюгою 

якийсь ніби клунок, що на землі лежав, і кинувся підбігцем уперед, щоб підсобити в разі 

потреби. Але в цей час Дон Кіхот підчепив уже на клюгу ту знахідку: то була сідельна 
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подушка, а до неї баульчик прив’язаний, і все те вже добре надгнило і надтрухло, одначе 

важило чимало. Тому Дон Кіхот звелів Санчові підняти клунок і глянути, що там у тому 

баулі. Санчо зробив те дуже проворно: баул був замкнений на замок і на ланцюжок 

узятий, роздивився крізь дірки й щілини, що в ньому було: чотири сорочки тонкого 

голландського полотна та ще деяка дорога білизна, і вже ж то чиста. Як же побачив 

у хусточці добру жменю золотих круглячків, гукнув на радощах: 

— Дякувати небові, хоч одна приключилася нам зисковна пригода! 

Пішов далі по нишпорках і знайшов іще записника в коштовній оправі; Дон Кіхот 

попросив у нього ту книжечку, а гроші, сказав, нехай собі бере. Санчо взяв гроші 

й поцілував панові руки за тую ласку, а потім витрусив із баула всю білизну й переклав її 

до себе в торбу для харчів. 

Дон Кіхот, що на все те дивився, сказав йому: 

— Здається мені, Санчо (і певна річ, так воно і є), що то якийсь подорожній заблукався 

в цих горах, а на нього напали розбишаки, вбили й поховали його десь у глушині. 

— Такого не могло бути,— заперечив Санчо.— Якби то були розбійники, вони б не 

зоставили грошей. 

— Правда твоя, Санчо,— погодився Дон Кіхот.— Отут уже я й сам не знаю, що про сю 

оказію думати... Зажди лишень, а чи не знайдемо ми в сьому записничку якої ознаки, що 

нас на слід наведе і розкриє таємницю, яка нас цікавить. 

Розгорнувши книжчину, він натрапив там першим ділом на сонет, написаний хоч 

і начорно, зате дуже розбірним письмом, і зачитав його вголос, щоб і Санчо почув. Ось що 

в тому сонеті говорилось: 

Чи то в Амура мало розуміння, 

Чи він жорстокий без кінця і краю, 

Чи я, мабуть, ніколи не вгадаю 

Причин мого жалю, мого боління. 

 

Ні, бо Амур, а не земне створіння, 

Він мудрий і благий, я добре знаю; 

То чом же я так солодко страждаю, 

З чийого невідпорного веління? 

 

Чи, може, ви, Філідо, в цьому винні? 

Так ні — добро одвіку злу вороже, 

І не від неба іспит цей великий. 
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Я чую, скоро буду в домовині, 

Бо хто причини мук знайти не може, 

Яким же чудом відшукає ліки? 

— Із сієї вірші,— сказав Санчо,— дізнаєшся не гурт. Хтось нахваляється на якусь 

хвалиду, а за що і про що — невідомо. 

— Яку ти бачиш хвалиду? — перепитав Дон Кіхот. 

— Та ви ж самі, ваша милость, ту хвалиду вичитували,— сказав Санчо. 

— А, ти хочеш сказати Філіда,— здогадався Дон Кіхот.— Так, очевидно, звати даму, на 

яку скаржиться автор сього сонету, а з нього, бачиться, неабиякий поет, або я зовсім не 

розуміюсь на мистецтві. 

— Як же це? — спитав Санчо.— Виходить, ваша милость і віршування тямить? 

— І тямлю більше, ніж ти думаєш,— відповів Дон Кіхот,— я доведу це тобі, як напишу 

листа до володарки моєї Дульсінеї Тобоської; він у мене буде в віршах з початку до кінця. 

Чиню тобі відомо, друже, що в давнину всі мандровані рицарі (чи в кожнім разі більша їх 

частина) були незгіршими поетами й музиками; сі два таланти чи, ліпше сказати, 

обдарування властиві передовсім мандрованим закоханцям. Щоправда, в піснях давніх 

рицарів ми знаходимо більше почуття й надиху поетичного, аніж правдивої майстерності. 

— Ануте, пане,— попрохав Санчо,— почитайте ще, може, там буде щось цікаве. 

Дон Кіхот перегорнув сторінку і сказав: 

— Далі йде проза, лист якийсь, чи що. 

— Канцелярський, певне? — спитав Санчо. 

— Та ні,— відповів Дон Кіхот,— судячи з початку, нібито любовний. 

— То читайте його, пане, вголос,— знов попрохав Санчо,— я страх як люблю всякі такі 

любовні штучки. 

— Зроблю так з дорогою душею,— сказав Дон Кіхот і голосно, як просив його джура, 

почав читати ось яке послання: 

«Твоя лицемірна обітниця і моя очевидна недоля завели мене в нетрі, звідки до твого 

слуху швидше долине вістка про смерть мою, ніж слово моєї скарги. Ти, невдячнице, 

відкинулась від мене, пригорнулась до іншого, що, може, й багатший за мене, але не 

вартніший: якби ж то чеснота в нас над марні скарби шанувалась, не заздрив би я чужому 

щастю й не оплакував би власного безталання. Що спорудила твоя врода, те зруйнували 

твої вчинки: дивлячись на першу, я мав тебе за янгола, поглядаючи на другі, вбачаю в тобі 

лише жінку. Живи в упокої, причиннице тривоги моєї, і нехай небо навіки закриє од очей 
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твоїх зради малжонка твого, щоб ти не каялась у тому, що єси зробила, а мені щоб не 

довелось діждати помсти, якої я не прагну». 

Дочитавши листа, Дон Кіхот промовив: 

— З цього листа, як і з тих віршів, небагато чого дізнатись можемо; ясно тільки, що 

писав їх якийся згордований коханець. 

Він перегорнув таким чином мало не всю книжечку і знайшов у ній ще всякі вірші та 

послання, хоч і не міг деяких до ладу відчитати: були там усе жалі, плачі та докори, 

радощі й горе, милування й гордування, палкі захвати й гіркі сльози. Поки ж Дон Кіхот 

того записника розглядав, Санчо порався коло баула: кожен закапелочок у ньому 

і в подушці сідельній перетрусив, перешукав і переглянув, де яке було шво, все 

порозпорював, де який кутасик шерстяний — усе розтіпав і розпорпав, щоб, крий Боже, 

ніде ніщо не сховалось і не зосталось через його недбальство,— таку жадобу розбудили 

в ньому ті золотії круглячки, що він знайшов (грошинок, мабуть, зо сто). І хоч він більше 

вже нічого не витрусив, йому здавалось, що й те гойдання на ковдрі, і той блювотний 

бальзам, і кийове благословення, і погоничеві товченики, і загублені сакви, і здертий 

кобеняк, і голод і спрага, і всі труднощі, яких він зазнав, служачи своєму доброму 

панові,— все це було недарма і окупилось тепер сторицею, як йому відступлено з ласки 

цю знахідку. 

А Рицареві Сумного Образу все кортіло дізнатися, кому ж той баул міг належати. 

Сонет і послання, золото й тонка білизна свідчили, здається, про те, що се був закоханець 

не простого роду, що через гордування й неласку дами своєї пустився берега на одчай 

душі. Та що в сій безлюдній глухомані не було в кого про те розпитатись, він рушив собі 

далі, не вибираючи певного напрямку: Росинант продирався крізь хащі куди хотів, чи 

радше куди міг, а наш гідальго водно думав, що в цих нетрях йому доконче спіткається 

якась незвичайна пригода, їде він отак, у свої думки поринувши, аж гульк — на щолопку 

гори невеличкої, що раптом їхнім очам одкрилась, чоловік якийся легким скоком 

з прискалка на прискалок, од одного куща до другого перескакує. Чудний такий, трохи не 

голий, борода йому густа та чорна, волосся на голові буйне й розкудлане, ноги босі, 

коліна гоголіють, од жовтожарих оксамитних штанів тільки лахміття на крижах зосталось, 

що й тіло подекуди світилось, голова невкрита. Хоч біг він, як я вже сказав, прудко, Рицар 

Сумного Образу встиг роздивитись і примітити всі ці подробиці; порвався був ту прояву 

доганяти, та шкода заходу: заслабий був Росинант по тих кручах п’ястися — на вдачу 

плохута, а на ходу недоступ. Дон Кіхот миттю зміркував, що ото ж, певн(у, і був власник 

баула та подушки сідельної, і поклав собі на думці розшукати його будь-що-будь, хоч би 

й цілий рік довелось по тих горах тулятися. Тим і наказав він Санчові злізти з осла й піти 
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навперейми по одному схилу гори, а сам збирався поїхати попід другий — може, таким 

чином і знайдуть вони десь того чоловіка, що так несподівано з’явився і зник їм з-перед 

очей. 

— Ні, пане, не піду, незмога моя,— одмагався Санчо.— Скоро я од вашої милості 

одійду, зразу всяке страховіття на мене лізе, всяке марево мріється. Вже хоч гнівайтесь, 

хоч ні, а я од вашої парсони зроду-звіку ні на ступінь не віддалюся. 

— Хай буде й так,— погодився Рицар Сумного Образу,— мені навіть приємно чути, що 

ти здаєшся на мою мужність, і будь певен, що швидше тебе зрадить власний подих, ніж 

мій бойовий дух. А тепер слідкуй за мною слідом, як тільки можеш, та візьми очі в руки; 

ми об’їдемо цю.гірку навкруг, чи не натрапимо де на того чоловіка, що оце перед нами на 

верху промайнув. Жодного сумніву нема, що то не хто інший, як властитель знайдених 

нами речей. 

— А може, краще нам його не шукати? — сказав на те Санчо.— Адже як ми його 

знайдемо і виявиться, що то його гроші, то річ ясна, що треба буде їх вернути... Навіщо ж 

нам даремно старатися? Нехай би вже я користався ними з чистим сумлінням, поки хазяїн 

не об’явиться ненароком. До того часу я, можливо, вже все розтрачу, з голого й король, 

мовляли, нічого не візьме. 

— Е, ні, Санчо, так не годиться,— заперечив Дон Кіхот.— Раз уже ми спали на здогад, 

кому та згуба належить, і чоловік той десь тут, ми повинні розшукати його і все віддати. 

Як же ми утримаємось од пошуків, то наш уґрунтований здогад обернеться проти нас 

незаперечною виною. Отож, друже Санчо, не журись, що нам доводиться його шукати, бо 

як ізнайдемо, то я журбою об землю вдарю. 

По сій мові підострожив Росинанта, а Санчо рушив за ним на батьківських, з причини 

Хінеса де Пасамонте, ще й клажу мусив на собі рйчити. Просуваються вони отак попід 

горою, аж бачать — у ярку мул дохлий лежить, уже собаками добре надшарпаний та 

птаством надкльований, а ще й сідло на ньому, і вуздечка. Тут вони ще більше в своїм 

здогаді впевнились: той чоловік, що плигом по горі біг, був господарем і сій животині, 

і клунку, що вони знайшли. 

Дивляться вони на того мула, коли чують — свиснув хтось, як ото пастухи, буває, 

свистять попасуючи. Аж і справді, з лівої руки де взялися кози, чималий гурт, а за ними на 

узгірку й козопас вигулькнув, підтоптаний уже дідок. Дон Кіхот гукнув йому, щоб униз 

спускався, а той відгукнувся, питаючи, яка нетеча завела їх у сі нетрі, де нога людська, 

либонь, не ступала, хіба що кози, чи вовки, чи ще яка звірина сліди свої значать. Санчо 

знов крикнув, щоб до них ішов, тоді вони все йому до ладу розкажуть. Козопас зійшов 

униз і, наблизившись до Дон Кіхота, промовив: 
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— Еге ж, пане, ви на того мула дивились, що онде в жолобку витягся? Він тут уже 

з півроку лежить. А хазяїна його не бачили? 

— Нікого ми не бачили,— відповів Дон Кіхот,— наткнулися лише на подушку сідельну 

та баул десь тут недалечко. 

— Бачив їх і я,— сказав пастух,— та не хотів не то брати, а й торкатись до нього, бо, 

може, воно з примхою, та й гріх, щоб не сказали — злодій. Нечиста сила лукава: такого 

тобі під ноги підсуне, що незчуєшся, як і спотикнешся. 

— І я так кажу,— похопився Санчо.— Набрів і я на ту знахідку та й відсахнувся: цур їй, 

нехай собі лежить. Хоч і гарний гончик, так на ньому балабончик. 

— Скажіть мені, діду,— звернувся Дон Кіхот до козопаса,— ви не знаєте, чиє се 

майно? 

— Я тільки ось що знаю,— відповів старий,— місяців тому буде шість абощо приїхав 

до одної котари пастушої, миль за три звідси, молодий та гарний панич, верхи на оцій 

самій худобині, що дохла валяється, і з тією самою кладдю, що ви, кажете, знайшли та не 

взяли, і спитав у нас, де тут у цих горах найглухіша глушина. От ми йому й кажемо, що 

в сій таки місцині — та так воно і є, бо як далі ще трохи пройдеш, то навряд чи вже назад 

виблудишся; мені оце аж дивно, як ви сюди забились, що тут нігде ані тобі стежини, ані 

сакомки не знати. Ну так от, як почув панич нашу одповідь, зараз мула завернув і подався 

туди, куди ми показали, а ми всі тільки дивувались, що який то бравий молодець, та 

чудувались, що в нас таке питав і так притьмом у гірську дичу вдарився. Потому не 

бачили ми його довший час, та одного дня він перейдиняв якось по дорозі пастуха нашого 

і, не кажучи ні слова, почав бити його кулаками та носаками, а тоді мотнувся до ослиці, на 

якій харчі були пов’ючені, забрав увесь хліб і сир і знов у нетрі гірські подався, мов 

вітром його здуло. Як ми про те дізнались, пішло нас кілька чоловік по диких безседах 

його шукати: два дні скрізь лазили і таки знайшли його в дуплі товстелезного здорового 

дуба. Він зустрів нас вельми приязно, та одяг на йому вже подерся, а на лиці він дуже 

змінився, засмаглів на сонці, так що на превелику силу ми його впізнали — більше по 

одежі, що тоді бачили, хоч вона вже вся на дрантя звелась. Він привітався до нас 

чемненько і в коротких словах цілком розсудливо сказав нам, щоб ми не дивувались на 

чудний його прожиток, бо так, бач, треба — за премногі свої гріхи він таким оброком 

обрікся. Стали ми в нього допитуватись, хто ж він такий єсть, та так і не допитались 

нічого. Тоді попросили, що як треба йому харчів (а без них же ніяк не можна), нехай 

скаже, де його шукати, і ми з дорогою душею принесемо йому всякої всячини; як же те 

йому не до вподоби, то хай прийде й попросить чого треба, замість у пастухів однімати. 

Він подякував нам на добрім слові, перепросив за той колишній наскок і пообіцяв, що 
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однині прохатиме в нас ради Христа, не чинячи нікому жодної кривди. Щодо житлища, то 

сказав нам, що певного притулку в нього нема: де ніч спобіжить його, там він і голову 

прихилить. Розказав нам оце все, а тоді як заридає, та так же ревно та жалісно, що й ми за 

ним заплакали, хіба б із каменю були, тоді б, може, вдержались. Та й як нам було не 

плакати, побачивши, який він тоді був і який тепер став! Я вже сказав попереду, що то був 

панич гарний і ставний із себе, а на мову ґречний і розсудливий, зразу видно, що високого 

роду й доброго хову. Нащо вже ми, люди прості, а й то, його слухаючи, одразу постерегли 

ту його чемність і ввічливість. От він говорив-говорив, а тоді раптом затнувся і ні пари 

з уст, а очима в сиру землю врився. Ми вже й не дишемо, ждемо, що далі буде, аж 

моторошно, що він так заціп. А він то витріщить очі і пильно в землю дивиться, ані 

змигне, то знов заплющить, та губи зціплює, та брови супить,— догадались ми, що то 

причина на нього найшла. Скоро той наш здогад стався певністю, бо тим бідолахою 

вдарило як стій об землю; як не схопиться ж він тоді, як не кинеться на того, що скраю 

стояв! Щоб ми його не вдержали, то був би на смерть убив. Б’є кулаками, кусає і лементує 

несамовито: «А, віроломцю Фернандо! Зараз, зараз заплатиш ти за кривду, що мені єси 

вчинив! Оцими руками я вирву тобі з грудей серце, де звили собі кубло всі на світі 

пороки, а найпаче зрада і облуда!» І ще говорив багато такого дечого, все шпетив того 

Фернанда і взивав його зрадником та віроломцем. Сяк-так ми одзволили од нього свого 

товариша, тоді той навіжений, ні слова більше не кажучи, шурх од нас у оці чагарі та 

хащі — був та й нема, шукай його, де знаєш. З усього того ми зміркували, що на нього 

часами находить і що якийсь Фернандо мусив його чимось непомалу скривдити, коли вже 

он до чого людину довів. Пізніш ми не одну мали нагоду в тому здогаді впевнитись; він 

почасту виходив отут на дорогу — коли попросить, було, в пастухів чогось попоїсти, 

а коли то й силою видере, бо як паде на нього падь, то зроду по-доброму, ні в кого не 

візьме, а все з кулаками кидається. А коли притаманний ходить, то любо та мило Христа 

ради попросить і дякує щиро, часом і не без сльози. Повірите, панове,— казав далі 

козопас,— ми оце вчора ще з чотирма хлопцями (двоє пастухів і двоє підпасичів) 

вирішили шукати його, поки не знайдемо; як же знайдемо, то чи по волі чи по неволі 

одведемо його в місто Альмодовар (туди звідси миль так із вісім буде) і там уже або 

вилікуємо його, якщо на сю хворобу є ліки, або хоч дізнаємось принаймні, як просвітла 

хвиля на нього найде, хто він такий і чи є в нього родичі які, щоб їм про те лихо вістку 

подати. І знайте, що речі, які ви знайшли, саме цьому чоловікові належать: ото ж ви 

й бачили його, як скакав трохи не голий по верхогір’ю. 

Дон Кіхот, бачите, одразу сказав був пастухові про ту прояву, яка їм перед очима 

майнула; тепер же, вислухавши уважно його розповідь, він іще дужче загорівся дізнатися, 
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хто такий той нещасний шаленець, і твердо поклав здійснити свій недавній намір — 

шукати його по всіх горах, заглядаючи в кожну ущелину і в кожну печеру. Та доля так ту 

справу повернула, що він зроду не ждав і не сподівався: у ту ж саму хвилю з яруги, що 

виходила на те місце, де вони стояли, вирнув юнак, якого вони збирались шукати. Він 

ішов, мурмотячи собі щось під носом, що і зблизька не розбереш, не то здалеку. Одяг на 

ньому був такий, як ми вже сказали, тільки як надійшов він ближче, Дон Кіхот помітив, 

що його роздертий шкіряний колет пропахчений амброю, не низького ж, певно, стану мав 

бути молодик, що таке вбрання носив. 

Підійшовши ближче, молодик привітав їх дуже чемно, хоч і безвиразним та хрипким 

голосом. Дон Кіхот віддав йому чолом з не меншою ввічливістю, а тоді встав із Росинанта 

і обняв його щиро та приязно; так довго його до грудей пригортав, немовби знав уже 

хтозна відколи. Молодик, якого ми могли б назвати Ланцем Жалюгідного Образу (подібно 

як Дон Кіхот прозивався Рицарем Сумного Образу), тим обіймам не противився; за хвилю 

він одсторонив нашого гідальга трохи від себе і, поклавши йому руки на плечі, вп’явся 

в нього очима, немов пригадуючи, по знаку він йому чи ні. Вид, постать і збруя Дон 

Кіхотова здивували його, мабуть, не менше, ніж нашого рицаря вигляд незнайомця. Після 

тих обіймів першим заговорив ланець, а що він сказав — читайте далі. 

Розділ XXIV,  

де продовжується розповідь про пригоду в горах 

Моренських 

Повідає історія, що Дон Кіхот з превеликою увагою слухав обдертого Рицаря Гір, а той 

говорив такими словами: 

— Будьте певні, пане, хто б ви не були (бо я вас не знаю), що я вам вельми вдячний за 

ввічливе і приязне вітання, яким ви мене вшанували. Хотів би я мати можливість не тільки 

доброю волею, а чимось більшим одслужити вам за щире й зичливе ваше до мене 

ставлення, та боюся, що моя лиха доля не дозволить мені відплатити на чиєсь 

благодійство чим-небудь іншим, як тільки добрими намірами. 

— Мої ж наміри,— упав йому в річ Дон Кіхот,— в тому саме й полягають, щоб вам 

служити; я навіть постановив собі лишитися в цих горах доти, доки не розшукаю вас і не 

дізнаюсь із ваших уст, чи є ліки на болещі, які, судячи з незвичайного трибу життя 

вашого, терзають вам душу; якщо такі ліки існують і їх можна знайти, я шукатиму їх 

скільки сили й снаги моєї. Коли ж недоля ваша така, що виключає можливість будь-якої 

втіхи, я ладен плакати й тужити над нею посполу з вами, бо знайти людину, що спочуває 
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твоїм стражданням, то вже схоже на якусь, бодай слабеньку, потіху. Якщо мої добрі 

наміри заслуговують на вдячність і взаємність, благаю вас, пане, ім’ям поштивості, що 

притаманна вам найвищою мірою, і заклинаю тим найдорожчим, що ви любили чи любите 

в цьому житті — скажіть мені, хто ви єсте і з якої причини забились у ці несходимі нетрі, 

де животієте подібно до дикого звіра в таких чужих і незвичних для вас обставинах, як то 

пізнати з виду вашого й одіння? Клянуся,— тут Дон Кіхот підняв голос,— клянусь 

рицарським орденом, до якого я, хоч, може, грішний і недостойний, належу, і званням 

мандрованого рицаря, що як ви мені, пане, зробите цю ласку, буду служити вам щиро 

й віддано, як велить мій стан і мій сан: або знайду раду на ваше горе, якщо це взагалі 

можливо, або спільно з вами, як обіцяв, проливатиму сльози над вашим нещастям! 

Рицар Лісу, слухаючи таку мову Рицаря Сумного Образу, водно дивився на нього 

і придивлявся, оглядаючи з голови до стіп; надивившися ж досхочу, сказав йому: 

— Коли є у вас що їсти, то дайте мані ради Бога святого! Як насищуся, то залюбки 

вволю вашу волю — се буде лише віддяка за таку до мене ласкаву прихильність. 

Тут Санчо видобув дещо з торби своєї, а пастух із бесагів, щоб ланець міг свою млілу 

душу заживити, і він жадібно накинувся на ту їжу, запихався не жувавши, не ковтав, 

а глетом глитав. Поки ж їв, то й сам словом не обізвався, і глядачі всі мовчки мовчали. 

А як попоїв, поманив рукою, щоб за ним ішли, та й повів їх на зелену галявинку, що трохи 

одаль попід скелею тулилась, простягнувся на моріжку, і всі посідали коло нього, не 

мовлячи ні слова. Нарешті, вмостившись якомога зручніше, обшарпанець почав: 

— Якщо ви, панове, бажаєте, щоб я розповів короткими словами про безмірне моє 

нещастя, то мусите перше приректи мені, що ніхто з вас ні питаннями, ні якими заувагами 

не буде переривати нитки моєї смутної повісті, бо як хто раз переб’є, на тому вона 

й урветься. 

Ці слова обшарпанця нагадали Дон Кіхотові історію, яку оповідав йому джура, коли, 

загубивши лік козам, перевезеним через річку, він так і не доказав її до кінця. Тим часом 

обшарпанець правив далі: 

— Я тим роблю цю засторогу, що хочу якнайшвидше одбути розповідь про мою 

недолю, бо коли я її згадаю, то завше роз’ятрюю серце. Що менше ви мене питатимете, то 

скорше скінчу я своє оповідання; не бійтеся, я не омину жодної важливої подробиці, щоб 

до краю задовольнити вашу цікавість. 

Дон Кіхот пообіцяв від імені всіх слухачів не перебивати, і, діставши таке запевнення, 

обшарпанець почав оповіщати такими словами: 

— Звати мене Карденіо, родом я з найкращого міста в Андалузії, походжу з шляхетної 

і багатої родини, але моя недоля така велика, що як би не плакались на неї отець-мати, 
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як би не побивались кревні, ніякі достатки тут не поможуть: як судилось кому нещастя 

з неба, то ні на що не здадуться всі дари фортуни. На тій же рідній землі пишав мій 

небесний рай, що любов прикрасила його невимовною красою: хороша і вродлива була 

Люсінда, панянка, рівна мені шляхетністю і маєтками, тільки багатша на щастя і бідніша 

на вірність, якої заслуговували мої чесні наміри. Ту Люсінду я любив, кохав і божествив 

з найніжніших літ моїх іще дитинних, і вона до мене горнулась щирою душею дівочою. 

Батьки наші знали про ті любощі і не дуже ними журились, бо розуміли, що все те до 

чесної мети змагає, а що ми родом і багатством були собі до пари, то наше майбутнє 

одруження вважалось за річ майже певну. Росли ми отак із нею, росло й наше кохання 

обопільне; тут панотець Люсіндин вирішив, що пристойніше буде заборонити мені вступ 

до їхньої господи — в цьому він ніби наслідував приклад батьків Тісби, не раз та й не два 

оспіваної поетами. Ця заборона лише додала вогню до вогню і жаги до жаги; хоч уста 

наші змусили до мовчання, так зате говорили наші пера, а вони ще вільніше й повніше 

спроможні виявити почуття, які таяться в закоханому серці, бо присутність коханої особи 

часом збентежує найрішучішу одвагу і сковує найсміливіші уста. Боже, скільки листів 

написав я до неї! Скільки зворушливих і невинних послань дістав на відповідь! Скільки 

склав пісень, скільки скомпонував любовних віршів, в яких серце виливало свої почуття, 

виявляло свої заповітні бажання, тішилось любими споминами і ясувало свою волю! 

Мліючи і знемагаючи душею від жадання зустрічі з коханою, я вирішив якнайшвидше 

здійснити і справдити замір, що увінчав би достойною нагородою палкі мої прагнення, 

себто попросити правним чином у батька Люсіндиного її руки; так же я і зробив. Він 

одказав мені, що дякує за явлену йому честь і зі свого боку готовий ушанувати мене тим 

дорогоцінним дарунком, та як мій панотець іще живий, то саме йому належить провадити 

законні речі, бо коли б така спілка була йому не до мислі і не до вподоби, то про хапаний 

шлюб із Люсіндою не може бути й мови. Я подякував старому на добрім слові, бо в душі 

признав йому рацію і був певен, що панотець мій на все погодиться, як тільки я в нього 

попрошу. Не гаючись поспішив я додому, щоб одкрити панотцеві моє бажання; 

ввійшовши до нього в покій, я побачив, що він тримає в руці розпечатаного листа. Не 

встиг я і слова промовити, як він простягнув мені того листа і сказав: «З сього писання ти 

побачиш, Карденіо, якою ласкою хоче обдарувати тебе дук Рікардо». А сей дук Рікардо, 

як вам, панове-добродійство, напевне відомо,— гранд гишпанський, що тримає двір 

у найпишнішій місцевості Андалузії. Взяв я того листа, прочитав, і таким він видався мені 

принадним, що я перший не похвалив би панотця, якби він завагався вволити дукове 

прохання. Дук писав панотцеві, щоб він не гаючись прислав мене до дуківського двору, де 

я мав стати не слугою, а товаришем його старшого сина, і обіцяв подбати про те, щоб 
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я досягнув становища, яке відповідало б його високій про мене думці. Прочитав я того 

листа, а прочитавши, так і завмер, особливо як панотець сказав мені: «Ну, Карденіо, через 

два дні поїдеш до дука, така його добра воля: дякуй Богові, що одкрив перед тобою шлях, 

на якому ти можеш дійти почестей, що ти, на мою думку, цілком заслуговуєш». І ще до 

цього додав дещо — звичайно, отецькі поради. Напередодні мого від’їзду я побачився 

ввечері з Люсіндою, розповів їй про все, що сталось, а потім поговорив і з батьком її, 

благаючи не видавати Люсінди заміж, поки я не з’їжджу й не дізнаюсь, що той дук гадає зі 

мною зробити. Він дав мені таку обітницю, а вона підтвердила її незчисленними клятвами 

і незліченними милостями. Вкінці я прибув до двору дука Рікарда; мене там привітали 

й прийняли так приязно, що вже з першої хвилі деяких старих двораків аж заздрощі на 

мене взяли: вони боялись, бачите, що велика ласка, яку дарував мені дук, вийде їм на 

шкоду. Та хто мені там найбільше зрадів — се молодший син дуків на ймення Фернандо, 

юнак веселий, чемний, щирий і сердечний; незабаром він так зо мною заприязнився, що 

всі про те почали говорить. Старший теж мене любив і був до мене дуже прихильний, але 

то була далеко не та любов і прихильність, яку плекав до мене дон Фернандо. Як 

водиться, між друзями таємниць не буває: коли наше товаришування переросло в дружбу, 

дон Фернандо почав сповіряти мені всі свої думки, признався зосібна про кохання, яке 

непомалу бентежило його душу. Він полюбив селянку, доньку багатих підданців його 

батька, і була вона така вродлива і скромна, така розумна й честива, що всі ті, які її знали, 

не могли визначити, котра з цих прикмет у неї найвища і найцінніша. Ці надзвичайні 

чесноти хорошої сільської дівчини таку жагу в серці дона Фернанда запалили, що він 

вирішив, аби свого добитися і її до себе прихилити, дати їй слово, що ожениться з нею, бо 

інакше ніяким світом свого не доп’яв би. Я почав з обов’язку дружби відмовляти 

й відраджувати його від того вчинку, наводячи різні переконливі докази й яскраві 

приклади, але все було даремне. Тоді я поклав розповісти про все його батькові, дукові 

Рікарду, але дон Фернандо, зроду розумний і проникливий, зразу про той мій таємний 

намір догадався і потерпав уже, що я, будучи вірним слугою, доконче виявлю дукові, 

панові моєму, сю справу, яка може честь йому ущербити. Щоб же мене охитрувати 

й збити з плигу, він сказав мені якось, що найкращий засіб викинути з серця ту вродницю, 

яка його причарувала, це виїхати з дому на кілька місяців, отож, мовляв, і надумав він 

разом зі мною до мого батька з’їздити, а дукові скаже, що хоче собі на ярмарку добрих 

коней сторгувати, бо таких коней, як у нашому місті, певно, ніде більше в світі не 

знайдеш. Як почув я від нього таку мову, то гаряче схвалив його задум, хоч він, може, був 

не з найкращих, і знов-бо в серці моїм кохання обізвалось, і я щиро зрадів такій щасливій 

нагоді побачитися з моєю любою Люсіндою. Опанований цією думкою і цим бажанням, 
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я пристав на його пропозицію і підживив його намір, говорячи, щоб він не гаючись довів, 

що намислив, до скутку, бо розлука й справді своє діло зробить, хоч як його думки та 

гадки розбиратимуть. Згодом я дізнався, що коли дон Фернандо завів зі мною цю розмову, 

він уже розчесав тій дівчині косу, пообіцявши взяти її за дружину, і тепер чекав догідної 

хвилі відкрити ті любощі без небезпеки для себе, а поки що боявся отецького гніву. Тим 

часом любов юнаків — то здебільшого, власне, не любов, лише хіть, остаточною метою 

якої є задовіл; як тільки вона тої мети досягне, зразу нанівець сходить, і те, що здавалось 

любов’ю, мусить назад повернутись, не маючи змоги перейти межі, покладеної самою 

природою; для правдивої ж любові такої межі не існує. Одне слово, як запобіг дон 

Фернандо в тої дівчини ласки, зразу кохання його вщухло й жага погасла. Спочатку він 

тільки вдавав, що хоче їхати, щоб свій пал остудити, а тепер і справді рвався в дорогу, 

щоб одкаснутись од зведеної. Дук на те призволив і доручив мені супроводити його. Ми 

прибули до мого рідного міста, де панотець мій прийняв дона Фернанда з належитими 

почестями. Я зразу ж побіг до своєї Люсінди, і кохання моє спалахнуло з новою силою 

(правду кажучи, воно ніколи не пригасало ні на мить), про що я собі на лихо розповів дону 

Фернанду,— адже я гадав, що як ми з ним такі вірні й щирі друзі, то я не повинен таїтися 

перед ним ні в чому. Я так вихваляв йому вроду, грацію й розум Люсінди, що ті мої 

похвали пробудили в нім бажання побачити на власні очі панянку, оздоблену такими 

відмінними прикметами. І ось одного вечора, собі на безголов’я, я вчинив його волю 

й показав її при свічці в вікні, через яке ми з нею за звичай перемовлялись. Як глянув він 

на неї (вона була в нічному халаті), то всі вродливиці, яких він бачив досі, вмить запали 

в непам’ять. Як стояв, так і прикипів на місці, занімів, умлів — одне слово, загорівся 

любов’ю, а якою, почуєте далі в повісті про мою недолю. Ще більша охопила його жага 

(він потаїв ту жагу од мене, хіба як на самоті лишався, то небові про неї говорив), коли 

йому на очі потрапила випадком одна цидулка, де Люсінда вмовляла мене, щоб 

я притьмом просив у батька її руки. Те все було написано так розумно, так призвоїто, так 

ніжно, що дон Фернандо, прочитавши записку, сказав мені, що в самій Люсінді 

поєднуються всі принади краси й ума, які в інших жінок на світі зустрічаються лише 

частинно. Признаюсь вам тепер, що хоч я вважав ту славу й хвалу за цілком слушну, мені 

прикро було чути її з уст дона Фернанда, і я почав непомалу побоюватись його 

і остерігатись, бо він щохвилі ладен був завести зі мною мову про Люсінду, часом до речі, 

а часом просто так, з доброго дива. Уже в мені й ревнощі стали потроху ворушитись — не 

те, щоб я обавлявся якої несподіваної зради від моєї вірної і щирої Люсінди, а чула, 

мабуть, душа, що готувала їй лиха доля... Дон Фернандо щоразу охотився читати листи, 

що я писав до Люсінди, і ті, що я від неї одержував. Раз якось Люсінда попрохала в мене 
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на прочитання один рицарський роман, який вона дуже полюбляла, а саме «Амадіса 

Гальського»... 

Скоро Дон Кіхот зачув назву рицарського роману, не витерпів і таки перебив йому річ: 

— Коли б вашець із самого початку сказав мені, що її милость панна Люсінда кохається 

в рицарських романах, то більше не треба було б ніяких похвал, щоб пересвідчити мене 

в високості її ума, і навпаки: розум її був би зовсім не таким досконалим, як вашець його 

змальовує, якби вона не мала схильності до такої виборної лектури; отож зайва річ 

широко розводитись переді мною про її красу, чесноту й розсудливість: досить мені 

дізнатися про її смаки, і я, не вагаючись, назву її найвродливішою і найдотепнішою 

женщиною на світі. І ще одного хотів би я, пане,— щоб разом із «Амадісом Гальським» 

вашець послав їй також «Руджера Грецького». Я певен, що панні Люсінді припадуть до 

вподоби Дараїда і Гарая, а також вишукана мова пастушка Дарінеля та його пречудові 

буколіки, які він складав і виспівував так граціозно, невимушено й майстерно. 

Сподіваюсь, що цю втрату можна буде невдовзі надолужити, як тільки вашець захоче 

з ласки своєї поїхати до мене на село, де я можу дати вашеці понад триста романів: ті 

книги — правдива утіха душі моєї і усолода мого віку. А втім, якщо я не помиляюсь, їх 

у мене вже немає з причини лукавих і заздрісних чарівників. Хай вашець дарує мені, що 

я не дотримав слова і перервав панську розповідь, та коли зайде річ про рицарство, 

а надто мандроване, то я так само не можу не втрутитися в розмову, як сонце не може не 

гріти, а місячне проміння не скроплювати землі росою. Тож іще раз прошу пробачення, 

і хай вашець веде свою історію далі, бо це зараз найважливіша справа. 

Поки Дон Кіхот виголошував сю орацію, Карденіо схилив голову на груди і поринув, 

бачиться, в глибоку задуму. Дон Кіхот удруге звернувся до нього з проханням казати далі, 

але він так і не підвів голови і мовчав, наче води в рот набрав. По довгій хвилі, одначе, 

стрепенувся і сказав: 

— Мене все не покидає одна думка, і ніхто на світі не спроможен заперечити її чи 

спростувати (бо тільки дурень гадає і судить інакше): той шахраюга лікар Елісабат таки 

тягався з королевою Мадасімою. 

— Брешеш, сякий-такий сину! — вигукнув люто Дон Кіхот (своїм звичаєм він загнув 

тут крутіше слівце).— Де видано злорічити так нахабно й безсоромно! Адже королева 

Мадасіма була вельми достойною дамою, і не можна навіть на хвильку припустити, щоб 

така вельможна пані тягалася з якимось коновалом, а хто говорить інакше, той бреше, як 

послідущий лайдак! І я ладен довести це йому, пішо чи кінно, збройно чи беззбройно, 

вдень чи вночі, як і коли завгодно! 
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Карденіо пильно дивився на Дон Кіхота; у юнака починався напад скаженості, 

і незмога його була казати далі свою історію, та наш рицар все одно не міг би її слухати, 

обурений до дна душі тим, що почув про королеву Мадасіму. Диво дивне! Він так гаряче 

обстав за нею, ніби то була його правдива і природна володарка, а все через ті 

богомерзенні романи... Карденіо, як я вже сказав, був не при собі; почувши, що його 

взивають брехуном, лайдаком та іншими гнилими словами, він розсердився не на жарт: 

підняв із землі каменюку і так нею Дон Кіхотові в груди торохнув, що той миттю навзнак 

повалився. Санчо Панса, побачивши таку напасть, кинувся на скаженого з кулаками, але 

обшарпанець одним ударом збив його з ніг, а тоді скочив на нього і добре попом’яв йому 

боки. Козопас хотів був оборонити джуру та й сам узяв у плечі більше, ніж треба. Давши 

отак усім доброго чосу, шаленець майнув собі в гори, мовби й не він. Санчо підвівся, 

лютий-прелютий, що його так безвинно побито, і вирішив на козопасові серце своє 

зігнати: то він, мовляв, у всьому винен, бо не сказав їм загодя, що на того чоловіка 

причина находить, а якби був сказав, то вони б уже малися на бачності. Козопас 

огризнувся: я, каже, говорив, а хто не чув, сам винен. Слово по слову, та й за патли 

схопились і навкулачки пішли; щоб Дон Кіхот був їх не розборонив, багато б там пір’я 

з обох насипалось. Сікаючись до пастуха, Санчо верещав: 

— Не руште мене, пане Рицарю Сумного Образу! Адже се такий самий хлоп, як і я, 

в рицарі не свячений, то вільно мені як-хотя оддячити йому за кривду, хоч би 

й навкулачки, аби в чесному бою. 

— Та воно ніби й так,— сказав Дон Кіхот,— але, скільки я знаю, сей чоловік не винен, 

що так сталось. 

Погамувавши противників такими словами, Дон Кіхот знову спитав у козопаса, чи 

можна буде якось того Карденія розшукати, бо йому страх як хотілось дослухати його 

повість до кінця. Козопас відповів, як і перше, що обшарпанець певного притулку не має, 

та як по сих урочищах довше полазиш, то неодмінно його знайдеш — чи при своїм розумі, 

чи непритаманного. 

Розділ XXV,  

де оповідається про дивні речі, які приключились хороброму 

рицареві з Ламанчі в Моренських горах, та про покуту, що 

він собі накинув, наслідуючи Милосума 

Дон Кіхот попрощався з козопасом і, сівши знову на Росинанта, сказав Санчові, щоб за 

ним їхав; хоч і не хотілось того джурі, та мусив коритись. Скоро забились вони між 
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найдикіші кручі та стромовини, і Санчові вмерло забажалось із паном побалакати, та, 

боячися порушити його наказ, він усе ждав, що, може, рицар обізветься перший. Врешті 

не витерпів гніту мовчанки і сказав: 

— Пане мій Дон Кіхоте, благословіть мене і одпустіть з душею: вернуся я краще 

додому, до жінки своєї й діточок, хоч наговорюся там і набалакаюсь із ними досхочу. А то 

що ж виходить — тиняйся з вами день і ніч по отсих нетрищах і словом не обізвись, коли 

побалакать охота? Це все одно, що живцем у домовину лізь! Якби ще воно так діялось, як 

за царя Гісопа, коли всяка твар говорити вміла, то я погомонів би собі з осликом та 

й розбив свою тугу. А то ж так тобі прикрутило, що просто витерпу нема — блукаєш отак 

безперестану, пригод шукаючи, дістається всього — і кулаків, і носаків, і товчеників 

і гойдаників, і паліччя й камінюччя, а ще як на те і рот тобі зашито, не вільно сказати, що 

на серці маєш, мов ти німтур який, прости Господи! 

— Розумію, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— тобі притьмом забажалось, щоб я скасував 

заборону, що наклав тобі на язик. Гаразд, можеш уважати, що я її вже скасував, говори 

все, що на думці маєш, але знай, що я даю цей дозвіл лише на той час, поки ми з гір не 

виберемось. 

— Добро п’яниці крапля,— сказав Санчо,— хоч тепер поговорю, бо що далі буде, Бог 

святий знає; маючи дозвіл, спитаю першим словом у вашої милості — чого се ви так 

розпинались за ту королеву Мудасіму, чи як там її? Хіба вам не однаково, чи гуляла вона 

з Лисопетом, чи ні? Ви їм не суддя, і щоб ви були тоді змовчали, той навіжений 

провадив би своє оповідання і нам би не довелося скуштувати ні каміння того, ні носаків, 

ні потилишників. 

— Далебі, Санчо,— промовив Дон Кіхот,— коли б ти знав, як се знаю я, яка поштива 

і обичайна була та королева Мадасіма, то ти, безперечно, сказав би, що я повівся аж надто 

стримано: інший, будучи мною, тут же на місці врізав би язика, з якого зірвались такі 

блюзнірські слова, бо хто скаже чи навіть подумає, ніби королева пристає собі з лікарем, 

то вже велике блюзнірство. Насправді ось як було діло: того доктора Елісабата, про якого 

згадував божевільний, чоловіка мудрого і доброго дорадця, королева тримала при собі за 

лікаря й напутника, а щоб вона була йому коханкою,— то вже дурниця, за яку не слід по 

головці гладити. Ще ж і на те зваж, що Карденіо сказав це, як на нього вже шал напав: він 

сам не знав, що говорить, от собі блудив словами. 

— І я ж кажу,— впав у річ Санчо,— не треба на те уваги звертати, що божевільний 

блягузкає. Щастя ваше, пане, що та каменюка не в голову вам улучила, а в груди, а то 

мали б собі цяцю, і все через ту королеву, що ви заступились, бий її сила Божа! А тому 

Карденію нічого б і не було, сказано — несамовитий. 
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— Усякий мандрований рицар,— почав Дон Кіхот,— повинен завжди ставати на 

оборону честі будь-якої жінки, незалежно від того, чи зневажник при своєму розумі, чи ні, 

тим паче, коли йдеться про таку чеснородну і доброзвичайну даму, якою була королева 

Мадасіма, котру я високо шаную за її відмінні прикмети. Вона-бо не тільки вродою 

пишною сіяла, а й розумом своїм славилась та ще незліченними злигоднями, яких їй 

довелось зазнати; саме завдяки радам і допомозі доктора Елісабата вона могла ті труднощі 

долати і ті нещастя мужньо й терпливо зносити, що й дало привід нетямущій і зловільній 

черні говорити й думати на неї, ніби вона була йому коханкою. Брешуть вони всі, і ще раз 

кажу — брешуть, хоч би їх було дві сотні й більше; всякий бреше, хто таке говорить 

і думає. 

— Та я ж, пане, такого не говорю й не думаю,— виправдувався Санчо,— хіба ж я що? 

Чиє мелеться, той і біжи з ковшем. Як вони собі, може, й бахурували, то Бог їм суддя. Я не 

тутешній, я нічого не знаю. Хто там що робить, мені без інтересу, а ще кажуть — хто дуже 

крутить, той сам іскрутиться. А я собі яко наг, яко благ, родився без сорочки, помру без 

штанів, мене воно не студить і не гріє. У сусіда, славлять, повна бодня сала, а в нього 

й бодні нема. Та рот, кажуть, не город — не загородиш. Люди —Божі собаки: на кого 

хочуть, на того й брешуть. 

— Боже ти мій Господи! — вигукнув Дон Кіхот.— Що се ти, Санчо, мелеш, що се ти 

плещеш? Оті всі приказки, що ти нанизуєш, мов те намисто, зовсім до нашої справи не 

тичуться. На Бога, Санчо, мовчи вже краще і гляди свого осла та не сунь носа, куди не 

слід. Зрозумій нарешті і затям собі раз назавжди: все, що я робив, роблю й будь-коли 

робитиму — все те цілком розумне й повністю відповідає регулам рицарським, які я знаю 

краще за будь-якого іншого рицаря в світі. 

— А се, пане, хіба по-рицарському,— спитав Санчо,— валасатися отут у горах по 

безпуттю та бездоріжжю, шукаючи того божевільця? Ану ж як ми його знайдемо, а йому 

заманеться скінчити, що почав — не повість свою доказати, а доламати вашій милості 

голову, а мені ребра, що тоді? 

— Кажу ж тобі, Санчо, помовч,— зацитькував його Дон Кіхот.— Щоб ти знав, у ці 

хащі мене пориває не лише охота віднайти того шаленця, а й бажання звершити в них 

подвиг, що вкриє моє ім’я нев’ядущою славою і розголосить його по всьому широкому 

світі. Сей подвиг буде вінцем і вершиною всього, чого тільки може досягти 

найславетніший і найдосконаліший мандрований рицар. 

— А він дуже небезпечний, цей подвиг? — спитав Санчо Панса. 

— Та ні, не дуже,— відповів Рицар Сумного Образу,— а втім, усяко може бути, як уже 

нам кість випаде — куць виграв, куць програв. Все буде залежати од твоєї старанності. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2138 

 

— Од моєї, кажете, старанності? — перепитав Санчо. 

— Авжеж,— відповів Дон Кіхот.— Якщо ти повернешся скоро звідти, куди я гадаю 

тебе послати, то скоро скінчаться мої злигодні і скоро почнеться пора моєї слави. Щоб же 

ти не довго пробував у невіданні і непевності щодо моїх замірів і задумів, чиню тобі 

відомо, друже, що преславний Амадіс Гальський був одним із найкращих мандрованих 

рицарів. Що це я кажу — одним із найкращих? Ні, він був перший, єдиний і неповторний 

між усіма, що за його часу жили на світі. Чого вартий той хвалько дон Бельяніс, чого варті 

всі ті, що казали, ніби вони в чомусь дорівняли Амадісові? То все брехня і бридня, щоб 

я так жив! Скажу тобі ще ось яку річ: коли якийсь маляр прагне прославитись у своїм 

мистецтві, то бере собі за взірець твори найвиборніших митців, яких він тільки знає; це 

саме правило дійсне і для всіх інших благородних занять та професій, що суть оздобою 

людської громади. Той, наприклад, хто хоче зажити слави мудрого й витривалого мужа, 

має наслідувати і справді наслідує Одіссея, що в його образі Гомер дає нам живий 

взоровзір людської мудрості і витривалості; так само в образі Енея Верґілій малює перед 

нами уособлену синовню любов, а також полководчу мужність, поєднану з обачністю,— 

причім один і другий малювали й живописали своїх героїв не такими, якими вони справді 

були, а такими, якими вони мали бути, щоб потомним поколінням ті герої правили за 

зразок чеснот. Отож і Амадіс був провідною зорею, яскравим світочем, осяйним сонцем 

усім хоробрим і щиролюблячим рицарям, і ми всі, що боремось під прапорами рицарства 

й любові, повинні наслідувати його і брати собі за взірець. А коли справа мається саме 

так, а не інакше, то я вважаю, друже Санчо, що хто з мандрованих рицарів найбільше 

наслідуватиме Амадіса Гальського, той найдужче наблизиться до ідеалу рицарства. 

Особливу ж мудрість, і мужність, і доблесть, і стійкість, і щирість, і вірність появив 

Амадіс тоді, коли, згордований од сеньйори Оріани, він накинув на себе покуту й подався 

на Бідну Скелю, прибравши ймення Милосума; се промовисте ймення дуже добре 

пасувало до того способу життя, що він обрав собі з вольної волі своєї. І мені набагато 

легше наслідувати його саме в цьому, аніж рубати велетнів, стинати голови драконам, 

убивати песиголовців, громити цілі війська, потопляти флоти чи розбивати чари. А що для 

такої покути ці місця дуже підходящі, то нерозумно було б не скористатися з цієї нагоди, 

що сама наставляє мені кучерика — тільки хапай. 

— А що ж саме,— спитав Санчо,— що саме збирається ваша милость робити у сій 

глушині? 

— Я ж тобі вже сказав, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— буду наслідувати Амадіса, буду 

шаліти, скаженіти, навісніти взором завзятого Роланда, котрий, побачивши сліди коло 

джерела, здогадався, що то Анджеліка Прекрасна вчинила там мерзотний гріх з Медором, 
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і з того відчаю збожеволів — вивертав з коренем дерева, каламутив воду в прозорих 

струмках, убивав пастухів, нищив отари, палив колиби, валяв будинки, заганяв табуни 

і витворяв тисячі інших нечуваних каверз, гідних возвеличення і увіковічення в письмі 

і в слові. Зрозуміла річ, я не думаю геть у всьому наслідувати Роланда (чи Орланда, чи 

Рольдана — його і так, і так називають) і відтворювати кап-у-кап всі його безумні вчинки, 

слова і мислі, а візьму з того саму лише квінтесенцію, те, що становить грунт і основу. 

Можливо, я задовольнюся наслідуванням одного тільки Амадіса, що без того буяння 

і бешкету, самими лише слізьми і чулістю зажив собі такої слави, як ніхто інший на світі. 

— Мені здається,— зауважив Санчо,— що ті двоє рицарів не просто так собі покуту 

справляли і дурня клеїли, а то горе їхнє таке витворяло, причина, виходить, була. Ну, 

а вашій милості з якої речі божеволіти? Що, може, скажете, дама вами згордувала, чи ви 

знайшли якісь признаки, що ваша Дульсінея Тобоська зробила глупство з яким-небудь 

мавром або християнином? 

— У тім же якраз уся й сила,— відповів Дон Кіхот,— у тім і субтельність мого задуму, 

щоб ти знав. Бо коли мандрований рицар божеволіє з певної причини — яка ж то честь, 

яка заслуга? Ні, ти збожеволій без причини — ото штука! Нехай твоя дама зрозуміє, що 

коли й так. з доброго дива, ти вже шалієш, то що ж буде, як тобі допечуть? Щоправда, 

певні підстави до того я вже маю, бо віддавна живу в розлуці з довічною володаркою 

моєю Дульсінеєю Тобоською, а ти ж чув, як ото пастух Амбросіо казав: закоханця 

в розлуці все тривожить, усе мучить. Тим-то, друже Санчо, шкода розраювати мене од 

такого надзвичайного, вишуканого і витонченого наслідування. Я шалію і шалітиму доти, 

доки ти не вернешся з відповіддю на листа, що я гадаю послати тобою до володарки моєї 

Дульсінеї. Якщо відповідь її буде така, на яку заслуговує моя вірність, то шаленство 

скінчиться, а з ним і покута; як же ні, тоді я збожеволію всправжки і негоден буду нічого 

сприймати. Чи так, чи інак, а оці мої терзання й боріння душевні вгамуються: будучи при 

своєму розумі, я радітиму добрій вісті, що ти мені принесеш, а збожеволівши, не 

страждатиму більше од лихої. Та скажи мені, Санчо: в тебе ще цілий той Мамбрінів 

шолом? Бо я бачив, як ти підняв його, коли той невдячник хотів його розтрощити, але так 

і не зміг, що свідчить про міцний гарт того металу. 

— На Бога, пане Рицарю Сумного Образу,— відповів йому Санчо,— часом ваша 

милость каже мені такі речі, що просто нетерпій слухати, і тоді мені здається, що всі оті 

балачки про лицарію та про завойовані царства й моцарства, про острови та інші всякі 

нагороди й милості, що нібито бувають у мандрованому пригодництві, що все те, 

вибачайте, брехня й бридня, кози в золоті, на вербі груші. Якби хто почув, що ви 

називаєте Мамбріновим шоломом мідницю до гоління і за чотири дні не розібрали, що 
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воно є, то неодмінно подумав би, що тільки безклепкий та безглуздий може таке говорити. 

Мідниця та в мене в торбі, вона вся погнулась: дома я її розпрямлю та й буду голитись, як 

дасть Господь милосердний при жінці і дітях пожити. 

— Ех, Санчо, Санчо! — сказав йому Дон Кіхот.— Ти забожився, то і я забожусь, що 

такого, як ти, тупого й недоумкуватого джури ніде нема й ніколи не було на світі. 

Невже ж таки за весь цей час, коли ти зі мною мандруєш, ти й досі не помітив і не збагнув, 

що все, що оточує мандрованих рицарів, здається химерним, безглуздим, несправжнім, 

поставленим сторч головою? І не тому, що так воно і є, а тому, що за нами повсякчас 

в’ються роєм усякі чаклуни та чарівники, які по своїй уподобі підміняють, перетворюють 

і перечаровують усі ці речі на краще чи на гірше, залежно від того, чи вони нам добра 

зичать, чи лихим духом на нас дишуть. Ось чому те, що тобі видається голярською 

мідницею, мені уявляється Мамбріновим шоломом, а комусь іще чимось. І то дуже мудро 

вигадав прихильний до мене чарівник, що ця річ, яка насправді є Мамбріновим шоломом, 

усім іншим показується мідницею чи тазом, бо якби люди знали, яка то дорогоцінність, 

усяке поривалось би її в мене відняти; а так бачать, що таз, та й байдуже — от хоч би 

й той чоловік, що хотів був поламати шолома, а тоді кинув об землю і не взяв. Повір мені, 

якби він знав, що воно таке, він би зроду його не зоставив. Ну, гаразд, друже, нехай той 

шолом тим часом у тебе побуде, бо поки що він мені не потрібний,— навпаки, я думаю 

зняти зараз із себе увесь обладунок і залишитись у чому мати породила, як мені, може, 

захочеться в покутуванні більше з Роланда, ніж з Амадіса, приклад брати. 

Так розмовляючи, приблудились вони попід круту гору, що над усіми кругом 

вивишалась: з одного боку сливе прямовисне урвище, з другого положистий схил, потічок 

по ньому в’ється, а попідгір’ю лучка зелена, сочиста, хоть очі на ній паси, ще ж і древа 

лісовії, зела всякі та квіти додавали тій містині принади. Отсей-то кут і облюбував собі 

для покутування Рицар Сумного Образу; скоро його вгледів, почав просторікувати гучним 

голосом, мов несамовитий: 

— Се врочище, о небо, я обрав і ухвалив для того, щоб оплакувати в ньому нещастя, 

яке ти мені само ниспослало! Вологою очей моїх доповнятиму я води сього бистреня, 

безнастанними моїми глибокими зітханнями колихатиму без угаву листя сих нагірних 

древес на свідкування і ознаку страждань, що терпить заблукане моє серце. О ви, 

недовідомі сільські богове, що домуєте на сьому безлюдді, слухайте жалів і скарг 

бездольного закоханця, котрого довготривала розлука та уявні ревнощі поривають у сі 

нетряві тіснини плакатися і ускаржатися на жорстокість моєї прекрасної невдячниці, що 

являє собою вінець і зеніт усякої краси людської. О ви, дріади й ореади, що пробуваєте 

в сих гірських хащах, нехай не бентежать вашого любого впокою прудконогі і хтиві 
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сатири, безнадійно у вас залюблені,— ридайте посполу зі мною над гіркою моєю недолею, 

а ні, то принаймні вчувайте спочутливим ухом мої ридання! О Дульсінеє Тобоська, днино 

моєї ночі, насолодо моєї муки, провіднице путів моїх, зірко моєї долі, хай небо пошле тобі 

талан щасливий і дасть усе, чого душа твоя бажає: подумай, благаю, про те, до чого 

довела мене розлука з тобою, і подай невольникові твоєму достойну надгороду за вірність 

його і щирість! О пустинні дерева, що відтепер будете товаришами моєї самотності, 

лагідним коливанням віт подайте мені ознаку, що моя присутність не видається вам 

немилою! О ти, мій джуро, вірний мій товаришу в добрій і лихій годині, затям 

і запам’ятай усе, що я тут робитиму, щоб потім розповісти й розказати єдиній причинниці 

сієї покути! 

По сій мові зліз із Росинанта, миттю зняв із нього вуздечку й сідло, а тоді ляснув по 

крижах і промовив: 

— О коню, рівно знакомитий ділами своїми і своєю лихою долею! Нині дає тобі волю 

той, хто сам її не має! Біжи ж тепер куди знаєш: на чолі тобі написано, що не збіжить 

проти тебе ані Астольфів Гіпогриф, ані сам славетний Фронтин, що так дорого став 

Брадаманті! 

Тут упав йому в річ Санчо: 

— Поздоров Боже того, хто тепер за нас розсідлує Сірого, а то б і я свого ослика оце по 

спині пожалував і наговорив би йому всякої хвали. Еге, якби він тут був, я нікому не 

дав би його розсідлати, з якої речі? Адже його пан (тим паном був я, поки Бог рачив) 

зовсім не збирається гинути з розлуки та любовної розпуки. А знаєте, пане, якщо вам 

і справді випадає тут шаліти, а мені в дорогу рушати, то годилось би знову осідлать 

Росинанта, хай би мені за Сірого послужив, так би я швидше обернувся, бо пішки, звісно, 

поки туди, та поки назад, а ходільник із мене, без сорома казка, абиякий. 

— Добре, Санчо,— погодився Дон Кіхот,— хай буде, як ти кажеш: придумано нібито 

й незле. Тільки от що: поїдеш не зараз, а за три дні, бо маєш перш побачити й почути, що 

я тут заради неї робитиму й казатиму, а тоді вже подаси їй про все звістку. 

— Та хіба я мало набачився? — заперечив Санчо.— Яке ще невидальце ви можете мені 

показати? 

— Диви, який розумний! — сказав Дон Кіхот.— Зараз я ще одяг на собі роздеру, збрую 

розкидаю, битимусь головою о скелі і ще всяку таку покажу тобі чудасію. 

— Боже-світе! — сплеснув руками Санчо.— Ви ж, пане, як будете головою о камінь 

товктися, то глядіть, будьте обережні, а то можна з першого разу на такого гостряка 

наскочити, що буде по всій покуті. А як уже, по-вашому, без цього діла ніяк не мона, то я, 

бувши вами, трохи йнакше зметикував би (воно ж усе одно вигадка, примха, жарт, так, 
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аби-то): бився б головою в воду чи в щось м’якеньке, бавовну абощо. А я вже, не бійтесь, 

скажу вашій володарці, що ваша милость билась головою у пруг скелі, такої твердої, як 

діамант. 

— Дякую тобі за добру пораду, друже Санчо,— сказав Дон Кіхот,— але, щоб ти знав, 

я роблю це все не на жарт, а насправжки, інакше я зламав би рицарський закон, що під 

страхом розсвячення забороняє нам усяку лжу, а робити замість одної речі другу — се та 

сама лжа. Отож я битимусь головою о скелі дійсно, по правді і по щирості, без жодних там 

софістичних викрутів та вивертів. І ти лиши мені про всяк випадок трохи корпії на 

перев’язку, коли вже лиха доля судила, що бальзам наш пропав. 

— Кат його бери, той бальзам,— відповів Санчо,— гірше, що осел пропав, а з ним 

разом корпія і ще всяка всячина. Тільки нехай ваша милость при мені не згадує більше 

того триклятого трунку, бо зразу отут коло серця млоїть і на воміти бере... І ще одне: 

вважайте, пане, що я вже вибув тут ті три дні і ваші всі шаленства бачив, що хоч 

і в протокол списати не гріх — я про них такого нашій пані розкажу, що тільки ну! Отож 

пишіть мерщій листа і шліть мене не гаючись, бо мені страх як хочеться швидше сюди 

вернутись і вас із цього чистилища порятувати. 

— Так по-твоєму, Санчо, се чистилище? — спитав Дон Кіхот.— Ба ні, се радше пекло, 

а може, ще й гірше од пекла, коли взагалі можна уявити собі щось гірше. 

— Хто попав у пекло, то вже ви золу немає,— зауважив Санчо. 

— А що таке «визолу»? — спитав Дон Кіхот.— Не розумію. 

— Визолу немає,— пояснив Санчо,— се значить, як попадеш у пекло, то довіку тебе 

чорти золитимуть, а вийти зась. Ну, а з вами інша річ, аби тільки мої ноги справні були, 

щоб Росинантові острогами охоти додавати. Майну в Тобосо і зразу плюсь до володарки 

моєї Дульсінеї та й розкажу їй про ті шаленства чи блазенства (воно ж усе на одно 

виходить), що ви, ваша милость, заради неї тут витворяєте; так розкажу, що хоч би вона 

була, як дуб, непохилиста, зразу шовкова стане, хоч у вухо бгай. Діставши од неї 

відповідь, та ще яку — на солодкім меду, я примчусь сюди, як той чародій на хмарі, 

і визволю вашу милость із сього чистилища, яке вам за пекло здається, а воно, як хочете, 

таки не пекло: бо з пекла рятунку нема, сього й ви, пане, не заперечите, а звідси ще є надія 

на волю дістатись. 

— Правда твоя,— притакнув йому Рицар Сумного Образу.— Та як же нам цидулку 

написати? 

— І квитка ослячого, ви ж не забудьте,— нагадав Санчо. 

— Все зробимо, не бійся,— заспокоїв його Дон Кіхот.— От тут немає паперу, то нам би 

можна було, взором людей старожитніх, написати послання на листку з дерева або на 
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вощаній табличці — а втім, де ти тепер її знайдеш? Ну, та я вже надумав, на чому писати: 

добре буде, ще й як добре. Адже у нас є записна книжечка, що колись Карденійова була, 

там і напишем, а ти вже, їдучи, даси переписати десь у селі вчителеві, або й дякові, на 

доброму папері й гарним письмом, тільки не давай писарям, бо ті такого 

понагрундзьовують, що й сам чорт не вчитає. 

— А як же буде з підписом? — допитувався Санчо. 

— Амадіс ніколи не підписував своїх листів,— відповів Дон Кіхот. 

— Це-то нехай,— сказав Санчо,— а от квитка треба конче підписати, а як хто 

перепише, то скажуть, що підпис фальшований, і замість ослят я матиму дулю. 

— Квитка я напишу в тій самій книжечці за своїм підписом; ти тільки покажи його моїй 

небозі, і вона без жодної вимовки все зробить так, як я велю. Щодо любовного листа, 

скажи його так підписати: «Ваш до гробу Рицар Сумного Образу». Ї то нічого, що 

підпише за мене чиясь чужа рука, бо, скільки я пригадую, Дульсінея не вміє ні читати, ні 

писати і зроду не бачила ні почерку мого, ні жодного мого листа; зрештою, і кохання наше 

було цілком платонічне і не сягало понад сором’язливе переглядання. Та й очима 

скидались ми, правду кажучи, коли-не-коли; от не гріх і забожитись, що від дванадцяти 

років я люблю її більше, ніж світло моїх очей, яким доведеться колись зотлівати в сирій 

землі, і за весь цей час я бачив її разів, мабуть, зо три. А вона, можливо, ні разу й не 

помітила, що я на неї дивився, така вона скромна й цнотлива, так повели свою дитину 

батьки — Лоренсо Корочок та Альдонса Ліскова. 

— Ц-ц-ц-ц! — зацмокав язиком Санчо.— То себто, виходить, Лоренса Корочка донька, 

Альдонса Лоренсова, і є сеньйора Дульсінея Тобоська? От воно що! 

— Так, се вона,— підтвердив Дон Кіхот.— І я тобі скажу, що вона гідна бути 

володаркою світу. 

— Та я ж її добре знаю,— сказав Санчо,— як челядь у селі навкидя грає, то 

і з найдужчих хлопців ніхто так далеко залізяки не кине, як вона. Там-то голінна дівоха, 

і вродою, і поставою — всім узяла, і хоч якому мандрованому лицарю перцю дасть, як до 

неї підсипатись почне! А моцна ж яка, а голос, бісової крові, який! Раз якось вилізла на 

дзвіницю наймитів гукати, що в батька переліг орали, гоней так за двадцять од села, та як 

зикне — враз почули, мов під самою дзвіницею стояли. Ї ще добре, що вона дівка не 

маніриста, пблегка — всім бісики пуска, з кожним собі пожирує і все зведе на жарти та на 

смішки. Отож, пане Рицарю Сумного Образу, я вам скажу, через таку не то ошалієш, а й 

сказишся і повісишся, то ніхто не здивує, що продаси чортові душу. Я б оце хоч і зараз 

уже їхав, кортить так на неї глянути, бо таки давненько вже не бачив. Мать, вона дуже за 

сей час ізмінилась, бо, знаєте, все на полі, на сонці та на вітрі, а то білій челяді церу псує. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2144 

 

Мушу признатись вам по правді, пане мій Дон Кіхоте, що я до сії хвилі дуже обмилявся 

і гадав, бачите, ніби та сеньйора Дульсінея то якась принцизна, що в неї ваша милость 

закохалась; така парсона, що заслуговує на пишні гостинці, котрі ваша милость до неї 

посилала — і того біскайця, і отих галерників, і ще різні різнощі, бо ваша милость, 

я думаю, багатьох ворогів у бою перемогли й подужали ще перед тим, як я до вас за джуру 

став. А тепер я так собі оце міркую: на що воно здалось сеньйорі Альдонсі Лоренсовій, 

тобто сеньйорі Дульсінеї Тобоській, щоб перед нею падали на коліна ті, що ваша милость 

їх перемагає і шле до неї? Може, прийдуть вони до неї, а вона саме льон тіпає чи на току 

збіжжя молотить, то їм буде ніяково, а вона з того гостинця насміється або ще 

й розсердиться на вас. 

— Я вже не раз казав тобі, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— що ти надто на язик 

лепетливий і, хоч на розум тупуватий, можеш часом і гостре слівце вкинути. Щоб же тобі 

показати, який ти дурний і який я мудрий, розповім зараз одну коротеньку приповість. 

Жила колись на світі вдовичка, з себе гарна, молода, вільна і багата, а на вдачу дуже 

весела, та й полюбила молодого бентега монастирського, здорового такого опецька. Як 

дізнався про те отець настоятель, став він ту добру вдовичку по-душпастерськи угрущати: 

«Дивуюсь я,— каже — панійко, що така шляхетна особа, така вродниця і багатійка, як 

ваша милость, та полюбила такого простака, йолопа і неотесу, як сей ім’ярек. Адже 

в нашій обителі стільки богословів, і магістрів, і докторів, ви могли б із-межи них собі до 

мислі котрогось узяти, мов огірочки перебираючи: сього хочу, сього ні». На те вдовичка 

одказала грайливо й невимушено: «Ви помиляєтесь, велебний отче, і зразу видно, що ви 

чоловік старої дати, коли думаєте, ніби я неслушний вибір вчинила, полюбивши такого, як 

ви кажете, простака. У тому ділі, що мені од нього треба, він такий філософ, що куди 

вашому Арістотелю!» Отак, Санчо, і в мене: за що я люблю Дульсінею Тобоську, тим вона 

не поступиться жодній у світі принцесі. Зваж іще й на те, що не всі дами, яких оспівують 

поети під різними вигаданими йменнями, суть справжні і дійсно сущі істоти. Невже ти 

думаєш, що всі оті Амарілли, Філіди, Сільвії, Діани та Галатеї, яких повно скрізь по 

книжках і романсах, по цилюрнях і театрах,— що всі вони насправді живі жінки й дівчата, 

облюблениці тих, що славили їх і славлять дотепер? Певна річ, що не так воно є; їх 

здебільшого вимріяли поети, аби було про кого вірші складати, аби всі гадали, що вони 

когось кохають і чийогось кохання варті. Ось через що й мені досить думати і уявляти, що 

добра Лоренсова Альдонса прекрасна і цнотлива, а до роду її мені байдуже — вона 

в черниці не збирається, то нема чого до того доскіпуватись, а для мене вона, може, 

найчеснородніша в світі принцеса. І якщо ти, Санчо, сього ще не знаєш, то знай, що до 

любові дві речі найбільше спричиняються — хороша врода й добра слава, а в Дульсінеї ми 
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бачимо досконале поєднання сих двох ознак, бо вродою ніхто проти неї не вийде, 

а славою мало хто зрівняється. Вкінці зауважу тільки, що все попереду сказане 

є щирісінька правда, тут нічого не викинеш і не докинеш; мені на думці малюється вона 

такою, як сам хочу: і красою своєю пишною і чеснотою високою заломить вона Гелену 

і переважить Лукрецію, нема їй рівні між славними жінками старожитніми, ані грекинями, 

ані римлянками, ані варварками. А люди хай собі що-хотя говорять: невіглас мене 

огудить, але й найсуворіший суддя не осудить. 

— Правда, паночку, все правда,— сказав Санчо,— ви мудра голова, а я віслюк. Та чого 

це мені раптом таке слово з губи злетіло? Того, мабуть, що голодній курці просо на думці. 

Давайте вже мерщій листа, та я поїду. 

Дон Кіхот видобув записника і, одійшовши трохи набік, заходився компонувати листа. 

Як написав, підкликав Санча і сказав, що хоче йому того листа вголос прочитати, нехай 

напам’ять вивчить, а то ще буває загубить десь по дорозі — од такого нерозторопи всього 

можна сподіватись. Та Санчо одказав йому: 

— Хай краще ваша милость перепише листа в цій-таки книжечці кілька разів та й дасть 

мені так, я зроду не згублю, а щоб я його з голови читав, то шкода й гадати. Пам’ять 

у мене як дощечка, де був сук, там дірочка — часом забуваю, як мене дражнять, не то що. 

А листа ви мені таки прочитайте, залюбки послухаю, бо то, мабуть, чудо, а не лист. 

— То слухай же,— сказав Дон Кіхот,— ось що я написав: 

ЛИСТ ДОН КІХОТА ДО ДУЛЬСІНЕЇ ТОБОСЬКОІ 

«Достохвальна і можновладна сеньйоро! 

Зранений вістрям розлуки і вжалений жалем у саме серце, найсолодша Дульсінеє 

Тобоська, зичить тобі щастя й здоровля той, хто сам їх не має. Якщо краса твоя мною 

гордує, якщо цнота твоя мною нехтує, якщо зневага твоя мене к землі прибиває, то хоч 

я собі й терпливий удався, не здолаю більше тої муки зносити, що не тільки важка понад 

силу, а й довго понад усяку міру триває. Вірний мій зброєносець Санчо розповість тобі 

докладно, прекрасна невдячнице, кохана ворогине моя, в який розпач я упав з твоєї 

причини. Якщо рачиш порятувати мене — твій єстем, а ні, то чини собі як сама знаєш, а я, 

збавивши собі віку, задовольню жорстокість твою і моє жагуче прагнення. 

Твій до гробу Рицар Сумного Образу». 

— Присягаю на душу панотця мого,— сказав Санчо, вислухавши листа,— що скільки 

живу, зроду не чув нічого такого величного. А, бодай же вас курка вбрикнула, як 

прикладно ви все те виповіли, як добре пасує сюди той підпис — Рицар Сумного Образу! 

Ні, ви таки, пане, головаті, не взяв вас кат: геть-чисто все на світі знаєте! 

— Що ж,— мовив Дон Кіхот,— у мене така професія, що мушу все знати. 
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— А тепер,— нагадав Санчо,— напишіть, будьте ласкаві, на другім бочку квитка на 

трьох ослят, та підпишіть його так розбірно, щоб усяке глянуло, і враз пізнало, чия то 

рука. 

— Гаразд,— погодився Дон Кіхот. 

І, написавши цидульку, прочитав од слова до слова: 

«Сим скриптом своїм власноручним доручаю і наказую панні небозі моїй, аби рачила 

видати листсподавцю, джурі моєму Санчові Пансі, трьох ослят із тих п’яти, що лищив’єм 

на господарстві під опікою їмості. Тих вищеписаних трьох ослят видати йому за таку саму 

скількість, що тут отримаєм од нього натурою, як покаже листа сього і поквитує. 

Дано в нетрях Моренських гір 22-го серпня року біжучого». 

— Оце по-моєму! — гукнув Санчо.— А тепер, пане, ще й підмахніть. 

— Повного підпису не треба,— сказав Дон Кіхот,— досить буде одного розчерку, якби 

навіть се був квит не на трьох ослят, а на цілих три сотні. 

— Здаюся, пане, на ваше слово,— сказав Санчо,— а тепер подозвольте мені осідлати 

Росинанта — засягнувши панського благословення, поїду вже, не буду дивитись на 

шаленства, що ваша милость витворятиме, я їх і так уже донесхочу набачився, а їй усе, як 

слід, розкажу і розмажу. 

— Стривай, Санчо, ти повинен — так я хочу, і так воно годиться — повинен, кажу, 

подивитись хоч на кільканадцять шалених витворок, що я витворю гольцем: се забере нам 

не більше як півгодини. А тоді вже, як ти їх на власні очі побачиш, можеш із чистим 

сумлінням присягнути, що отаке й таке бачив, додавай уже від себе що-хотя. Та запевняю 

тебе, скільки ти там не нарозкажеш, я тут іще більше навитворяю. 

— Богом милим прошу вас, пане, не розбирайтесь при мені, бо як я побачу вашу 

милость гольцем, то мені зразу стане сумно і плачно. А я вчора по свому Сірому так 

наплакався, що и досі в голові гуде, то де мені на новий плач тієї сиди набратись... Та як 

ви вже, пане, так напосідаєте, то встругніть кілька штучок, тільки не роздягайтесь, 

і швидше давайте, які надумаєте. Бо мені воно, сказано, без інтересу, а хочеться боржій 

туди й назад управитись, принести вісточку, якої ваша милость так жадає і на яку цілком 

заслуговує. А як ні, то нехай тая сеньйора Дульсінея начувається! Як не дасть бажаної 

відповіді, то песький син буду, коли не виб’ю з неї, чого треба, кулаками й носаками — 

душу з її витрясу! Чи то виданська річ, щоб отакий славетний мандрований лицарюга, як 

ваша милость, та мав ні сіло ні впало рішатись ума через якусь там... Краще нехай вона 

мене до того не доводить, а то, їй же Богу святому, геть-чисто все про неї скажу, не 

подивлюсь. Такий і Санчо, щоб ізмовчати! Еге, не знає вона ще Санча, якби знала, то б 

шанувалась! 
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— Слово гонору, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— ти майже такий самий шалений, як і я. 

— Я не такий шалений,— заперечив Санчо,— тільки, вибачайте, палений. Та годі вже 

про се, скажіть мені краще, пане, чим ви тут живитись будете, поки я не вернуся? Невже 

вступите в сліди тому Карденію і виходитимете на дорогу пастухів рабувати? 

— За цим не журися,— відповів Дон Кіхот,— якби в мене й були тут харчі, я все одно 

заживлявся б самими лопуцьками та овочами, що їх постачить мені ся лука й сі дерева, бо 

в мою покуту входить і постування, і ще всякі недогоди. 

— А знаєте, ваша милость, чого я боюся? — сказав Санчо.— Що як я, буває, 

вертаючись, не знайду вас, не втраплю до цього застума. 

— А ти запам’ятай добре околишні прикмети,— відповів Дон Кіхот.— Щодо мене, то 

я постараюся нікуди звідси не одвихатись, хіба що вилізу на найвищий вершок тебе 

виглядати, як поворітьма будеш їхати. А найкраще ось що зроби: стинай віття тернове 

(тут скрізь того терну до гибелі росте) та й кидай по дорозі на признаку, поки з нетрів не 

виберешся, а назад їхатимеш, то знайдеш уже до мене дорогу по тому віттю, як Тезей по 

нитці в крітському лабіринті. 

— Так я й зроблю,— сказав Санчо Панса. 

І, наламавши віття тернового, попросив благословенства од пана та й попрощався 

з ним: не обійшлося ж тут без сліз обопільних. Тоді Санчо сів на Росинанта, за яким Дон 

Кіхот велів йому глядіти, як за самим собою, і попрямував по рівнині, час від часу 

розкидаючи за пановою радою віття на признаку. Дон Кіхот упрохував його подивитись 

бодай на дві шалені витворки, та він спершу не хотів; проте не проїхав і ста кроків, як 

завернувся і сказав: 

— А воно, мабуть, правду ви, пане, кажете: щоб не кривити мені душею, оповідаючи 

про ваші божевільні штучки, треба хоч на одну подивитись. Хоча, як на мене, і те вже 

дурниця немала, що ви тут лишаєтесь. 

— А що, не я казав? — зрадів Дон Кіхот.— Стривай, Санчо, я в три мига що-небудь 

таке витворю. 

Тут наш гідальго стягнув мерщій із себе штани і вже в самій сорочці спершу підскочив 

кілька разів угору, ляскаючи долонями в п’яти, , а тоді пішов у переверти, світячи 

грішним тілом. Санчові того було вже задосить; він торкнув Росинантові повід і пустився 

в дорогу — тепер йому не гріх буде забожитись, що пан його справді з глузду з’їхав. Отут 

же ми з ним і розстанемось на малу часину, поки назад не поверне. 
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Розділ XXVI,  

де оповідається про дальші витворки закоханого Дон 

Кіхота в горах Моренських 

Повертаючись до того, що робив Рицар Сумного Образу, відколи зостався сам-один, 

історія каже ось що: наскакавшись і наперекидавшись досхочу, голий од пояса до п’ят 

Дон Кіхот побачив, що Санчо вже поїхав, не бажаючи дивитись на дальші його вибрики, 

і виліз на самий верх високої скелі та й почав думати-гадати про одну річ, яку вже не раз 

собі обмірковував та й досі не зміг її так чи так вирішити: чи наслідувати йому Роланда 

з його бунтовливим божевіллям, а чи Амадіса з його тихою меланхолією? 

— Усі вважають,— казав він собі в думці — що з Роланда був славний і хоробрий 

рицар, та воно й не дивина. Адже він був заворожений, і ніхто не міг його вбити, хіба що 

загнавши в п’яту циганську голку, а боти він носив на сімох залізних підметках: 

щоправда, ті хитрощі його не порятували, коли Бернардо дель Карпіо піймав його 

в Ронсевалі й задушив у своїх обіймах. Та буде вже про його одвагу, згадаймо краще, як 

і чого він став несамовитий. Безперечно, він знавіснів тоді, як знайшов сліди коло джерела 

і як пастух сказав йому, що Анджеліка двічі або й тричі спала в пообідню годину 

з кучерявим маврюком Медором, Аграмантовим джурою. А він і повірив усьому, гадав, 

що кохана окрила його такою неславою й ганьбою,— певно, що було чого божеволіти! 

А як же мені в його сліди ступити, коли не маю такої причини? Адже я ладен забожитися, 

що моя Дульсінея Тобоська жодного мавра зроду і в вічі не бачила, не знає, які вони й на 

масть, що вона й досі така невинна, якою її мати вродила. І то була б уже їй од мене 

зневага, якби, подумавши на неї щось негарне, я почав шаліти взором несамовитого 

Роланда... Знов же Амадіс Гальський, як мені відомо, з розуму не спадав і жодних 

химород не строїв, а залучив собі превеликої слави як найпалкіший закоханець, бо коли 

сеньйора Оріана, як повідає історія, згордувала ним і веліла на очі їй не навертатись, поки 

сама не скаже, то він подався разом із пустельником одним на Бідну Скелю, де розливався 

буйними сльозами і ревне молився Богові, аж поки в хвилю найглибшої його розпуки 

і відчаю небо не змилосердилось над ним. То з якої ж речі я маю роздягатись отут догола, 

нівечити дерева, що ніякого мені зла не заподіяли, каламутити прозорі струмочки, що, 

може, напоять мене в пригоді чистою своєю водою? Хай же вічно буде славна пам’ять про 

Амадіса, хай наслідує його по спромозі своїй Дон Кіхот з Ламанчі, про якого, може, 

скажуть колись так, як говорили про когось іншого: «Великих діл він не звершив, але до 

них жагуче рвався». І хоча Дульсінея Тобоська не згордувала мною і не знехтувала, то 

байдуже: досить, що я з нею в розлуці. Нумо ж братися до діла! Встаньте в моїй пам’яті, 
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славні чини Амадісові, і нагадайте, що маю почати, щоб гідно вас наслідувати! А втім, 

я згадав уже, що він передовсім молився Богу та приручав себе його опіці,— так же 

зроблю і я. 

За чотки при молитвах правили йому жолуді коркового дуба: він назбирав їх, котрі 

більші, і низав десяток до десятка. Його трохи збентежило, що поблизу ніде не було 

якогось відлюдника чи пустельника, що сповідав би його і подавав йому розраду, тож 

у перерві між молитвами він ходив сюди-туди по луці і все вирізував на корі дерев та 

виводив на дрібному пісочку вірші, в яких виливав свою тугу та виславляв Дульсінею. 

З усіх тих віршів на той час, коли рицаря знайшли, збереглись цілком і були відчитані 

лише ось які: 

Дерева, кущі і квіти, 

Небо чисте і ясне, 

Гори, зеленню повиті, 

Ви послухайте мене, 

Вчуйте спів мій сумовитий. 

Пісня сповнена гіркот, 

Засмучу і вас я нею... 

Де ж причина всіх скорбот? 

Тут ридає Дон Кіхот, 

Що кохає Дульсінею 

Із Тобоса. 

Тут, далеко від сеньйори, 

У колючих чагарях, 

Вірний рицар, серцем хворий, 

Виливає у сльозах 

Свої муки, своє горе. 

Не вкусивши насолод 

І терзаючись душею, 

Наче повінь буйних вод, 

Тут ридає Дон Кіхот, 

Що кохає Дульсінею 

Із Тобоса. 

Повен мужності й одваги, 

В мандрах він пригод шукав, 

Не вгасивши палу спраги, 

Замість слави він дізнав 

Небувалої зневаги. 

Відшмагав його Ерот 

Хворостиною своєю, 

І, поранений стокрот, 

Тут ридає Дон Кіхот, 

Що кохає Дульсінею 

Із Тобоса. 

Ті, що відшукали згодом цього вірша, дуже сміялися з додатку до імені Дульсінеї 

й казали, що то, певно, Дон Кіхот гадав, ніби без тих слів «із Тобоса» його поетичний плач 
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буде незрозумілий; як признався потім сам рицар, так воно справді й було. Він 

понаписував іще багато всякої всячини, та, як ми вже сказали попереду, в цілості 

доховались і були відчитані лише ці три куплети. Отак віршуючи та зітхаючи, взиваючи 

фавнів та сильванів околишніх дібров, наяд річаних та журливу і плачливу німфу Луну, 

щоб вони вислухали його, потішили та одгукнулись до нього,— отак і пробавляв час наш 

гідальго, а ще ходив-шукав зілля якогось їстівного, аби було чим заживитись, поки Санчо 

повернеться; якби джура був забарився не на три дні, а на три тижні, то Рицар Сумного 

Образу напевне так би на виду був змінився, що й рідна мама його не впізнала б. 

Нехай же він собі тут віршує та зітхає, а ми тим часом погляньмо, як Санчо Панса путь 

свою посельську верстає. Вибрався він ото на битий шлях і давай правитись на Тобосо, аж 

на другий день приїхав перед корчму, де його колись так ловко на ковдрі гойдали. Скоро 

вздрів її, зараз йому здалось, ніби він ізнов у повітрі літає. Через те й не хотів він до 

корчми завертати, хоч прибув туди саме під обіди і залюбки попоїв би чогось 

гаряченького, сидівши стільки днів на самій сухіврі. 

Ся потреба примусила його під’їхати до корчми ближче, хоч він іще довго вагався, чи 

йому заходити туди, чи ні. В ту хвилину з двору вийшло двоє чоловіків і зразу його 

впізнали. 

— Послухайте, пане ліценціате,— обізвався один до другого,— чи то часом не Санчо 

Панса верхи на коні, той самий, що, як казала клюшниця нашого шукача пригод, повіявся 

кудись із своїм паном, ставши до нього за джуру? 

— Він і є,— відповів ліценціат,— та й кінь під ним не чий, як Дон Кіхотів. 

Впізнали ж вони його через те, що се були його односельці,— той самий священик і той 

самий цилюрник, що то оглядали колись Дон Кіхотову книгозбірню і творили над нею суд 

інквізиційний. Побачивши тепер Санча Пансу верхи на Росинантові і бажаючи розпитати 

дещо про Дон Кіхота, вони підійшли до нього ближче, і тут священик, озвавши його на 

ім’я, спитав: 

— Друже Санчо, а де твій пан? 

Санчо Панса теж упізнав їх одразу, та поклав собі потаїти од них, де і в якому стані 

його пан перебуває, тим і сказав лише, що пан його робить в одному місці якусь вельми 

важливу справу, а де і яку — того він, Санчо, зроду не виявить,— хоч би йому і очі з лоба 

виймали. 

— Е ні, Санчо,— втрутився в розмову цилюрник,— як ти нам не скажеш, де він єсть, то 

ми подумаємо (та й тепер уже нам так здається), що ти його десь убив і пограбував,— 

адже ти їдеш на його коні. Ану подавай нам сюди господаря сієї шкапи, бо буде тобі лихо! 
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— А ви не нахваляйтесь,— огризнувся Санчо,— не такий я чоловік, щоб людей 

грабувати і вбивати, нехай їх б’є лиха доля чи хоч і Божа сила. Пан же мій оце тепер 

одбуває собі любенько покуту ген там, у горах. 

Та й випалив їм одним духом геть-чисто все, де і як він свого пана зоставив, які їм були 

пригоди і якого він листа везе сеньйорі Дульсінеї Тобоській, тобто доньці Лоренса 

Корочка, що в неї пан закохався, як чорт у суху вербу. Священик і цилюрник із дива не 

виходили, слухаючи Санчової оповіді: хоч і знали вони, що Дон Кіхот розумом схибнувся, 

що такий блуд на нього напав, та мусили знову й знову на його вчинки чудувати. Вони 

попрохали Санчо показати їм листа, що він віз до сеньйори Дульсінеї Тобоської. Той 

сказав, що лист записаний у пропам’ятній книжечці і що пан велів дати його переписати 

в першому селі, через яке їхатиме; та священик наполягав, хай усе-таки їм те послання 

покаже, а він його, мовляв, сам начисто перепише. Санчо Панса поліз по ту книжечку за 

пазуху, та так і не знайшов її — і шкода була того шукання, бо записник лишився в Дон 

Кіхота, він просто забув передати його Санчові, а той йому не нагадав. 

Як побачив Санчо, що книжечки там немає, враз аж пополотнів увесь. Лап туди, лап 

сюди — таки нема! Як не вчепиться ж він тоді сам собі в бороду, як не почне її 

теребити — тільки пелехи летять... Ще й кулаком разів із шість по виду себе вгатив, аж 

паюха з носа потекла. Тоді священик з цилюрником спитали, що йому сталось і чого се 

він так сам себе мордує. 

— Як же мені не мордуватись,— одказав Санчо,— коли в одну мить аж три осли в мене 

пропало, як три ясні соколи... Отак: тьху — і нема! 

— Як же се могло трапитись? — спитав цилюрник. 

— А так,— одказав Санчо,— що загубив я книжечку пропам’ятну, де був лист до 

Дульсінеї і цидулка од мого пана до панночки небоги, де він велить їй за підписом своїм 

видати мені трьох ослят із тих чотирьох чи п’ятьох, що в нього у стайні стоять. 

Та й розповів їм, як у нього Сірий пропав. Священик почав потішати його, що як 

знайдуть вони пана, той напише йому другого квитка вже на порядному папері, як 

заведено, бо по закону документи, написані в записничку, все одно неважні 

і неправосильні. Санчо тому дуже зрадів і сказав, що коли так, то лихо його бери того 

листа до Дульсінеї, адже він його напам’ять витвердив і може де завгодно й кому завгодно 

проказати. 

— То прокажи його нам, Санчо,— сказав цилюрник,— а ми його вже на папір 

положимо. 
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Почав Санчо листа пригадувати: чухає потилицю, з ноги на ногу переступає, пучки собі 

гризе, очі то в землю встромить, то знов до неба зведе, а священик із цилюрником стоять 

та ждуть, що ж він їм скаже. По довгій хвилі Санчо обізвався нарешті: 

— Бігме, панотченьку, якась нечиста сила забила мені памороки; що й не пригадаю 

того листа. От тільки крутиться на думці, що так він починався: «Доставальна,— пише,— 

і мужоглядна сеньйоро!» 

— Та не так,— поправив його цилюрник,— певне, що там стояло: «Достохвальна 

і можновладна сеньйоро», абощо. 

— О, о,— підтвердив Санчо.— А далі прогасав... Як пак воно було, дай Боже пам’яті... 

Ага, далі, значиться, пише, що, зранений, і зболений, і сну позбавлений, цілує, нібито, 

ручки невдячній уродниці чи угодниці, що зичить їй, вважаєте, чи то здоровля, чи то 

хороби якоїсь — і ще різні такі різнощі, а наприпослідок прописує: «Твій,— кае,— до 

самого гробу Лицар,— кае,— Сумного Образу». 

Обидва слухачі вподобали вельми сей переказ і похваляли Санча за його добру пам’ять 

та просили ще кілька разів листа переповісти, щоб вони могли його доладу затямити 

й записати; Санчо прослебізував те послання ще тричі і щоразу городив усе нові й нові 

нісенітниці. Тоді розповів їм про всякі панові пригоди, промовчавши, одначе, про те, як 

його самого в оцій корчмі гойдали, що він тепер і вступити в неї не наважувавсь. А ще 

сказав, що скоро пан дістане добру вістку од сеньйори Дульсінеї Тобоської, то не 

забариться стати імператором або так яким монархою, про се вже вони вдвох домовились, 

і то для нього не яка труднація, бо вдачу має завзяту, а правицю потужну; як же се 

справдиться, то пан одружить його, Санча (на той час уже вдівця), з хрелівною своєї 

імператриці, що дістане в спадок пребагаті володіння, і то на суходолі, бо в тих островах 

та островенятах Санчо вже зневірився. Санчо говорив те все так поважно, сякаючи час од 

часу носа, і з такою певністю, що слухачі його мусили знов подивляти Дон Кіхотове 

навальне божевілля, що й сей бідний розум за собою порвало. Та вони не завдавали собі 

клопоту розсіяти той туман, що окривав йому голову: нехай багатіє дурень думкою, а їм 

з тих балачок немала на серці утіха. Сказали йому тільки, хай молить Бога за здоров’я 

свого пана, бо то річ цілком можлива і навіть майже певна, що він стане, як каже, 

імператором або вийде принаймні на архієпископа чи ще якого високого чину доскочить. 

На те Санчо відповів їм: 

— Панове добродійство, а що як і справді фортуна так поверне, що панові 

забандюриться не в імператорі піти, а в архієпископи? Скажіть мені, спасибі вам, чим 

дарують мандровані архієпископи джур своїх? 
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— Звичайно вони дарують їм якусь парафію на хліб духовний,— відповів священик,— 

або хоч паламарство; бо й за ту службу добрі гроші йдуть, ще й хавтур усяких багато. 

— То для сього ж треба,— заперечив Санчо,— щоб той джура безженним був і міг 

щось при службі Божій помагати, а я — бідна моя головонька! — жонатий, а до того ще 

й неписьменний, ні аз, ні буки не втну... Що ж тепер буде, як пан, буває, в архієпископи 

пошиється, а не в імператорі, як у мандрованих лицарів спрежду заведено? 

— Не турбуйся, друже Санчо,— заспокоїв його цилюрник,— ми твого пана попросимо, 

розрадимо його, скажемо, що й сумління йому велить стати радше імператором, ніж 

архієпископом, та воно й легше буде, бо він більше хоробрий, аніж у письмі вчений. 

— Та й мені воно так здається,— зауважив Санчо,— проте мушу сказати, що пан мій на 

все здалий. Та я вже благатиму Господа мило — сердного, аби він пана мого на таку 

посадив посаду, щоб і йому самому краще, і мені більша нагорода була. 

— Ти говориш, як у дзвони дзвониш,— сказав священик,— і вчиниш, як щирий 

християнин. Тепер же нам треба щось придумати, щоб твого пана од тієї непотрібної 

покути дозволити, що він, як ти кажеш, справляє. То ходім, може, поміркуємо, як се 

Зробити, та й підобідаємо заразом у сій корчмі, бо воно вже ніби й пора. 

Санчо одрік, що нехай ідуть самі, а він їх тут почекає; згодом він, мовляв, розкаже їм, 

чом він не пішов і чом йому не можна до корчми заходити, і ще попросив винести йому 

чогось гарячого, а Росинантові оброку. От вони й пішли, а Санчо зостався; через деякий 

час цилюрник приніс йому попоїсти. А священик із цилюрником довго ще обговорювали, 

як би їм зробити те, що задумали; врешті священик добрав, здається, способу, як можна 

підійти до Дон Кіхота, і виклав цилюрникові свій план. План же був ось який: священик 

мав перебратись за подорожню панянку, а цилюрник ніби за її джуру; тоді вони вдадуться 

разом до Дон Кіхота і та нібито покривджена панянка попросить у нього одної ласки, якої 

той, будучи правдивим мандрованим рицарем, не зможе їй відмовити. А ласки вони 

попросять у нього ось якої: Дон Кіхот має поїхати з нею, куди вона скаже, і помститися за 

наругу, яку вчинив їй певний недобрий кавальєро, притому попросить у нього, щоб не 

вимагав од неї відслонювати запинала і ні про що її не розпитував, поки тої помсти не 

доконає. Священик сподівався, що Дон Кіхот без жодного сумніву на те прохання 

здасться і вони виманять його з тої пущі та припровадять до свого села, де вже будуть 

шукати якоїсь ради на те його незвичайне божевілля. 

Розділ XXVII 

Про те, як парох із цилюрником довели свій намір до діла, 
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а також про інші події, що варто їх у сій великій історії 

оповісти 

Парохів задум сподобався цилюрникові непомалу, і вони вдвох зараз же взялися до 

діла. Давши на заставу нову священицьку реверенду, вони добули в корчмарихи спідницю 

і очіпок із наміткою, а цилюрник зладив собі довгу бороду з волячого хвоста чи то 

полової, чи то рудої масті, в якого корчмар було гребінці стромляв. Корчмариха спитала, 

навіщо їм уся та примус ія здалася, і парох розповів їй небагатьма словами про Дон 

Кіхотове божевілля та про той перевдяг, з допомогою якого вони надумали виманити 

рицаря з його гірської криївки. Господар з господинею без труда здогадались, що мова 

мовиться про недавнього їхнього постояльця, що то бальзам у них готував і що його 

джуру на ковдрі підкидали, та й розповіли парохові про всю ту пригоду, не поминувши 

й того, що намагався потаїти від них Санчо. Тоді господиня вирядила пароха так що аж: 

одягла на нього спідницю сукняну з чорними оксамитними лиштвами, у п’ядь завширшки, 

добряче вже обстріпаними, та зелену оксамитну ж корсетку з білою атласною лямівкою,— 

все те шилося й носилося, мабуть, іще за короля Вамби. В очіпок парох не хотів 

прибиратись, узяв натомість стебновану полотняну шапочку, що на ніч собі одягав, чоло 

перев’язав чорною тафтяною тасьмою, а вид увесь аж до самої бороди чорним запиналом 

запнув. Зверху насунув капелюха, такого крислатого, що й за парасоля міг би правити, і, 

нахопивши на плечі керейку, сів на мула по-жіноцьки, а на другого зліз цилюрник 

з довгою аж до пояса бородою, чи то рудою, чи то сивою — сказано, з переполасого 

волячого хвоста. 

Вони попрощались зо всіма, в тому числі з поштивою Маріторною, котра, хоч і мала 

себе за недостойну, обіцяла молити Бога, поки їй чоток стане, аби він погодив їй у такому 

нелегкому і справді спасенному ділі. Та ледве виїхали вони з корчми, як парохові спало 

раптом на думку, що не честь і не подоба духовній особі отак на жінку строїтись, як він 

оце щойно зробив, хоч би й для якої важливої справи; він сказав цилюрникові, що краще 

їм помінятися уборами — майстер Ніколас хай приставляється скривдженою панянкою, 

а він ніби їй за слугу буде, то все-таки гідності священичій менша ураза; якщо ж 

цилюрник на те не пристане, то він далі не поїде, кат його бери, того Дон Кіхота. Тим 

часом над’їхав Санчо: побачивши їх у такому перевдязі, він не міг стримати сміху. 

Цилюрник згодився на все, що пропонував парох, і той став навчати його (раз уже вони 

помінялись ролями), що має робити й говорити, аби зацікавити Дон Кіхота й примусити 

його поїхати з ними, покинувши ті нетрі, що рицар улюбив собі для мирної своєї покути. 

Цилюрник одказав, що він і без тої науки зробить усе як треба. Він не хотів пере 
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вбиратись, поки не доїдуть до того врочища, де обертався Дон Кіхот, тим і згорнув на 

якийсь час жіноче вбрання, а парох почепив собі бороду, і всі рушили далі. Перед вів 

Санчо, який оповідав їм по дорозі про зустріч із шаленцем, якого здибали вони в горах, 

однак змовчав про знахідку, про той баул і що в ньому містилось; хоч був, бачите, 

дурнуватий, а на гроші таки жадібний. 

На другий день доїхали вони до того місця, де Санчо розкидав віття, щоб по тій 

прикметі знайти пробуток свого пана; впізнавши місце, він сказав їм, що тут уже близько, 

тож нехай перевдягаються, як це справді потрібно для пайового рятунку,— бо парох із 

цилюрником ще вчора йому пояснили, чого вони до Дон Кіхота в такому перевдязі 

збираються — тільки так, мовляв, можна його з тої халепи витягти, в яку він самохіть 

ускочив. Крім того, вони попросили Санча не виявляти Дон Кіхотові, хто вони такі, і не 

показувати, що він їх знає; як же пан спитає в нього (а він не може не спитати), чи він 

передав листа Дульсінеї, то хай скаже, що передав і що вона, не вміючи читати й писати, 

дала усну відповідь, наказуючи рицареві під загрозою неласки своєї негайно їхати до неї 

в якійсь пильній справі. Цими хитрощами та вигадкою про скривджену панянку вони 

мали майже певну надію справити його на добру путь, і він незабаром матиме змогу 

доп’ясти якщо не імператорського, то принаймні королівського престолу, а щоб він 

подався на архієпископа, того, мовляв, не треба боятися. Санчо вислухав усе те пильно, 

затямив, що і як, і подякував їм за те, що намовлятимуть пана іти на імператора, а не на 

архієпископа, бо був переконаний, що імператор щедріше може джуру свого нагородити, 

аніж будь-який мандрований архієпископ. А потім сказав іще їм, що спершу він один 

поїде до Дон Кіхота і перекаже йому відповідь його сеньйори,— може, цього самого буде 

досить, щоб його з тих нетрів виманити, і справа обійдеться без зайвого клопоту. Парох 

і цилюрник пристали на його думку й вирішили почекати, поки він не вернеться з певною 

звісткою про пана. 

Санчо поїхав далі у гірські нетрища, а вони зостались в ущелині, де поміж бескеття й. 

тінявих дерев дзюркотів тихою течією маленький струмочок. Стояв гарячий серпневий 

день (у тих краях це пора найдужчого літнього палу), звернуло саме на третю годину, 

і вони вирішили ждати на Санчове повернення в сій любій містині. Сіли собі в холодочку, 

спочивають, аж чують — співає ніби хтось милим та приємним голосом без ніякої 

пригравки. Се здивувало їх непомалу: де б у такому дикому місці взятися такому доброму 

співакові? Воно-то, кажуть іноді, що по лісах та полях блукають на диво співучі пастухи, 

але се більше схоже на поетичний вимисел, аніж на щиру правду. Ще більше здивувались 

вони, як слова тієї пісні розчули: не пастуша була то співанка, а вірші, складені, певно, 

людиною освіченою і значного роду. Ось що в тій пісні співалось: 
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Що нищить всі життєві блага? 

Зневага. 

Що збільшує чуттів непевність? 

Ревність. 

Що серцю туга і розпука? 

Розлука. 

Отак мене терзає мука, 

Печуть огнем жалі палкії, 

Бо убивають всі надії 

Зневага, ревність і розлука. 

Хто породив мої страждання? 

Кохання. 

Хто повелів, щоб жив я в горі? 

Зорі. 

Хто завдає тяжкого болю? 

Недоля. 

Отак томлюсь в земній юдолі, 

Клену життя своє стражденне, 

Бо об’єднались проти мене 

Кохання, зорі і недоля. 

Яка мене врятує сила? 

Могила. 

Яка лишилася розрада? 

Зрада. 

Яке по ній чека похмілля? 

Божевілля. 

Отож даремні всі зусилля, 

Безплідні всі рятунку спроби, 

Бо ліки гірші від хвороби,— 

Могила, зрада й божевілля. 

Година дня, пора року, безлюдна містина, голос співака і його майстерність — все це 

сповнило подивом і захватом душі обох слухачів. Вони ніби завмерли, наслухаючи, що 

буде далі, але ж не діждавши продовження пісні, поклали рушити на розшуки того 

ніжноголосого співака. Та тільки вони стали на рівні, як ізнов прикипіли на місці, бо тої ж 

самої миті чарівний голос завів співати ось якого сонета: 

Священна дружбо, на легкім крилі 

Полинула ти в емпірей щасливий, 

Де чути лиш блаженних світлі співи, 

— Лиш образ твій зостався на землі. 

Показуєш ти звідти, мов у млі, 

Повитий у серпанок мир правдивий, 

Де мріються часом благі пориви, 

У вчинки виливаючися злі. 

Зійди з небес чи закажи віднині 

Ходить омані у твоїм одінні 

І сіяти незгоду між людьми, 

Бо доведуть ті брехні та облуди, 

Що світ увесь кипіть війною буде 
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І стане царством хаосу і гьми. 

Спів завершився глибоким зітханням; наші слухачі знов наставили вуха, чи не заспіває 

той невидимий співак іще якої, але почувши, що пісня перейшла в ридання і жалібні 

зойки, вирішили дізнатись, що то за журливець такий, що голос у нього такий розкішний, 

а стогони такі болючі. Ледве завернули за скелю, як побачили юнака, що на вроду й на 

поставу кап-у-кап такий був, яким змалював Санчо Панса шаленця Карденія, коли 

переповідав їм його історію. Побачивши людей, юнак не здивувався; спустивши голову на 

груди, він стояв нерушиме, немов у глибокій задумі, і вдруге вже не підводив на них очей. 

Проречистий на слово парох, упізнавши юнака по деяких прикметах і свідомий його лихої 

долі, підійшов до нього і не широкомовно, зате переконливо почав уговоряти, аби 

покинув те своє злиденне життя і не змарнував його знічев’я, бо то було з усіх нещасть 

нещастя. Карденіо був на той час при зуповнім розумі, вільний від нападу шаленства, що 

так часто його мордувало; побачивши двох незнайомців, що вбранням своїм вельми од 

тих людей одрізнялись, котрі в сій пустизні часом траплялися, він трохи аж збентежився, 

особливо коли почув, що вони говорять про його справи як про щось добре відоме (се 

пізнати було і з парохової мови), і з такими обернувся до них речами: 

— Добре бачу, панове (хоч би хто ви були), що небо, піклуючись ненастанно про 

добрих, а не раз і про ледачих, посилає до мене, недостойного, у сі відлюдні і від шляху 

відлеглі місця порадників і розрадників, котрі ясно й розумно зводять мені на очі, як 

безрозумно я тут живу, і намагаються на ліпшу путь мене навернути. Та вони не можуть 

знати одної речі, добре відомої мені: вийшовши з сієї небезпеки, я неодмінно наразився б 

на іншу, ще грізнішу,— і, не розуміючи сього, вважають мене за чоловіка нетямущого, 

а може, навіть і зовсім безумного. Та воно й не диво: сам я відчуваю, що сила, з якою 

я уявляю свою нещасливу долю, діє на мене так ґвалтовно і так згубно, що інколи огортає 

невідпорно всю мою істоту, і тоді я мов каменію, стаю безчулим і безтямним. Про се 

я дізнаюся геть пізніше, коли люди розповідають і показують довідне, що я витворяв 

у тому страшному нападі. Що мені лишається робити, як не жалкувати даремне, як не 

проклинати намарне злої моєї долі та ще хіба, виправдуючи своє шаленство, розповідати 

охочим, звідки воно взялося: може, розсудливі люди, пізнавши причину, не здивуються 

наслідкам, а хоч і не знайдуть для мене ліків, то принаймні не осудять мене, і гнів, 

викликаний моїми безумними вчинками, зміниться на спочуття до моїх страждань. Якщо 

ви, панове, прийшли сюди з тим самим наміром, з яким уже інші були приходили, то 

перше, ніж урозумляти мене мудрими своїми радами, послухайте з ласки вашої повісті 

про мої нещасні пригоди, бо гадаю, що, вислухавши її, ви вже не візьмете на себе марної 

праці втішати мене в невтішному горі. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2158 

 

Обом подорожнім тільки цього й хотілося — почути з власних уст його, що 

спричинилось до тієї недуги, і вони попросили, щоб він розповів їм усе, обіцяючи не 

робити ніяких спроб лікувати його чи потішати, якщо тільки він сам того не зажадає. Тоді 

журливець почав оповідати їм свою історію майже тими самими словами й виразами, що 

й кілька днів тому, коли він розказував її Дон Кіхотові та козопасові; тільки тоді повість 

урвалась, як він згадав лікаря Елісабата, а наш гідальго так ревно доказав рицарськості 

своєї, тепер же, на щастя, сталося так, що на оповідача сказ не напав і він зміг усе до кінця 

доказати. Отож, дійшовши до цидулки, яку дон Фернандо знайшов у книзі про Амадіса 

Гальського, Карденіо сказав, що він її напам’ять знає; було ж у ній написано ось що: 

ЛЮСІНДА ДО КАРДЕНІЯ 

«Щодень я одкриваю в Вас прикмети, які змушують —і зобов’язують мене поважати 

Вас щораз більше; коли Вам любо, щоб я справдила те зобов’язання без ущербку для 

власної честі, Ви можете легко того добитись. Панотець мій знає Вас і щиро любить мене, 

тож, не силуючи моєї волі, він радо учинить Вашу, якщо Ви й справді так мене шануєте, 

як Ви запевняєте і як я сама в добрій вірі гадаю». 

— Та записка,— провадив Карденіо,— спонукала мене, як я вже сказав, просити 

Люсіндиної руки і вона ж піддала Фернандові думку, що її авторка — одна 

з найрозумніших і найделікатніших женщин на світі. І вона ж, та записка, породила в нім 

бажання погубити мене перше, ніж я встигну здійснити своє. Я сказав йому, яку умову 

поставив мені Люсіндин батько — він жадав, аби річ про сватання завів мій панотець, а 

я не смів його тим часом о те прохати, бо не був певен, чи він на те пристане,— не тому, 

щоб у нього були якісь сумніви щодо стану Люсінди, її доброзвичайності та вроди, ні, 

така наречена могла зробити честь найшляхетнішій гишпанській фамілії,— але ж він мені 

сказав, щоб я не поспішав одружуватись, поки не з’ясується, які заміри має щодо мене дук 

Рікардо. Словом, я признався дону Фернандові, що не маю зваги заговорити про те 

з панотцем моїм, боячись сієї перешкоди і передчуваючи якісь інші, недовідомі; чогось 

мені тоді вже здавалось, що мріям моїм не судилося здійснитись. На те дон Фернандо 

відповів мені, що він сам удасться до мого панотця і намовить його переговорити 

з Люсіндиним батьком. О амбітний Марію! О жорстокий Катіліно! О безпутний Сулло! О 

лукавий Ганелоне! О зрадливий Вельїдо! О мстивий Юліане! О сріблолюбний Юдо! О ти, 

лютий, підступний і облудний віроломцю! Чим не догодив тобі нещасливець, який так 

щиро сповірив тобі тайнощі і радощі свого серця? Чим я тебе образив чи зневажив? Коли 

я тобі що лихе радив, коли хоч слово сказав, яке б не на добро, а на шкоду тобі вийшло? 

Та на що я, безталанний, нарікаю, на кого ремствую? Адже річ відома: коли нашлють на 

нас напасть зорі небесні, вона спадає на нашу голову з такою люттю і яростю, що ніяка 
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сила на землі не може її спинити, ніякі старання людські не здоліють її одвернути. Хто 

міг би подумати, що дон Фернандо, іменитий кавальєро, обдарований світлим розумом, 

зобов’язаний мені не за одну службу, спроможний задовольнити схотінки свої любовні, де 

тільки оком поведе,— що він пожадає вкрасти в мене, як то кажуть, одним-єдину ягничку, 

котра навіть не була ще моєю! Та облишмо сі даремні й непотрібні міркування і нав’яжімо 

знову порвану нитку жалісної моєї повісті. Отож присутність моя заважала дону 

Фернандові справдити свій лукавий і підступний задум, і він вирішив послати мене до 

свого старшого брата нібито по гроші, щоб розплатитися за шестеро коней, котрих він 

сторгував навмисне, аби тільки випровадити мене і свій злочинний намір безперешкодно 

до скутку довести: того ж самого дня, коли він визвався з панотцем моїм переговорити, 

мусив я їхати по ті гроші. Чи міг я таке зрадецтво передбачити? Чи міг я підозрівати про 

таке віроломство? Ясно, що ні. Задоволений з доброї купівлі, я не вагаючись зохотився 

їхати до дука хоч і зразу. Того ж вечора я побачився з Люсіндою, переказав їй, про що ми 

говорили з доном Фернандом, і висловив певну надію, що небавом чесні й добрі заміри 

наші дійдуть щасливого звершення. Люсінда, що так само, як і я, не прочувала зради, 

прохала мене, щоб я не дуже там барився, бо їй здавалось, що скоро мій панотець з її 

батьком перемовиться, так усі бажання наші без жодного загаю і справдяться. Не знаю, 

що їй сталось, та ледве вона сі слова промовила, як на очах їй забриніли сльози, а в горлі 

мов що здавило — не змоглася більше на річ, сердешна, хоч, бачилось, багато дечого 

хотіла мені сказати. Се мене дуже здивувало, бо раніше за нею нічого такого не помічав: 

як пощастить нам, бувало, з нею зустрітися, як прирозумію я з нею побачитись, то скільки 

було радощів, скільки втіхи! Розмови нашої любої не затьмарювали ніколи ані сльози, ні 

зітхання, ні ревнощі, ні підозри, ні страх перед майбутнім. Я не здякувався долі, що маю 

таку кохану, я захоплювався красою Люсінди, подивляв її розум і вдачу, вона ж навзаєм 

вихваляла в мені ті прикмети, що їй, як закоханій, здавались гідними хвали. Потім ми 

говорили про те, про се, оповідали одне одному про сусід та знайомих, і сміливість моя не 

сягала далі того, що я майже силоміць брав її хорошу біленьку ручку і підносив її до уст, 

наскільки се дозволяли мені часті, хоч і невисокі, грати віконні, що нас розділяли. Але 

в ніч проти смутного дня мого від’їзду вона плакала, ридала, зітхала й пішла нарешті, а я, 

наляканий сими несподіваними й сумними для мене об’явами жалю її та журби, ще довго 

бентежився й тривожився душею. Щоб не вдаватися завчасу в тугу, я клав те все на карб 

великій її любові до мене та печалі, що закоханих завше перед розлукою обіймає. Рушив 

я в дорогу сумний та невеселий, в душі мені роїлися якісь невиразні страхи та підозри, 

і вже сама тая невиразність провіщала недвозначно майбутнє горе моє і мою недолю. 

Я прибув, куди мене послано, і вручив листа братові дона Фернанда. Добре мене там 
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прийняли, та не хутко назад вирядили: на превелику мою досаду мав я чекати цілий 

тиждень та ще й до того велено мені не даватися на очі дукові Рікарду, бо дон Фернандо 

прохав брата переслати ті гроші потай батька. І все те було вигадкою невірного дона 

Фернанда, бо у брата його безперечно знайшовся — б гріш і він міг би одпустити мене 

одразу. Немило мені було те доручення й той розказ виконувати, незмога була стільки 

днів, не бачивши Люсінди, витерпіти, особливо після такого смутного нашого розстання, 

та яко рукодайний слуга мусив я скоритись, хоч серце моє чуло, що за той послух 

я приплачуся своїм щастям. На четвертий день по моїм туди приїзді з’явився до мене 

посланець із листом: ледве я на адресу глянув, зараз догадався, що то від Люсінди, її рука. 

Розпечатував я того листа з тривогою і трепетом, боячися, що скоїлось, мабуть, щось 

непевне, інакше не писала б до мене аж сюди, бо й дома було зрідка лише листом 

озивалась. Перше ніж листа того читати, я спитав у посланця, хто йому вручив його і чи 

довго він сюди їхав. Він одказав, що йшов так як під обіди вулицею нашого міста, аж тут 

пані якась уродлива нагукала його з вікна і промовила швидко з сльозами на очах: «Якщо 

ви, братіку, маєте християнську душу, то Богом милим благаю вас — негайно одвезіть 

і передайте сього листа в те місто й тому чоловікові, що в адресі вказані і мусять бути вам 

відомі; за се спасенне діло Господь вам на небі заплатить. Щоб же вам легше було 

справуваться, візьміть собі отсю хусточку».— «Сеє сказавши, кинула мені з вікна 

хусточку, а в ній сто реалів зав’язано, та персня золотого, що ось у мене на пальці, і листа, 

що я вам оце подав. Не чекаючи на відповідь, вона зразу відійшла од вікна, а проте 

побачила, що я підняв листа і хусточку і показав їй на мигах, що все зроблю, чого вона 

просить. Діставши наперед таку щедру винагороду за моє посельство і дізнавшися 

з адреси, що листа треба доправити саме вам (а вас я, пане, добре знаю), і зворушений 

слізьми тої хорошої пані, я вирішив, не покладаючись на жодних посередників, подати 

листа прямо в ваші руки та й зверстав цю дорогу за шістнадцять годин од тої хвилі, як 

отримав послання, а буде сюди од нашого міста, як самі здорові знаєте, вісімнадцять 

миль». Я жадібно ловив ухом кожне слово сього незвичайного і послужливого вістовця, 

а коліна мені так тремтіли, що я ледве міг устояти на ногах! Розкривши нарешті листа, 

я прочитав у ньому ось що: 

«Дон Фернандо обіцяв Вам поговорити з Вашим панотцем, щоб той до мого удався, 

проте обернув те слово не на Ваше благо, а на власну користь. Знайте, сеньйоре, що він 

сам попросив моєї руки, і панотець мій, знаджений перевагами, які сей жених нібито має 

над Вами, з такою готовністю прийняв те освідчення, що за два дні мають відбуватися 

наші заручини, і то тайно, без жодних гостей: свідками будуть лише небо та дехто 

з домівників. Що діється в мене в душі, можете собі уявити; чи слід Вам приїхати — 
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дивіться самі; чи я Вас люблю, чи ні — покаже кінець сієї справи. Дай Боже, щоб сей лист 

дістався у Ваші руки раніше, ніж мене зв’яжуть з тим, хто не дотримує слова й не 

додержує вірності». 

Такий був коротко зміст її послання, що примусило мене рушити в дорогу негайно, не 

чекаючи ні на гроші, ні на яку відповідь. Ясно мені стало, що не про купівлю коней дбав 

дон Фернандо, мене одсилаючи, а зовсім про іншу орудку. Гнів, що спалахнув у душі моїй 

проти дона Фернанда, і страх загубити скарб, що вислужив я щирим коханням та 

багаторічною вірністю, додали мені крил: другого дня я примчав до нашого міста в той 

саме час і годину, коли йшов зазвичай на побачення з Люсіндою. Приїхав я потай миру, 

мула завів до того доброго чоловіка, що то листа мені передав, і доля, здавалось, мені 

сприяла: я побачив Люсінду за гратованим вікном, свідком нашого милування. Люсінда 

одразу мене впізнала, а я її,— та що було по тому впізнанню? Чи є хто на світі, аби міг 

похвалитися, що зглибив до самого дна і збагнув до кінця хибку та мінливу вдачу дівочу? 

Певно, що на світі такого немає... Отож побачила мене Люсінда та й каже: «Карденіо, на 

мені вінчальне вбрання, в світлиці чекають на мене підступний дон Фернандо, корисливий 

панотець мій і свідки — тільки ж будуть вони самовидцями не заручин моїх, а смерті. 

Мужайся, мій коханий, постарайся бути присутнім на тих жертвоприносинах; як слова мої 

не здоліють їм перешкодити, маю при собі схованого кинджала, що й не таку інтригу 

може розладнати: поклавши кінець моєму життю, хай покладе він початок твоїй певності, 

що я любила тебе й люблю». Хвилюючись, я відповів їй поспіхом,— боявся, що й сього не 

встигну сказати: «Нехай твої вчинки, сеньйоро моя, справди 

дять твої слова; якщо ти маєш при собі кинджала, щоб довести твою вірність, я маю 

шпагу, щоб нею тебе оборонити — або самого себе вбити, коли доля буде нам 

супротивна». Не знаю, чи вчула вона мої слова, бо в ту саму хвилю покликано її: там, 

мовляв, уже жде на неї молодий. Тут запала ніч журби моєї, зайшло сонце моєї радості, 

померкло світло очей моїх і нетям огорнув мій розум... Не важився я в дім до неї 

вступити, не здолів з місця зрушити. Та зміркувавши, що мені конче треба там бути, бо 

хто зна, що може статися, я перемігся і ввійшов туди. Всі ходи й виходи знав я добре, 

а в домі стояв розгардіяш, хоч і нишком ніби все те діялось, так що ніхто мене й не 

помітив. Я прокрався до світлиці і, вигодивши хвильку, сховався в віконній ніші, 

обхиленій обосторонь килимами: в прозір між їх окрайцями міг я спостерігати, що 

в світлиці робиться, лишаючись сам невидним. Де взяти слів, щоб розказати, як рвійно 

билось моє серце, коли я там стояв, які думки мене зносили, які гадки поривали? Було 

того думу, як на морі шуму, а якого, про що — годі вимовити, неможливо висловити. 

Нарешті до світлиці ввійшов молодий у своєму звичайному одязі, без жодних окрас, 
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шафером при ньому був Люсіндин брат у других і більше там нікого не було, опріч 

домової челяді. За якусь хвилю вказалася і Люсінда, що в супроводі матері своєї та двох 

покойових вийшла з одежної кімнати; убрана вона була пишно та розкішно, як то 

й личило вроді її та вельможності, з неперевершеною елегантністю і досконалим густом. 

Дивування й гнів не дали мені змоги розглянути докладно те вбрання, впали мені в очі 

лиш кольори білий та шарлатний, та ще ряхтіння самоцвітів дорогих, що їй зачіску 

і сукню зукрашали. Та все те меркло проти надзвичайної краси чудовного її золотавого 

волосся, що пересяювало блиск коштовного каміння і світло чотирьох посвітачів, які тут 

горіли, аж очі в себе брало. О пам’яте, немилосердна тиранко мого супокою! Чом ти й досі 

зводиш мені на очі незрівнянну красу обожуваної ворогині моєї? Краще б ти, жорстока 

пам’яте, нагадала і змалювала мені її вчинок, щоб із тої жахливої кривди, якої вона 

завдала моєму серцю, я наважився якщо не помститися на ній, то принаймні наложити на 

себе руки? Не майте мені на зле, панове, як я, може, од речі одбігаю,— горе моє таке, що 

не годиться говорити про нього коротко й побіжно, кожна найдрібніша обставина сієї 

події заслуговує, здається мені, на докладне висвітлення. 

Парох відповів йому, що вони собі того за зле не мають, а, навпаки, слухають його 

з великою пильністю, бо навіть усі ті дрібниці варті не меншої уваги, ніж сама повість, 

і оминути їх було б негоже. 

— Отож,— вів далі Карденіо,— коли всі зібралися в світлиці, увійшов капелан і, 

взявши молодих за руки, як того вимагає обряд, спитав: «Чи згодні ви, панно Люсіндо, 

узнати притомного тут пана Фернанда за правного свого малжонка, як то велить пресвята 

церква, наша мати?» Я вихилився головою з-поза килимів, стривожено й напружено 

чекаючи відповіді Люсінди,— зараз я почую, думав, або свій смертний вирок, або гасло 

воскресіння. Чом я не вискочив тоді з криївки своєї, чом не гукнув: «Ой, Люсіндо, 

Люсіндо! Схаменися, що ти дієш? Згадай, що ти говорила, подумай, що ти моя і не можеш 

належати нікому іншому! Зміркуй, що в ту саму мить, як ти скажеш так, урветься моє 

життя... А ти, віроломний Фернандо, нищителю мого блаженства, смерте мого життя! 

Чого ти хочеш, до чого пориваєшся? Помисли, що не по-християнськи ти вчиниш, 

допевняючись здійснення своїх бажань, бо Люсінда — жона мені, а я їй муж!.». О, 

я безумний! Тепер, коли я розлучений із нею, коли та небезпека мені не загрожує, я знаю, 

що мав тоді робити, та не зробив; тепер, попустивши злодієві вкрасти мій 

найкоштовніший скарб, я лише проклинаю його, а міг би тоді скарати, якби здобувся на ту 

силу, що витрачаю тепер на марні жалі! Ну що ж, я був тоді дурнем і боягузом,— так мені 

й треба, що конаю тепер у ганьбі, скрусі й божевіллі... Капелан чекав од Люсінди 

відповіді, а вона ніби вагалась; я думав уже, що зараз добуде кинджала й доведе, що кохає 
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мене, або зможеться на слово правди і поверне діло на мою руч, аж чую — тихим, ніби не 

своїм голосом промовила: «Так, я згодна». Дон Фернандо сказав те саме і надів їй на 

палець обручку — відтепер вони були зв’язані нерозривними узами. Молодий хотів 

поцілувати молоду, та вона вхопилась за серце і впала непритомна на руки своєї матері. 

Що ж діялось зі мною, коли я почув з її уст оте так, що розбило всі мої надії, показало всю 

фальш і облуду її обіцянок, коли я зрозумів, що повік уже не вернути мені того щастя, яке 

я втратив в одну-єдину мить? Я був немов приголомшений, мені здавалося, що небо 

одцуралось од мене, земля не хотіла мене носити, повітря не дає мені духу для зітхань, 

вода — вологи для моїх сліз. З усіх стихій при мені лишився один вогонь, і я весь палав-

клекотав гнівом і ревнощами... Коли Люсінда зомліла, всі переполошились, а мати 

розшнурувала їй сукню, щоб легше дихати було, і знайшла при тому в неї на грудях 

запечатаного листа. Дон Фернандо миттю схопив його, розкрив і став читати при світлі 

смолоскипа, як же прочитав, то й не глянув на молоду, що її всі намагались очутити, 

а опустився в крісло, підперши голову рукою, та так і сидів у глибокій задумі. 

Скориставшися з того переполоху між домівками, я вирішив вийти з своєї криївки, 

байдуже, чи побачить мене хто, чи ні; як помітять, думаю, то щось таке несвітське вчиню, 

так покараю не лише віроломного дона Фернанда, а й ту хистку зомлілу зрадливицю, що 

перед усіма наяв вийде той правий гнів, яким кипіло моє серце. Але лиха моя доля, що 

берегла мене, мабуть, для ще гірших напастей (якщо можна собі уявити щось гірше, ніж 

те, чого я вже зазнав), не відібрала ще тоді цілковито в мене розуму, я втратив його геть 

пізніше. Тим-то я облишив думку про помсту над найлютішими моїми ворогами (хоч її 

легко було здійснити, бо вони мене зовсім не сподівались) і зважився натомість покарати 

самого себе тою карою, якої вони заслуговували, а може, ще й більшою: я гадав перше 

вбити їх, але ж раптовна смерть в одну мить припиняє всі страждання, а повільні тортури 

вбивають щохвилини, продовжуючи конання до безкінечності. Зрештою я вибрався з того 

дому й подався туди, де зоставив мула; казав його осідлати і, ні з ким не попрощавшись, 

скочив на нього та й поїхав геть із міста, не сміючи, подібно до Лота, навіть озирнутися на 

нього. Та вже як опинився в чистому полі сам-один, як темрява ночі мене обгорнула, 

а тиша її дала до жаління понаду, то я, не маючи гадки і не боячись, ще хто мене почує чи 

впізнає, на повен голос почав клясти-проклинати Люсінду й дона Фернанда, нібито 

прокльонами тими я міг помстити на них ту наругу, що вони мені вчинили. Я взивав її 

жорстокою, невдячною, зрадливою, безсердечною, а надто ще й користолюбною, щоб не 

що інше, а багатство суперника мого засліпило очі її коханню; воно одвернулось од мене 

і пригорнулось до нього, пещеного сина примхливої фортуни. Та навіть проклинаючи 

і дорікаючи, шукав я для неї виправдання, казав собі, що то не диво, коли панна, вирісши 
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під назором отця-матері і звикнувши коритись їм у всьому, і тут їхню волю вчинила: адже 

вони ладили її за кавалера такого іменитого, і гарного, і багатого, що якби вона йому 

відмовила, то подумали б люди, що вона ке при умі або вже до когось іншого серцем 

прихилилась, і пішов би про неї поговір та неслава. Та тут же зразу я сам собі заперечував, 

і якби Люсінда ознаймила була отцю-матері, що я її муж, вони б простили їй той вибір, 

адже поки не просватався дон Фернандо, вони самі по щирості не бажали кращої пари для 

своєї дитини; то хай би вона, перше ніж дати з примусу руку свою новому сватачеві, 

об’явила, що вже подала її мені, а тоді б уже і я втрутився і все потвердив, що б вона там 

була вигадала. Вкінці я вирішив, що то через легкодумність свою і легковажність, через 

жадобу почестей і слави забула вона ті слова, якими надила мене, живила в мені надії на 

щастя і підтримувала колись чесні мої наміри. Отак бідкаючись і мліючи душею їхав 

я навмання цілу ту ніч, аж перед світом прибився до цих гір і ще три дні й три ночі буяв 

по них бездоріж, тоді пристав десь на половині й спитав у отарників, де тут у горах 

найдикіша глухомань. Вони вказали мені на ці місця, от і заїхав я сюди смерті шукати. 

Ледве ми в цю тіснину забились, упав мій мул піді мною, духу пустився: змордований був 

до краю і зголоджений, та й не хотів, певне, на собі такого непотрібного тягаря носити... 

Опішений, знеможений, охлялий з голоду, не мавши де та й не хотівши рятунку якогось 

шукати, впав я десь на ходу і пролежав на землі сам не знаю скільки. Коли опам’ятався, не 

відчував уже голоду; коло мене стояли козопаси, які, певно, й погодували мене. Вони 

розповіли, в якому стані знайшли мене — я блудив словами, верз несосвітенні всякі речі, 

одне слово, так поводився, наче був несповна розуму. Та й сам я згодом почав іноді 

постерігати, що на мене божевілля находить — в голові ніби тьмяніє, мішається, 

я скаженію, роздираю на собі одяг, лементую на всю пущу, клену свою недолю і намарно 

вимовляю безліч разів кохане ім’я ворогині моєї, одну лише думку, одно бажання маючи: 

отак і сконати з тим іменем на устах. Коли я знов до пам’яті приходжу, то почуваюсь 

таким змореним і знесиленим, що ледве вже й ноги волочу. На ніч забиваюсь я здебільша 

в дупло коркового дуба, що може прихистити мізерне тіло моє. Козярі та чередники, що 

тут у горах худобу свою випасають, з ласки своєї поживляють мені душу, кладуть про 

мене їжу десь на стежці чи скелі, так щоб мені легше було набрести на неї. Навіть коли 

я не при собі буваю, природа наглить мене до їства, я шукаю і знаходжу, чим заспокоїти 

голод. Іншим разом, коли я буваю при зуповному розумі, вони розповідають мені, що 

я виходжу на дорогу й силоміць видираю харчі у пастухів, котрі приходять із села до 

колиб своїх, хоч вони завжди з дорогою душею дають мені чогось попоїсти. Отак я нидію 

тут і животію, сподіваючись, що небо пошле мені рано чи пізно смерть або хоч відніме 

пам’ять, щоб не згадував я більше тої вродливої та зрадливої Люсінди, того підступного 
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та кривдивого дона Фернанда. Якщо це станеться і я живий залишусь, думки мої на ліпшу 

повернуть стежку, як же ні, то молитиму Бога, щоб прийняв до себе мою душу, бо щоб 

самому вибавити се змучене тіло з лихої недолі, в яку я послав його доброхіть, на те вже 

ні сили не маю, ні зваги... ви чули, панове, гірку повість про моє нещастя, то скажіть же 

мені тепер, чи можна було оповідати її без того хвилювання і зворушення, яке ви в мені 

отут помічали? Отож не втішайте мене й не розраджуйте, ніякі розумні поради мені не 

поможуть — користі з них буде стільки, як із ліків, що знаменитий лікар пропише 

хворому, а хворий їх не хоче приймати. Без Люсінди не треба мені здоров’я: раз вона 

воліла належати іншому, хоч і була і мала бути моєю, то я волію жити нещасливо, хоч 

міг би жити в щасті. Своєю зрадою вона хотіла погубити мене, я ж хочу загинути, щоб те 

її бажання здійснилось. Нехай же се стане притчею тим, що по нас житимуть, нехай 

побачать вони, що мені бракувало того, чого нещасним завше вистачало: сама можливість 

потіхи була вже для них потіхою, мені ж воно спричинює ще гірші муки, ще тяжчі 

страждання, які, я вже думаю, не минуться і з смертю. 

Такими словами закінчив Карденіо довгу і невеселу повість свого кохання, і парох 

хотів уже був сказати йому кілька слів потіхи й розради, як раптом до його слуху долинув 

чийсь жалібний голос, котрий говорив про те, що буде сказано в четвертій частині нашої 

історії, бо третю її частину мудрий і певний дієписець Сід-Ахмет Бен-Енхелі уриває якраз 

на сьому пункті. 

Розділ XXVIII, де оповідається про нову і приємну пригоду, 

що приключилась парохові та цилюрникові  

в тих самих горах 

Щасливі і благоденні були ті часи, коли блукав світами найодважніший рицар Дон 

Кіхот з Ламанчі, бо завдяки похвальному наміру, що він повзяв — воскресити й відродити 

до нового життя майже зовсім зниклий і вигаслий орден мандрованого рицарства,— нині, 

в наш вік, позбавлений веселих розваг, ми маємо змогу втішатися не лише незмірно 

цікавою правдомовною його історією, а й різними вклиненими в неї оповіданнями та 

приповістями, огулом беручи не менше приємними, хитросплетеними та правдивими, ніж 

сама історія; вона ж сама, снуючи далі свою добре чесану, сукану й мотану нитку, 

оповідає, що як тільки парох зібрався потішити Карденія, до його слуху долинув 

плачливий голос, що квилив-проквиляв такими словами: 

— О Боже! Невже оце воно і є, те місце, що може стати за таємне схоронище цьому 

злиденному тілові, що його важкий тягар я мушу двигати проти волі своєї? Мабуть, що 
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так, коли пустельність і безлюдність цих гір мене не оманює. Непорадна моя година! 

Справді, краще мені бути серед цього бескеття, серед цих нетрів, де я можу вільно 

жалітися небові на лиху мою недолю, аніж із людьми пробувати, бо ніхто на світі не 

спроможен розвіяти мої сумніви, розважити мою тугу, зарадити моєму лихові! 

Парох і його супутники добре розчули й розібрали всі ці слова, і їм здалося (та так воно 

направду й було), що хтось їх промовив десь тут поблизу, от і рушили вони мовця шукати. 

Не ступили ж і двадцять ступнів, як за скелю під ясеном побачили молодого хлопця, 

вбраного по-сільському; обличчя його вони спершу не розгледіли, бо він нахилився і мив 

у річечці ноги. Підійшли вони так тихо, що він і не постеріг, бо на одно тільки вважав, 

як би ноги біліше вибілити, а ноги ті були в нього мов дві брилочки ясного кришталю, що 

в потічку між іншого каміння виросли. Аж іздуміли наші, як побачили, що ноги такі гарні 

та білі — не по ріллі їм би ступати, не за плугом-волами ходити, хоч одяг на хлопцеві за 

інше, бачиться, промовляв. Упевнившись, що хлопець їх не помітив, парох, який ішов 

попереду, кивнув тим обом, щоб за скелю сховались; от причаїлись вони всі та й стали 

дивитись, що то за хлопець такий і що він робитиме. На ньому була коротенька сіра 

гунька на дві поли, по поясу туго білою хусткою перехоплена, на ногах штани й сиві 

ногавиці сукняні, на голові знов же таки сивий сукняний берет; ногавиці були високо 

підтикані і відкривали білі, мов любайстер, голінки. Обмивши гарні свої ноги, хлопець 

дістав із-під берета рушничка і витер їх; добуваючи рушничка, він підвів голову, і тут 

підглядачі таку пишну вроду перед собою уздріли, що Карденіо обізвався пошепки до 

пароха: — Це не Люсінда,— значить, це не людина, а небесне створіння! Хлопець ізняв 

берета, труснув головою — і по плечах його розсипалось-розпустилось волосся, що йому 

й саме проміння соняшне могло позаздрити. Зрозуміли тут усі, що в тому хлоп’ячому 

сільському перевдязі дівчина ховалась, і ще ж така гарна та пишна, що ніхто з них ізроду 

такої не бачив, навіть Карденіо; той, правда, знав і бачив Люсінду, то казав потім, що 

тільки Люсіндина врода могла її красі дорівняти. Розкішне золотисте волосся не лише 

плечі їй укривало, а спадало ледве не до самих п’ят, таке було буйне та довге. За гребінець 

їй правили власні руки, і якщо ноги її в воді на кришталь скидались, то руки проти 

золотих кучерів білими латочками снігу одбивали; дивились вони всі троє на неї, 

любували, і чимраз дужче кортіло їм дізнатись, що воно за одна. Вирішили вони з своєї 

криївки вийти, та ледве заворушились, як та красуня підвела голову і, відгорнувши обіруч 

волосся від очей, подивилась у той бік, відки почула шарудіння. Скоро побачила їх, 

зірвалась на рівні, миттю підхопила клунок (певне, з одежею), що лежав коло неї, і як була 

боса, з незаплетеним волоссям, так і кинулась тікати з переляку. Але тендітні її ніжки 
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сіклися о гостре каміння, і чи пробігла шість кроків, чи ні, як уже й додолу впала. Тут 

ізблизились до неї всі троє, і перший озвався парох: 

— Не тікайте, сеньйоро, хоч би хто ви були: єдине бажання тих, кого ви перед собою 

бачите,— служити вам. Даремне ви од нас бігти вдарились: ніжки ваші того не знесуть, та 

ми вам усе одно й не дозволимо. 

Збентежена і спантеличена дівчина не відповіла йому ні слова. Тоді вони підійшли до 

неї ближче, і, взявши її за руку, парох заговорив ізнов: 

— Волосся ваше, сеньйоро, зрадило те, що ховало ваше одіння; з усього знати, що не 

блага то була причина, яка змусила вас перебрати свою пишну вроду в такі не вельми гожі 

шати і загнатися в ці безвини, де ми тільки щасливим випадком могли здибатися з вами; 

хоч ми, може, й не здоліємо ділом помогти вам у горі, то принаймні спробуємо щось 

порадити. Хоч як людину притисне горе і біда, а поки вона жива, чом би їй не послухати 

ради, як рада та йде од щирого серця? Отож, шановна сеньйоро, чи, коли хочете, 

шановний сеньйоре, оговтайтесь від того ляку, що ми вам нагнали своєю появою, та 

й розкажіть нам усю вашу добру чи злую долю, а ми всі — і разом узяті, і кожен 

зосібна — готові з усієї душі спочувати вашому лихові. 

Поки парох говорив, перевдягнена дівчина тільки дивилась на них ошелешено, не 

зронивши ні словечка і навіть устами не ворухнувши, як ото сільський хлопець, коли йому 

раптом покажуть якусь дивовижу, що він її зроду не бачив. Та парох не припинив своїх 

умовлянь, що все до одного зводились; тоді вона зітхнула зглибока і, перервавши 

мовчанку, обізвалась нарешті: 

— Якщо навіть ці пустельні гори не можуть мене сховати, а розплетене й нечесане моє 

волосся не дозволяє устам моїм сказати неправду, то годі вже мені прикидатися, бо якби 

ви і вдали, що вірите мені, то хіба з чемності, а не з іншої якої причини. По сій передмові 

скажу вам, панове, що я глибоко вдячна за той інтерес, який ви до мене проявили, і готова 

задовольняти ваше прохання, хоч і побоююсь непомалу, що моє оповідання викличе у вас 

не лише спочуття, а й прикрий жаль, бо ви не знайдете ані ліків, щоб урази загоїти, ані 

слів потіхи, щоб утихомирити мої страждання. Коли вже ви вгадали, що я дівчина, 

і зустріли тут мене, таку молоду саму-самісіньку та ще в цьому перевдязі, то, щоб ви не 

помислили на мене чого лихого (адже ці обставини, і всі разом, і кожна зокрема, хоч на 

чию добру славу можуть тінь кинути),— мушу розповісти вам те, про що воліла б 

мовчати, якби тільки змога моя. 

Усе це вродлива дівчина виговорила одним духом, такими доладними словами й таким 

милозвучним голосом, що розум її викликав не менший подив, аніж її краса. Вони знов 

почали пропонувати їй свої послуги, прохаючи виконати те, що обіцяла, і вона вже більше 
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не одмагалась. Взула звичайненько черевики, уклала волосся, сіла на камені і, перемігши 

сльози, що наринули їй на очі, рівним і виразним голосом почала оповідати історію свого 

життя трьом слухачам, котрі стояли перед нею. Розповідь її була ось яка: 

— У нашій Андалузії є містечко, від якого походить прізвище одного дука — з тих 

можновладців, що іменуються грандами Гишпанії. Має той дук двох синів: старший 

успадковує від нього титул і маєтності, а також, здається, всі його чесноти, а молодший — 

не знаю, який сладок у молодшого, от хіба що зрадливість Бельїда та віроломство 

Ганелона. Мій панотець і моя паніматка — дукові підданці; люди вони не родовиті, зате 

дуже заможні, і якби походження їхнє було не нижче за достатки, то їм і бажати не було б 

чого, а мені зроду б не загрожувало те лихо, що оце на мене впало,— може, вся моя біда 

з того і взялася, що батьки мої не мали щастя вродитися вельможними. Щоправда, не 

такого вже вони й низького коліна, щоб мали того соромитись, але й не такого високого, 

щоб мене не мучила думка, що мій незначний рід і є причиною мого нещастя. Одне слово, 

вони в мене прості селяни, чистокровні, мовляв, християни, а не якісь там мавританські чи 

ще які підтумки, ще й до того тяжко багаті, у таких розкошах, що куди там іншому 

полупанку або й панові. Та над усе маєтство і шляхетство пишались вони мною, своєю 

дочкою-одиничкою: не мали, бачите, більше дітей, то кохали й голубили мене хто знає як; 

такої пещеної дитини ніде, мабуть, і в світі не було. Мали вони в мені на старість потіху 

і підпору, то не давали й пилинці на мене впасти, неба мені готові були прихилити, всяку 

мою добру волю вволити. Я ж не тільки над душами їхніми панувала, а й усім 

господарством заряджала: сама єднала й відпускала челядь, вела рахунки, скільки чого 

посіяно, скільки вродило, давала лад худобі, великій і дрібній, пильнувала олійниць 

і виноток. Одне слово, під моїм оком було все, що мав такий багатий господар, як мій 

панотець, над усім була я правителька і властителька, і так щиро до того діла бралась, так 

хазяйновитістю своєю отця-неньку радувала, що й сказати не можна. Дам, було, загад 

наглядачам, старшим чабанам і наймитам, а тоді заходжуюсь коло рукоділля дівочого, що 

воно, мовляв, і пристойно, і пожиточно: шиття яке візьму, чи щось гаптую, чи за прядку 

сяду. Іноді, щоб розважити трохи душу, я кидала ті заняття і читала якусь побожну 

книжку або вигравала собі на гарфі, бо знала з досвіду, що музика заспокоює неспокійні 

думки, злагіднює душевну журботу. Отак жила я в домі своїх отця-неньки,— про се життя 

я не для того так докладно розповідаю, щоб ним хвалитись або чванитись моїми 

достатками, лише для того, щоб показати, як без вини моєї з тих гараздів попала я в таку 

от гірку біду. Річ у тому, що, живучи серед такого клопоту господарського, тихо 

й відлюдно, наче в монастирі якому, я вважала, що ніхто мене ніколи, опріч двірської 

челяді, й не бачив; як ходила я коли до церкви на службу Божу, то рано-ранесенько, а при 
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мені тут же й паніматка, і служебниці наші, вид мені серпанком запнутий, а очі в землю 

втуплені: куди ступлю, ото тільки й бачу. Незважаючи на все те, мене таки вгледіли очі 

любові чи, радше сказати, ледарства, бо вони і в рисі не такі зіркі та бачучі. На мене почав 

задивлятись дон Фернандо — так звали молодшого сина дукового, що я вам про нього 

говорила. 

Як тільки оповідачка назвала це ім’я, Карденіо враз аж на лиці змінився, аж у піт його 

вдарило; парох із цилюрником як глянули, то подумали, що то на нього вже напад 

скаженості находить (чули-бо про його хворобу), але юнак потом обливався та пильно 

дивився на дівчину, здогадуючись, хто се така; вона ж на те не звертала ніякої уваги 

і провадила далі свою повість: 

— Скоро накинув на мене оком, зразу великою загорівся до мене жагою, як сам мені 

потім сказав і як несхибно знати було з його наступної поведінки. Щоб не розводитись 

занадто широко про те моє нещастя, я не буду говорити, на які хитрощі і на які способи 

брався дон Фернандо, щоб освідчити мені свої почуття: він підплатив усю мою челядь 

домашню, до батька-матері лестками підсипався, гостинцями піддобрявся, щодень, було, 

на нашій вулиці ігрища й сміхи, а вночі серенади нікому не давали спати; до рук мені 

невідомо яким чином потрапляла безліч листів і цидулок любовних, а в них що не літера, 

то присяга чи обітниця... Та все те не зворушувало мене, а радше каменило мені серце, 

наче він був моїм найлютішим ворогом, а всі його залицяння змагали ніби до протилежної 

мети. Не те що мені ті зальоти були осоружні, не те, що його женихання здавалось 

настирливим,— ні, я відчувала навіть якесь недовідоме задоволення на думку про те, що 

мене любить і шанує такий вельможний пан, як дон Фернандо, і компліменти, які він 

сипав у листах не були мені неприємні: адже кожна, хоч би й найбридша, жінка певне 

радіє, коли її називають вродливою. Та проти того встала сором’язливість моя дівоча, не 

могла я не зважати й на безнастанні перестороги батьків моїх, од яких не приховалось дон 

Фернандове залицяння, бо він і не думав його ні від кого приховувати. Отець-мати казали 

мені, що моя цнота і доброзвичайність — то їхня честь і слава, зводили мені на очі, що 

я такому панові не рівня і хоч би як він голубив мене словами, то має на думці не моє 

добро, а власну втіху. А ще говорили, що як хочу я тим його непризвоїтим зазіханням 

відкоша дати, то вони хоч і зараз ладні мене одружити з ким би я сама бажала, бо з моїм 

багатством і доброю славою взяв би мене залюбки щонайкращий отецький син із нашого 

села чи й з усієї околиці. Та їхнє певне приречення і ті правдиві міркування ще більшої 

додавали мені твердості: не зронила я ніколи жодного слівця, котре могло б подати дону 

Фернандові хоч найменшу надію, що я ладна йому на підмову датись. Так стриманість 

моя здавалась йому, певне, гордуванням і ще дужче розпалювала спорзну його хіть — 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2170 

 

інакше не назвеш того почуття, що він мав до мене, бо якби то було щире кохання, то ви б 

про нього нічого й не почули, не довелось би мені його й розказувати. Дон Фернандо 

дізнався врешті, що батьки мої надумали одружити мене, аби дати відсіч його замахам, 

аби мала я ще певнішу й міцнішу оборону. Ті відомості (чи, може, самі здогади) порушили 

його до ось якого вчинку. Одної ночі, коли всі двері в господі нашій були вже позамикані, 

щоб часом із недбальства честі моїй не сталось якої порухи, і я знаходилась у повній, 

здавалося, безпеці у себе в опочивальні, серед тиші й самоти (зі мною була лише моя 

служниця),— перед моїми очима вродився раптом він. Як побачила я його, так і світ мені 

померк, і мову ніби одняло, що й крикнути навіть не могла, та й не дав би він, певне, 

крикнути, бо кинувся одразу до мене, схопив у свої обійми (а я ж, кажу, з тої урази і на 

опір не спромоглась) і почав говорити,— я й досі не збагну, як брехня може бути також 

вмілою, як вона ладно слово до слова ниже, що вони всі за правдиві здаються. Зрадливець 

прихитрився сльозами надати щирості своїм словам, а зітханнями — своїм намірам, і я, 

безталанна, сама-одна в себе в кімнаті, бездосвідна в таких справах, не зчулася, як почала 

тій облуді віру давати, хоч і не настільки, щоб ті сльози й зітхання пробудили в мені якісь 

поступливі жалощі. Як я оговталась од першого ляку і змоглася трохи на силі, то сказала 

йому з рішучістю, якої я сама від себе не сподівалась: «Пане, якби я була не в твоїх 

обіймах, а в пазурах хижого лева і могла визволитись із них тільки сказавши або 

зробивши щось таке, що суперечить моїй честивості, то сказати чи зробити ту річ було б 

так само неможливо, як повернути назад минуле. Ти охопив моє тіло своїми руками, та 

я оперезала собі душу моєю доброю волею, а вона зовсім не туди зміряє, куди твоя, і ти 

сам переконаєшся в цьому, коли спробуєш силоміць її вволити. Я твоя підданка, але не 

рабиня: благородство крові твоєї не має і не повинне мати такої влади, аби мій низький, 

мовляли, рід неславити і зневажати. Хоч я і посполита, і селянка, а поважаю себе не 

менше, ніж ти своє шляхетство і магнатство. Сила твоя нічого зо мною не вдіє, про твоє 

багатство мені байдуже, словами ти мене не одуриш, сльозами й зітханнями не розчулиш. 

Якби щось із тих речей, що я оце сказала, вбачила я в чоловікові, котрого отець-мати 

дали б мені за мужа, я скорилась би їхній волі, не стративши слухняності, і за велінням 

честі (не серця, ні) самохіть віддала б тобі те, чого ти, пане, домагаєшся нині силою: кажу 

се для того, щоб ти й не думав, аби хтось інший, окрім законного малжонка, міг од мене 

чогось добитись».— «Якщо тільки за цим стало діло, прекрасна Доротеє (бо так звати 

мене, нещасну),— промовив той зводитель,— то ось тобі рука, що я твій муж; свідками ж 

моїми хай буде всевидющеє небо і сей твій Образ Пресвятої Мадонни». 
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Почувши, що дівчину звати Доротея, Карденіо знов занепокоївся — це, здається, 

потверджувало попередні його здогади; та щоб дізнатися, чим те все скінчилось (хоч він, 

власне, й без того знав уже майже все), він вирішив не перебивати оповіді, спитав тільки: 

— То вас, сеньйоро, звати Доротея? Чув я про одну дівчину, котру так звуть; її недоля 

теж на вашу схожа. Але кажіть далі; слушної хвилі я скажу вам одну річ, яка здивує вас 

і засмутить одночасно. 

Мова Карденія, а також дивочне його пошарпане вбрання привернули до себе увагу 

Доротеї, і вона стала просити юнака, щоб він розповів без утайки, коли чув таке про неї, 

бо фортуна лишила їй єдину ласку — вона може мужньо переносити будь-які нещастя і до 

того ж переконана, що нема в світі такого лиха, яке могло б додати ще хоч краплю до її 

страждань. 

— Я так і зроблю, сеньйоро,— відповів Карденіо,— я неодмінно скажу, що думаю, 

коли здогади мої справдяться, але тепер іще не час, і міркування мої вам поки що не 

потрібні. 

— Нехай так,— погодилась Доротея,— а тепер слухайте, що було далі. Дон Фернандо 

взяв образ, що висів у мене в опочивальні, і поставив його перед нами за свідка наших 

зашлюбин. Він клявся й божився хтозна-якими словами, що візьме мене за дружину, та 

я впала йому в річ: нехай, сказала, добре подумає, що робить, адже отець його напевне 

запалає гнівом, як дізнається, що син ожениться з селянкою, його підданою; хай же не 

засліплює йому очі краса моя — хоч яка б вона була, то не виправдає його хибного 

вчинку. Як же він і справді любить мене і добра мені зичить, то нехай не перешкоджає 

побратися з рівнею, бо нерівні шлюби ніколи не бувають щасливі — по короткій утісі 

настають довгі прикрощі. Чимало я тоді йому наговорила, дечого й не пригадаю вже, та 

слова мої не захитали його намірів — адже купець, який не думає платити, не дуже дбає за 

торг і ціну. Тоді я загадалась на малу хвильку і так собі подумала: «Не я перша, мабуть, 

перейду заміжжям із низького стану до високого, та й дон Фернандо теж очевидно не 

перший, що зваблений красою дівочою, або скорше своєю сліпою пристрастю, обирає собі 

дружину, не відповідну до свого високого рангу. А коли се річ світова, то й не випадає 

мені цуратися тієї честі, що сама доля посилає; якщо навіть кохання, в якому він мене 

запевняє, триватиме тільки до задоволу його жадання, все одно перед Богом я залишуся 

йому малжонкою. Як же я тепер одіпхну його з погордою, то він, у такому стані бувши, 

занедбає поштивість і візьме мене ґвалтом — і я буду знеславлена і звинувачена, бо ніхто 

не повірить, щоб таке могло статись без моєї вини. Як могла я довести отцю-матері, 

людям, що той кавальєро опинився у мене в опочивальні без моєї згоди?» Всі ці питання 

й відповіді промайнули в моїх думках за одну коротку мить, та найбільше, либонь, 
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поривали мене до згуби (тоді ж я ще того не розуміла!) палкі присягання дона Фернанда, 

свідки, що він призивав, сльози, що він проливав, а ще приязність його та люб’язність: так 

ревно і щиро він кохання мені освідчував, що тут, певне, скорилось би усяке серце дівоче, 

таке чисте й невинне, як моє. Я покликала служницю, щоб крім свідків небесних ще 

й земного мати. Дон Фернандо знов почав присягатись і божитись усіма святими, які 

тільки є, і прирікав себе на вічне прокляття, якби мав своєї обіцянки не дотримати. Знов 

попустив сльози, знов почав зітхати та ще палкіше пригортати мене до себе — так ні на 

хвилю й не випускав з обіймів. Скоро моя дівчина вийшла з покою, я перестала бути 

такою, а він стався викінченим зрадником і віроломцем. День, що настав по ночі моєї 

згуби, надходив, бачиться, не так хутко, як бажав собі того дон Фернандо — 

задовольнивши жадання, ласолюб завжди поспішає покинути місце свого наситу. Тим я се 

кажу, що дон Фернандо поривався піти від мене якнайшвидше: перед світом іще хитра 

служниця (та сама, що впустила його до опочивальні) вивела його на вулицю; він 

попрощався зі мною і сказав мені, хоч уже не так гаряче й палко, як перше, аби я не 

сумнівалася в його вірності, бо клятва його тверда й непорушна; щоб же її скріпити, він 

ізняв в руки коштовного персня й надів мені на палець. От він пішов, а я сама лишилась, 

і не знаю, сумно мені було чи весело: ся несподівана подія так мене збентежила, 

стривожила і збурила, що я навіть не мала зваги (чи, може, просто забула) посварити 

служницю за те, що вона так по-зрадецькому сховала дона Фернанда в моїй кімнаті: адже 

я сама тоді ще надвоє думала, не знала, чи то на добро вийде, чи на лихо. Як прощалась 

з доном Фернандом, то сказала йому, що може тепер щоночі таким робом до мене 

приходити, бо я вже йому належу, і так буде доти, доки він не оголосить наших заручин. 

Проте він прийшов лише наступної ночі, а потім уже не появляв очей, і цілий місяць я не 

бачила його ніде, ні на вулиці, ні в церкві. Виглядала його, та все даремне, хоч і знала, що 

він у маєтку своєму пробуває і мало не щодня на лови їздить: він, бачите, дуже в тих ловах 

кохається. Гіркі та тяжкі були то для мене дні й години: тоді ото почала я в щирості дона 

Фернанда сумнитися, тоді він мені до решти зневірився, тоді, пам’ятаю, і служниця 

вперше почула від мене слова докору за той зухвалий її вчинок, що я раніше їй змовчала. 

Тоді ото довелось мені сльози тихцем ковтати та вдавати, що я весела, аби не питали 

в мене отець-мати, чого я сумую, аби не мусила я перед ними брехнями викручуватись. Та 

всьому тому настав раптом кінець: надійшла хвиля, коли я забула і за честь, і за сором, 

коли терпець мені урвався і думки мої потаємні наяв вийшли. А сталось воно через те, що 

незабаром у селі нашому поголос пішов, ніби дон Фернандо поїхав до сусіднього міста 

і одружився там із одною напрочуд гарною панянкою, дитиною шляхетного роду, проте 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2173 

 

не настільки упосадженою, щоб мала на такого вельможного жениха вповати. Славили 

люди, що звати її Люсінда, а при шлюбній церемонії сталися там, кажуть, дивовижні речі. 

Почув Карденіо ім’я Люсінди — і плечі йому стенулись; закусив губу, насупив брови, 

а з очей так і ринули струмені сліз,— та Доротея вела свою оповідь далі: 

— Як дійшла ця смутна звістка до мого слуху, то серце моє, замість захолонути, таким 

шаленим гнівом запалало, що я ладна була вибігти на вулицю і на весь світ кричати про 

зраду і кривду, що мені заподіяно. Але тую лють мою швидко погамувала думка про одну 

річ, що я наважилась учинити того ж вечора. Я розповіла про своє горе наймитові-

підпасичу, котрий служив у мого батька, одяглася в його вбрання і попрохала, щоб він 

провів мене до того міста, де, казали люди, був мій супостат. Підпасич гудив мене спершу 

за мою необачність і не похваляв мого заміру, та, бачивши мою непохитну звагу, 

зголосився піти за мною, як він сказав, хоч і на край світу. Тоді я вклала хутенько 

в пошивку полотняну одну мою суконьку, взяла про всяк випадок грошей та клейнодів 

деяких і в мовчанні тої ночі, не сказавши й півсловечка невірній моїй служниці, вийшла 

з дому в супроводі того парубка та безлічних моїх дум. Я не йшла, а летом до того міста 

летіла, мені хотілось чимскоріше туди постигнути: хоч і не розладжу, гадала, того, що вже 

сталось, то спитаю принаймні у дона Фернанда, де було його сумління, коли він отаке 

зробив. Днів за. півтретя добилась я до того міста, і скоро ввійшла до брами, зараз 

спитала, де живуть Люсіндині батько-мати. Перший же чоловік, до якого я з тим питанням 

звернулась, розповів мені більше, ніж я бажала знати: не тільки дім той указав, а й 

вислебізував усе, що там на заручинах приключилось, бо про ту подію все місто язиками 

дзвонило. Того вечора, казали, як дон Фернандо з Люсіндою заручився, молода, подавши 

слово, як стій зомліла і знепритомніла; коли ж молодий розшнурував їй шнурівку, щоб 

легше було дихати, то знайшов у неї на грудях цидулку, написану її власною рукою, 

а в тій цидулці Люсінда заявляла і ознаймувала, що не може стати дружиною дона 

Фернанда, бо вона вже зашлюбилась із Карденієм (а то, сказав мені той чоловік, є зацний 

шляхтич із того ж таки міста); що ж вона й подала женихові слово, то єдино через те, що 

не посміла піти супроти волі; родительської. А ще дізнались із тої записки, що хотіла вона 

руки на себе зняти після тих заручин, і се потвердив кинджал, що був у неї десь в одежі 

схований. Побачивши сеє, дон Фернандо подумав, що Люсінда над ним глузує, кепкує 

і насміхається; не встигла вона отямитись, як він уже кинувся на неї з тим самим 

кинджалом і був би, певне, зарізав, якби родичі й домівники були його не втримали. А ще 

говорили, що дон Фернандо того ж вечора поїхав кудись, а Люсінда очутилась аж на 

другий день і об’явила батькам своїм, що вона і справді стала правною малжонкою того 

Карденія, що я казала. Ще й більш од того: подейкують, що і сам Карденіо був потаємне 
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на тих заручинах і як побачив, що обряд звершився, на що він ніколи не сподівався, то 

в розпачі великій утік із міста, написавши перед тим листа, в якому розповів про наругу, 

що вчинила йому Люсінда, і сказав, що подасться в такі безвісті, де його довіку людське 

око не вбачить. Про все те знали й відали люди, тільки й мови скрізь було, що про сі 

справи; ще голосніше заговорили, коли дізнались, що Люсінда зникла кудись із рідного 

дому й міста: батько й мати аж у голову заходили, не знаючи, де і як її шукати. Тії вісті 

підогріли мою надію: се й краще, думала, що я тут дона Фернанда зовсім не знайшла, ніж 

мала застати його одруженим; брама рятунку, бачилось, зачинилась передо мною ще не 

намертво: може, то само небо перешкодило другому шлюбові, щоб мій невірник згадав 

про перший і, яко християн, не лише про людський поговір, а й про спасіння власної душі 

помислив. Такі думки роїлися мені в голові, і, щоб якось підтримати осоружне своє 

животіння, я, невтішна, тішила себе марними, майже примарними сподіванками. Отак 

пробувала я в місті, не знаючи, що робити, бо дона Фернанда ніяким світом не могла 

розшукати, аж чую — вигукують по вулицях окличники, що хто мене знайде, тому велика 

буде нагорода,— і літа мої оповіщають, і в що зодягнена, як є, списують. А ще почула я, 

ніби вкрав мене з дому той самий парубок, що піднявся мене супроводити, і се мене 

вразило в саме серце: отак низько, виходить, упала вже я в очу людському, що не тільки за 

втечу мене неславлять, а й тулять до мене того нужденного пахолка, не вартого моєї 

уваги. Як почула я ті речі окличницькі, то зразу вийшла з міста разом із тим парубком, 

котрий, здається, жалкував уже, що прирік мені вірність, і, ховаючись од наздогінців, 

забились ми на ніч у цюю нетряну тіснину. Та недарма кажуть — як одна біда йде, то 

й другу за собою веде; так же воно й зі мною сталось. Той вірний ніби і певний слуга, 

коли опинились ми в цій глушині, не стільки, може, красою моєю знаджений, як 

підгонений власним гультяйством, вирішив скористатися з такої, як він гадав, сприятливої 

нагоди і, втративши всякий сором та страх Божий і належиту до мене пошану, став 

домагатися моєї любові. Почувши у відповідь на свої безецні домагання мої гнівні 

і обурені речі, облишив просьби, якими думав перше мене підійти, і хотів удатись до 

принуки. Та праведнеє небо, що майже завжди сприяє й допомагає праведним душам, 

зласкавилось наді мною, і я сама, своїми слабкими руками, скинула заіграшки того нахабу 

з кручі; чи він убився, чи живий зостався, того не скажу. 

Тоді, хоч яка була злякана і стомлена, рушила жваво далі, про одне лише думаючи 

і дбаючи — як би сховатися в сих горах, щоб не знайшов мене панотець і ті люди, яких він 

послав за мною нагонцем. Тож і забилась я, буде вже кілька місяців, між сього бескеття 

і найнялась тут за підпасича до одного скотаря полонинського в самому серці отсих гір та 

й пастушила собі, намагаючись далі од свого господаря триматись, щоб не зрадило мене 
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ненароком волосся моє, як оце й тепер. Та шкода було моїх старань і зусиль — господар 

догадався-таки, що я не хлопець, і посіла його та сама грішна думка, що й слугу мого. 

А що доля не завше посилає нам і рятунок разом з бідою, то не знайшла я такої кручі, щоб 

і цього покруча з неї зіпхнути, і вирішила, що краще мені втекти і сховатись десь у пущі, 

аніж випручуватись від нього чи випрошуватись. Давай я тоді знову нетрями блукати 

і такого захисту шукати, де ніхто не заважав би мені з плачем і зітханнями благати 

Господа, щоб він змилосердився над моєю недолею і дав мені сили цюю біду перебідувати 

або послав мені смерть у цих пустельних місцях, щоб і згадки ніякої не лишилось про 

безталанну дівчину, що на неї безневинно стала слава й пішли поговори не тільки 

в рідному селі, а і в чужій чужині. 

Розділ XXIX,  

де оповідається, яким хитрим і мудрим способом дозволено 

нашого закоханого рицаря від суворої покути, що він на 

себе накинув 

— Отеє вам, панове, і вся правдива повість моїх злигоднів — глядіть же й судіть тепер 

самі, чи не маю я достатньої причини для ще тяжчих зітхань, ще буйніших сліз, ще 

гіркіших слів, ніж ті, що ви тут бачили й чули. Пізнавши достоту, яке велике моє 

страждання, ви не будете марно втішати мене, бо ліків на нього немає. Я ж вас лише 

одного прошу (се ви легко можете і мусите зробити) — порадьте, де б мені довікувати 

віку без обави і опасу, що мене тії знайдуть, котрі так пильно шукають. Хоч і знаю я, що 

отець-мати люблять мене щиро і приймуть з дорогою душею, так соромно ж мені 

й подумати, що я з’явлюсь перед ними такою — краще десь світ за очі змандрувати, аніж 

бачити, як вони журяться, що я їм слави наробила, рутвяного віночка не доносила... 

Сеє сказавши, Доротея замовкла і вся на личку спаленіла — зразу знати, що була то 

чула й сором’язлива душа. А послухащі душі жалем живим пойнялися і дивом великим 

дивували, що яка то вона нещасна. Парох хотів уже був словами своїми подати їй ради 

й розради, та Карденіо похопився поперед нього і спитав: 

— То ви, сеньйоро, і єсть, виходить, красуня Доротея, єдина донька багатого Кленарда? 

Здивувалась Доротея непомалу, почувши ім’я батька свого з уст такого злиденника (ми 

вже казали, що Карденіо в рам’ї ходив), і спитала в нього: 

— А ви ж хто такий, чоловіче добрий, що знаєте, як панотця мого звати? Адже я, 

здається, оповідаючи про свою недолю, жодного разу його ймення не назвала. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2176 

 

— Я той безталанний,— відповів Карденіо,— що його Люсінда, як ви самі, сеньйоро, 

сказали, нарекла своїм мужем; я бездольний Карденіо, якого той самий лиходій, що вас 

у неславу ввів, ось бачите до чого довів — я обідраний, голий, безутішно сумовитий і, ще 

гірше од того, несамовитий: адже я тільки тоді при доброму розумі буваю, коли небо 

завволить повернути мені його на малу часинку. Я той, Доротеє, хто був свідком злочину, 

зробленого доном Фернандом, хто чув, як Люсінда дала згоду стати його малжонкою. 

Я той, кому не стало зваги діждатися, поки вона опритомніє, і дізнатися, що написано 

в листі, знайденому в неї на грудях, бо душа моя не здоліла всіх тих нещасть заразом 

винести. Терпець покинув мене — і я покинув той дім, лишивши господареві моєму листа, 

що він мав передати Люсінді, та й подався в ці пустельні місця, щоб тут уже й життя моє 

скінчити, що стало мені як смерть осоружне. Та доля не відібрала мені життя, лиш 

розум — може, вона берегла мене для сієї щасливої нагоди, що я з вами зустрівся. Коли 

правда все те, що ви тут розповіли (а я в тім не сумніваюсь), то дуже можливо, що нам 

обом судилося від неба по наших злигоднях таке щастя, якого ми й не сподівались; раз 

Люсінда не може одружитися з доном Фернандом, бо вона моя, і сама про те ясно заявила, 

а дон Фернандо не повинен її брати, бо він ваш, то маймо певну надію, що небо поверне 

нам наше: права наші залишаються в силі, вони ще не скасовані й не відчужені. І якщо 

є в нас така потіха, не на марній надії фундована, не на хибній уяві грунтована, то благаю 

вас, сеньйоро, дайте інший напрям благородним думкам вашим, перемініть наші наміри, 

як я гадаю перемінити свої, і сподівайтесь кращої долі. Присягаю вам словом рицарським 

і вірою християнською що не покину вас, поки ви не поєднаєтесь із доном Фернандом; 

якщо він по-доброму не захоче виконати свого супроти вас обов’язку, то, користаючи 

з вольності своєї шляхетської, я викличу його на поєдинок, щоб у правому бою покарати 

його неправність; про власну кривду я не згадаю, нехай карає за неї праведнеє небо, 

мені ж тут на землі аби за вашу помститись. 

Великим дивом дивувала Доротея, почувши, що сказав Карденіо; не знаючи, як 

подякувати йому за таку великодушність, вона вже хотіла до ніг йому припасти, щоб 

поцілувати, та він того не дозволив. Тоді зняв слово священик; похваливши Карденія за 

його благородний намір, він став обох їх просити і умовляти, щоб вони поїхали з ним до 

його села і там запаслися всім потрібним, а потім уже можна буде вирішити, чи їм шукати 

дона Фернанда, чи Доротею до батька-матері одвезти, чи як там уже краще 

прирозуміється. Карденіо і Доротея подякували йому і прийняли ті його ласкаві 

запросини. 

Цилюрник, що до всього того пильно прислухався, теж докинув своє слово і з не 

меншою, ніж священик, готовністю запропонував їм свої послуги, а потім розповів 
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коротенько про те, чого вони сюди заїхали, та про химерне Дон Кіхотове божевілля; 

тепер, казав, треба лиш почекати на джуру, що пішов по свого пана. Карденіо пригадав 

немов крізь сон свою сутичку з Дон Кіхотом і розказав про неї товариству, от забув 

тільки, з якої причини вона сталась. В цю хвилю вони почули якесь гукання, і священик 

з цирюльником зразу впізнали Санчів голос,— не знайшовши своїх супутників на тому 

місці, де він із ними розстався, джура кликав їх тепер гучно та зично. Вони рушили йому 

назустріч і спитали, що там чути з Дон Кіхотом; Санчо повідомив, що його пан, худий, 

блідий, голодний і напівголий (бо лише в самій сорочці), зітхає по володарці своїй 

Дульсінеї, і хоч він сказав, що Дульсінея велить йому негайно покинути ті гори і їхати до 

неї в Тобосо, рицар заявив, що не стане перед ясні її очі, допоки не звершить діянь, гідних 

і достойних її правдивої милості; як воно й далі так діятиметься, то не бачити йому ані 

імператорства, на яке він цілком заслуговує, ані того архієпископства, що пасувало б йому 

в крайньому разі,— отож нехай добре подумають, як його Звідси випровадити. Священик 

заспокоїв джуру: нехай він, мовляв, не турбується, бо вони таки визволять його звідси, чи 

по волі, чи по неволі. Тоді він розповів Карденієві та Доротеї, що надумали вони 

з цилюрником для того, аби вилікувати Дон Кіхота чи, принаймні, доправити його 

додому; на се Доротея сказала, що вона може вдати з себе скривджену панянку багато 

краще, ніж цилюрник; є в неї і вбрання відповідне, то все вийде дуже натурально. Тож 

нехай вони доручать їй цю роль, і вона успішно доведе той їх замір до скутку, бо читала 

багато рицарських романів і вельми добре знає, якими словами промовляють скривджені 

панянки, шукаючи оборони у мандрованих рицарів. 

— Коли так,— сказав священик,— то нумо братися за діло. Доля вочевидячки сприяє 

нам: неждано-негадано одчинивши двері до вашого, панове, рятунку, вона воднораз 

і наше завдання непомалу полегшила. 

Тоді Доротея добула хутенько з свого клунка пишну вовняну сукню та зелену 

альтембасову мантилью, а з шкатулки дістала коралі коштовні на шию та ще деякі 

клейноди; як убралася у все те, зразу на вельможну і багату панію схожа стала. Тії вбори 

і ще дещо, казала, захопила вона з дому про всяк випадок, тільки досі вони їй ще ні разу 

були не знадобились. Всі любували на неї, що яка то вона гарна та ладна, та гожа, і казали, 

що дон Фернандо дуже, мабуть, нетямущий чоловік, коли од такої кралі одкинувся; та 

найбільше дивувався Санчо Панса, бо йому здавалось (та так воно справді й було), що 

зроду ще такої красуні не бачив, тож і почав допитуватись у пароха, що то за сеньйора 

така вродлива і чого вона шукає в сих нетрях та хащах. 

— Ся вродлива сеньйора, брате Санчо,— відповів парох,— то, щоб ти знав, по 

мужеському коліну пряма спадкоємиця великого царства Обізіянського; шукає ж тут вона 
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твого пана, , бо хоче прохати у нього ласки і оборони: бачиш, її скривдив і образив якийсь 

лихий велетень, а що рицарська слава твого пана по всьому світу барзо оклична, то ся 

принцеса приїхала шукати його з самісінької Гвінеї. 

— То добрий захід і щасливий знахід,— сказав на те Санчо Панса,— особливо як 

удасться моєму панові за ту кривду й наругу оддячити й одомстити, убивши того вражої 

матері велетня, що ваша велебність каже, а він його таки вб’є, як тільки де зустріне, хіба 

що то буде привиддя, бо привиддя мій пан не втне ані гич. Тільки знаєте, чого я хочу 

в вашої велебності ще попросити? Зробіть так, щоб панові моєму не захотілось іти 

в архієпископи, бо я того опасуюсь непомалу. Порадьте йому одружитися негайно з сією 

принцизною, тоді вже годі буде йому на архієпископство висвячуватись, одна дорога 

зостанеться — тільки на імператоря, а мені ж не чого й треба. Бо я вже, знаєте, туди 

й сюди думкою кидав: таки не випадає панові мойму на архієпископа йти, бо яке ж буде 

церкві з мене пуття, коли я чоловік жонатий, а заходжуватись тепер розлуку брати, щоб на 

хліби духовні сісти, то клопоту не обберешся: як не кажіть, а жінка, діти... Одне слово, 

панові мойму притьмом випада з сією принцизною оженитися,— не знаю, вибачайте, як її 

величають, то так і кажу. 

— Зовуть її,— сказав парох,— принцеса Обізіяна; а як же ще має зватись, коли вона 

з Обізіянського царства? 

— Та вже ж,— мовив Санчо,— не раз і я чув, що люди по тому місцю, де народились, 

прозиваються: того дражнять Педро де Алкала, сього Хуан де Уведа, а ще когось Дієго де 

Вальядолід. Тож, мабуть, і в тій Гвінеї цариці по свому царству йменуються. 

— Певно що так,— сказав парох.— А щодо одруження твого пана, то я вже все, що 

можу, зроблю. 

Санчо так зрадів із цієї обіцянки, як парох здивувався з джуриної простоти: отак уже 

запали йому в голову ті самі дурниці, що й Дон Кіхотові, коли й на хвильку не 

сумнівається, що пан його імператором стане. 

Тим часом Доротея сіла вже на священикового мула, а цирюльник приладнав собі до 

лиця бороду з волового хвоста і сказав Санчові, щоб вів їх до Дон Кіхота. Вони 

попередили джуру, щоб той і знаку не подавав, що знає цилюрника й священика, бо від 

того залежить, чи стане його пан імператором, чи ні. Карденіо й священик не хотіли їх 

туди супроводити: юнак побоювався, що Дон Кіхот може пригадати їхню суперечку, 

священик вважав, що його присутність поки що не потрібна,— тож вони пропустили тих 

трьох уперед, а самі пішли назирцем позаду. Священик дав при цьому останні напутіння 

Доротеї, що їй робити; та відказала, хай не турбується, бо вона вчинить усе до цяти 

стеменно так, як вимагають і приписують рицарські романи. 
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За три чверті милі звідти серед безладного скалля та бескеття знайшли вони Дон 

Кіхота: наш рицар був уже вдягнений, лише не при збруї. Як побачила його Доротея 

(Санчо їй сказав, що то він і є), зразу вдарила свого ступака нагайкою, а за нею слідком 

потрюхикав бородатий голйборода; коли ж вони зблизились до Дон Кіхота, слуга зіскочив 

із мула і допоміг ізсісти Доротеї. Вона спішилась легко і жваво і тут же стала навколішки 

перед Дон Кіхотом, що марно силкувався її підвести. Не встаючи, вона такими промовила 

до нього словами: 

— Я не встану з місця, о славетний і зацний рицарю, допоки ви з добротливості 

й великодушності своєї не приречете мені одної ласки, що буде за честь і славу персоні 

вашій і за велике благо найбарзо невтішній і наймоцно скривдженій дівиці на білому світі. 

Якщо й справді міць потужної вашої правиці відповідає розголосу несмертельної вашої 

слави, то повинні єсте вчинити ласку безталанниці, що з такого далекого краю прийшла на 

сяєво преславного імені вашого шукати ради й поради в своїй недолі. 

— Я не дам ні слова одповіту, ясна панно,— одрік Дон Кіхот, і не буду слухати далі 

справи вашої, поки не рачите з землі встати. 

— Ні-бо, не встану, пане рицарю,— сказала скривджена дівиця,— аж поки достойність 

ваша не прирече мою волю вчинити. 

— Прирікаю і обіцяю,— промовив тоді Дон Кіхот,— якщо тільки од того не буде 

ущербку і шкоди королю моєму і рідному краєві, а також тій, що тримає в своїй руці ключ 

од мого серця і свободи моєї. 

— Ані шкоди, ані ущербку жодного їм од того не станеться, пане мій і добродію! — 

відповіла бездольна дівиця. 

Тут Санчо Панса підійшов до свого пана і сказав йому тихенько над ухо: 

— Ваша милость сміло може обіцяти їй ту ласку, бо то, прошу пана, не яке й велике 

діло — убити якогось там велетюгу, а благає ж то вас ясновельможна принцизна Обізіяна, 

володарка царства Обізіянського із самої Ефтіопії. 

— Хоч би хто вона була,— відповів Дон Кіхот,— я повинен так чинити, як велить мені 

рицарський мій обов’язок. 

І, обернувшись уже до дівиці, промовив: 

— Хай ваша пишна врода встане, бо я зволяю на тую ласку, о яку вашмость мене 

просити рачила. 

— А прошу я у вас ось чого,— сказала дівиця.— Хай ваша великодушність їде за мною 

не гаючись, куди я її поведу, пообіцявши перше не шукати іншої якоїсь пригоди і не 

здаватись на інше якесь прохання, поки не помститься за мене на віроломцеві, що, 

знехтувавши всяке право людське і Боже, завладнав підступно моїм царством. 
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— Іще раз кажу, що ладен вашу волю вчинити,— проголосив Дон Кіхот,— отож, ясна 

панно, віднині ви можете забути журбу, що вас сушить, і підживити та підбадьорити вашу 

знебулу надію: з Божою помочею ся потужна правиця поверне вам незабавом царство 

ваше, і ви знову обіймете престол старожитньої і могутньої держави вашої, насукір і на 

зло всім супостатам, котрі хотіли б тому противитись. Нумо ж братися до діла, бо загай, 

кажуть, велику біду чинить. 

Скривджена дівиця притьмом поривалась поцілувати йому руки, та Дон Кіхот яко 

ґречний і поштивий кавальєро не хтів того жодною мірою допустити: він підвів її 

і обійняв з великою ґречністю і поштивістю, а потім сказав Санчові підтягнути негайно на 

Росинантові попруги та подати всю збрую лицарську. Санчо миттю зняв ту лицарію, що 

на дереві, мов трофеї які, висіла, і, підтягнувши на коню попруги, узброїв не гаючись 

свого пана, а той, уже при повнім обладунку бувши, промовив: 

— Ну, Боже благослови, рушаймо на допомогу сій ясновельможній панні! 

Цирюльник стояв іще й досі навколішках і душив у собі сміх, що розбирав його, та, 

знай, притримував бороду, бо якби вона відпала, то, може, весь їхній добрий задум 

нанівець ізвівся б. Побачивши, що Дон Кіхот призволив уже на ту ласку і поривався 

якнайшвидше спевнити свою обіцянку, він підвівся і, підтримуючи другою рукою свою 

нібито пані, разом із Дон Кіхотом підсадив її на мула. Тоді Дон Кіхот скочив на 

Росинанта, а цирюльник ізліз на мула й собі, тільки Санчо мусив іти пішо: тут ізнов згадав 

він про Сірого, що йому вкрадено, але не вельми вже тим журився, бо гадав, що пан його 

туж-туж імператором стане, бо певне що ожениться з тою принцизною і сяде принаймні 

на обізіянський царський престол. Одне тільки його непутило, що царство теє десь аж 

у муринській землі і всі його підданці будуть чорні наголо; він, правда, хутко додумався, 

як тому лихові зарадити. «Що з того,— казав він собі,— що мої підданці будуть чорні? 

Наладую їх на кораблі, привезу в Гишпанію, продам за добрі гроші, готівкою візьму, 

вже ж не як, а за тії гроші куплю собі титул чи уряд який та й буду панувати в достатках 

до кінця віку. Тут, бра, тільки не зівай, а розуму та сприту в мене стане, щоб таке діло 

зорудувати; продам тих підданих як не тридцять, то, може, хоч десять тисячів душ, аби 

тільки добути, то вже легко збути, чи малих, чи великих. Хай і чорна то все чорнота, 

а матиму за них і срібла, і злота! Такий і Санчо, щоб грушку в попелі заспав, аякже!» І так 

його ті думки радували й тішили, що й піхотою чалапати заіграшки здавалось. 

Карденіо й священик дивились на все те із-за хащуватих скель і не знали, як їм краще 

до них приєднатись; та із священика був неабиякий вигадько, і він хутко прирозумів, як їм 

із клопоту вийти: узяв ножиці, що носив із собою у піховці, обстриг швиденько Карденію 

бороду і дав йому свого сірого плаща та чорний пристібний ковнір, а сам зостався в одних 
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штанях та камізельці,— і Карденіо так супроти колишнього змінився, що й сам себе 

в дзеркалі, певно, не впізнав би. Поки вони перевдягались, ті вже вперед поїхали, та вони 

все-таки перші на шлях вибрались, бо вершникам було не так-то й легко по хащах та 

бездоріжжю правитись. Одне слово, пішоходи вийшли з ущелини на рівнину, а як виїхав 

із гір Дон Кіхот із супутниками своїми, священик став приглядатись до нього пильно, 

немовбито впізнавав, а впізнавши, кинувся до нього з розкритими обіймами, вигукуючи: 

— Видом видати доброго земляка мого, Дон Кіхота з Ламанчі! Чолом даю зерцалові 

рицарства, взоровзорові благородства, обороні й покрову всіх знедолених і скривджених, 

цвітові мандрованих витязів! 

Кажучи сеє, він тулив собі до грудей ліве коліно Дон Кіхота; рицар же наш, здивований 

його словами і вчинками, став і собі пильно до нього придивлятися, а впізнавши, ніби аж 

перелякався і чимдуж силкувався злізти з коня, та священик не пускав його. Тоді Дон 

Кіхот промовив: 

— Дозвольте, пане ліценціате: не випадає мені верхи їхати, коли така шановна особа, 

як ваша велебність, має йти пішки. 

— Не можу на те жодною мірою пристати,— заперечив йому священик.— Вашій 

достойності саме й подобає на коні сидіти, бо, сидячи на коні, ви звершаєте діяння 

і подвиги, небачені досі в нашому віці; мені ж, смиренному священнослужителеві, досить 

буде й на забедри сісти до одного з сих добродіїв, що з вашою милостю на мулах 

мандрують (певна річ, коли вони на те погодяться),— і я уявлю собі, що підо мною 

крилатий Пегас чи зебруватий бахмат, на якому гуляв колись знаменитий мавр Мусарак, 

що лежить тепер, заворожений, в надрах Соломонової гори непоодаль від преславного 

города Комплута. 

— Се мені якось не спало на думку, пане ліценціате,— сказав Дон Кіхот,— але я гадаю, 

що ясновельможна принцеса з ласки своєї велить слузі відступити вашеці сідло, а слуга 

й на забедрах може сісти, якщо тільки мул видержить. 

— Гадаю, що видержить,— озвалась принцеса,— та, мабуть, я й не повинна сього 

моєму джурі наказувати, бо він у мене такий штивний і поштивий, що не попустить, аби 

духовна особа йшла пішки, коли є спромога верхи їхати. 

— Безперечно,— погодився цилюрник. 

Він зіскочив швиденько з мула й запропонував священикові сісти в сідло, що той 

і зробив, не чекаючи дальшої припрохи. Та мул той, на жаль, був найманий, а це все одно, 

що сказати — лихий на вдачу: коли цилюрник хотів сісти йому на крижі, він так вихонув 

задом, так бриконув ногами, що якби попав у груди чи в голову, майстер Ніколас 

прокляв би навіки оту виправу по Дон Кіхота. З переляку беркицьнувся цилюрник додолу, 
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не дбаючи вже про бороду, а вона взяла й одлетіла; побачив він таке діло (що робити?) — 

затулив лице руками та й ну бідкатися, що зуби йому вибило. А Дон Кіхот, побачивши ті 

пелехи без шкіри й без крові на добрій відстані від лежачого слуги, вигукнув здивовано: 

— Що за чудасія, Боже милий! Чи ти ба, як йому мул бороду зняв — мов одрізав, так 

гладко та рівно! 

Побачивши священик, що хитрощі його можуть наяв вийти, підняв хутенько ту бороду 

й підбіг із нею до майстра Ніколаса, котрий іще лежав та знай бідкався, схопив його за 

голову, притулив собі до грудей ізнов бороду та й почав над ним слова якісь мимрити — 

нібито замову, щоб борода приросла, от побачать, мовляв, як добре все буде. Причепивши 

ж, одійшов од нього, а той ніби слуга і справді став такий здоровий і бородатий, як перше 

був. Здивувався тому Дон Кіхот непомалу і попросив священика, щоб той навчив його 

колись тії замови, бо вона, мабуть, не лише на відірвані бороди помічна, а й на щось інше: 

адже на місці вискубаних пелехів мали бути якісь подряпини чи садна, а вже ж то воно 

загоїлось, як борода приросла. 

— Авжеж,— сказав священик і пообіцяв навчити його при нагоді тої замови. 

Вони домовились, що зараз сяде на мула сам священик, а ті троє будуть мінятися з ним 

по черзі, поки доїдуть до корчми — до неї залишилось іще миль зо дві. От одна трійка — 

Дон Кіхот, принцеса й парох — сіла на ступаків своїх, а друга — Карденіо, цилюрник та 

Санчо Панса — пішки йти налагодилась; тоді Дон Кіхот обізвався до дівиці: 

— Хай ваша велич, пані моя, обійме провід і веде нас, куди сама знає. 

Та перше ніж вона заговорила, упав у річ священик: 

— До якого царства гадає правитись ваша ясновельможність? Чи часом не до 

Обізіянського? Мабуть, що так, а як ні, то я нічого в тих царствах не тямлю. 

Доротея, що вже раніше була з ним.ізмовилась, догадалась, що треба їй притакнути, 

і одрікла не вагаючись: 

— Атож, пане, саме до цього царства і лежить мій шлях. 

— А коли так,— похопився словом священик,— то ми проїдемо через наше село, а там 

ваша милость ізверне вже на Картагену, де з Божою помочею сяде на корабель і, як вітер 

буде погідний, а море спокійне й безбурне, то не мине й дев’яти років, як ви допливете до 

великого Сцитського (або, як дехто каже, Скіфського) озера,— од нього ж до вашого 

царства буде не більше, як сто днів дороги. 

— Помиляєтесь, пане добродію,— заперечила принцеса,— ще нема двох років, як 

я звідти виїхала, і, хоч погода весь час була мені супротивна, я, як бачите, таки прибула 

сюди й знайшла того, кого так палко прагнула бачити — пана Дон Кіхота з Ламанчі, що 

його ім’я дійшло до слухів моїх, заледве я ступила на гишпанську землю; се ж то 
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й порушило мене розшукати його, аби звіритись на його ласку і доручити мою 

справедливу справу мужності його звитяжної правиці. 

— Годі про се,— промовив тут Дон Кіхот,— не треба мені хваління, бо на лестощі я не 

жадний; як же се й не лестощі, то все одно такі речі ображають мої цнотливі уші. Одне 

тільки можу сказати вам, пані моя: яка б уже там не була моя мужність, а коли вона в мене 

є, мушу вам служити, хоч би й душею мав наложити. Та то нехай на потім, а тепер 

я попрошу вас, пане ліценціате, поясніть мені з ласки вашої, як ви сюди втрапили отак-

о — сам-один, без челяді, ще й легкома,— аж дивно мені якось. 

— На се я відповім коротенько,— одказав священик.— Отож, пане мій Дон Кіхоте, 

знайте, що я разом із майстром Ніколасом, нашим спільним другом і цилюрником, рушив 

був до Севільї, де мав отримати гроші, котрі переслав мені родич один, що вже хтозна-

відколи в Америку подався, і то гроші неабиякі: шістдесят тисяч песет, було б чим набити 

не один кисет. І от, як їхали ми вчора десь отут, напали на нас грабіжники і обдерли геть 

до шерстиночки — бачите, майстер Ніколас мусив собі фальшиву бороду почепити, 

а сього молодика,— тут парох указав на Карденія,— то й зовсім догола обібрали. 

Подейкують околишні люди, що то були галерники, яких визволив десь отут-о якийсь 

одчайдушний сміливий чоловік: адже при них вартовики йшли з комісаром, а він їх усіх 

розпутав і розпустив. То був, напевне, якийсь божевільний або такий самий гультяй, як 

вони, лайдак без честі й поваги: адже він пустив вовків між вівці, лисиць на курей, а мух 

на мед. Насмілився, одне слово, зламати право і встати проти короля, свого природного 

пана й володаря, коли порушив отак мудрі його накази, надумав лишити галери без рук, 

без ніг, а ще й до того Святу Германдаду наполохати, що вже стільки літ тихо 

спочивала,— укоїв таке діло, що й душі пагуба, і тілові пожитку нема. 

Санчо, бачите, зразу ще розповів парохові та цилюрникові про пригоду з галерниками, 

що так славно випала його панові, і парох навмисне говорив отак, без обрізків, щоб 

подивитися, що скаже чи зробить Дон Кіхот. Наш рицар при кожнім слові аж на лиці 

мінився, та не важився признатись, що то він, а не хтось інший звільнив ту чесну 

компанію. 

— Отож вони нас і пограбували,— закінчив свою розповідь священик,— нехай Господь 

милосердний простить тому, хто одвернув од них справедливую кару. 

Розділ XXX,  

де мова мовиться про бистроумність прекрасної Доротеї 

та про інші вельми цікаві і втішні речі 
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Чи доказав парох свою мову, чи ні, як уже обізвався Санчо: 

— Далебі, превелебний отче, се вчинив не хто інший, як пан мій Дон Кіхот; даремне 

розраював я його й остерігав, аби глядів, що робить, марне казав, що то буде гріх — таких 

людей визволяти, бо засуджено їх за великі злочини. 

— Дурень єси,— впав йому в річ Дон Кіхот.— Мандрованому рицареві не випадає 

розпитувати й дізнаватися, чи ті знедолені, скривджені й пригноблені люди, яких вони 

зустрічають по дорозі в кайданах, потрапили в таку халепу з своєї вини, чи терплять 

безневинно: він мусить стати їм до помочі, яко беззахисним, маючи обачення не на 

махлярства їхні, а на митарства. Я й справді надибав ціле гроно, цілий кетяг таких 

безталанних і безутішних, і вчинив з ними так, як велить моя рицарська повинність, а все 

інше мене мало обходить. Кому ж то мій учинок не до смаку приходиться, тому, шануючи 

достойність церковну пана ліценціата і велебну його особу, я скажу, що мало він знається 

на рицарських справах і бреше, як скурвий син і останній лайдак,— се я ладен довести 

йому своїм мечем, де завгодно й коли завгодно. 

По сім слові він хвацько випростався в стременах і насунув собі на лоба мисюрку, бо ту 

голярську мідницю, що була в його уяві Мамбріновим шоломом, він приторочив спереду 

до сідла, поки не трапиться нагода направити ушкодження, завдані галерницькими 

руками. 

Доротея, дівчина дотепна і бистроумна, знала вже, що Дон Кіхот із глузду скрутився, 

і бачила, що всі, окрім Санча Панси, роблять собі сміх із нього, то й сама вирішила позаду 

не лишатись і звернулась до розгніваного Дон Кіхота з такими словами: 

— Пане рицарю, нехай достойність ваша пам’ятає обітницю, дану мені нещодавно: 

згідно з нею ви не повинні тим часом заходити в жодні інші пригоди чи суперечки, хоч 

як би пильно вам припадало. Отож погамуйте ваше серце, бо якби пан ліценціат знав, що 

тих галерників увільнила отся неподоланна правиця, то він, напевне, тричі зашив би собі 

рота і тричі прикусив язика, перше ніж зронити слово, що вашеці накриво пішло. 

— Клянуся, що так воно і є,— потвердив священик.— Я радше дав би вуса собі 

одчикрижити. 

— Гаразд, пані моя,— сказав Дон Кіхот,— я замовкну і впиню справедливий гнів, що 

клекоче в душі моїй, і їхатиму тихо та мирно, поки не доконаю того, що вам прирік; та 

прошу вас, якщо се тільки вам не важко, в нагороду за сей мій добрий замір скажіть мені, 

яке лихо вас спіткало і хто ті вороги, де вони і скільки їх, на чию голову повинна впасти 

моя сувора, нещадна й невблаганна помста? 

— Скажу з дорогою душею,— погодилась Доротея,— якщо тільки вам не прикро буде 

слухати повісті про великі злигодні і муки. 
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— Аж ніяк не прикро, пані моя,— запевнив її Дон Кіхот. 

— Коли так,— сказала Доротея,— то прошу панства слухати мене уважно. 

Заледве вона вимовила ці слова, як Карденіо з цилюрником підійшли до неї ближче — 

цікаво їм було почути, яку сторійку сплете вигадлива Доротея; Санчо зробив так само, але 

він, як і його пан, і гадки не мав, щоб то була якась омана. Доротея вмостилася гарненько 

в сідлі, прокашлялась і, прибравши належної постави, почала невимушено: 

— Передовсім, панове-добродійство, знайте, що звати мене... 

І тут вона затнулась, бо забула раптом, яке ім’я прибрав їй священик; та той, 

зрозумівши, в чім річ, похопився їй на виручку: 

— То не диво, пані моя, що ваша ясновельможність бентежиться і мішається, 

оповідуючи про свої нещастя, бо вони бувають часом такі, що й пам’ять бідним 

одбирають, іноді і своє власне ім’я забудеш, не то що. Отож і вам, певне, випало з помку, 

що звати вас принцеса Обізіяна і що ви єсте законна спадкоємиця великого царства 

Обізіянського; після такого нагаду ваша ясновельможність без жодної більше труднації 

може відновити в скорбній своїй пам’яті все, що жадає нам розповісти. 

— Се правда,— сказала дівиця,— думаю, що надалі я зможу обійтись без нагадувань 

і здолію сама вивести кінці моєї правдомовної історії. А історія моя ось яка. Отець мій 

цар, на ймення Тінакрій Знаючий, був превельми очитаний у так званій 

чорнокнижницькій науці і виворожив по книгах своїх, що мати моя, цариця Харамілья, 

помре раніше за нього і що йому самому невдовзі по тому судилося зійти з сього світу, 

а мені лишитися кругом сиротою; але не те, казав він, смутило його й бентежило, а зовсім 

інше: знав він напевне, що страхолюдний велетень, володар великого острова неподалік 

од нашого царства, на ймення Пандафіланд Хмуроокий (бо річ відома, що хоч у нього очі 

ніби цілі й сидять на місці, а дивиться він на всіх басом, немов косує, і робить так 

навмисне, аби всіх жахати та лякати),— що той велетень, кажу, дізнавшися про моє 

сирітство, вдарить на царство моє з потужним військом і заполонить його геть-чисто все, 

що й сільця маленького не зоставить, де б мені голову прихилити. Того лихоліття і тої 

руїни я зможу уникнути, казав мені отець, якщо тільки згоджуся вийти за того велетня 

заміж, але він був упевнений, що хоч як сутужно припаде мені, я ніколи на такий 

дивоглядний шлюб не пристану,— і то таки щира правда, бо я і в думці собі не покладаю, 

щоби стати жоною тому велетню, ані жодному іншому, хоч би який він був грізний 

і страшний, іще сказав мені панотець мій, що як він помре і Пандафіланд нападе на моє 

царство, то щоб я, крий Боже, не гадала оборонятись, бо то була б моя погибель, а щоб 

сама з доброї волі покинула державу мою і вберегла тим самим од смерті і руїни щирих 

моїх і вірних підданців, бо з таким могутнім і забісованим велетнем мені все одно 
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неможливо мірятися; він радив мені, щоб я негайно подалася в супроводі якогось вірника 

до Гишпанії, де я знайду ліки на всі свої нещастя, скоро тільки відшукаю певного 

мандрованого рицаря, що його слава на той час лунатиме вже по всьому тому королівству, 

а звати його, дай Боже на пам’ять, чи то Дон Чухот, чи то Дон Сміхот. 

— Певно, він сказав Дон Кіхот,— упав їй у річ Санчо Панса.— що іменується ще 

й Лицарем Сумного Образу. 

— Правда твоя,— сказала Доротея.— А ще мовив мені панотець мій, що рицар той на 

зріст високий, із себе худорлявий, а десь із правого боку, попід лівим плечем, здається, 

має в нього бути темна лунина з кількома щетинястими волосками. 

Почувши сеє, Дон Кіхот промовив до свого джури: 

— Санчо, сину мій, ходи-но сюди та поможи мені розібратися: я хочу допевнитись, чи 

справді я той рицар, що то про нього ворожив премудрий цар. 

— А навіщо вашеці роздягатись? — спитала Доротея. 

— Хочу подивитись, чи є на мені та пляма, про яку говорив ваш панотець,— відповів 

Дон Кіхот. 

— І зовсім не треба розбиратись,— зауважив Санчо,— бо я й так знаю, що в вас на 

хребті є достеменно така сама родимка: то ознака великої сили. 

— Сього цілком досить,— сказала Доротея.— Друзям не годиться зважати на всякі 

дрібниці: чи та лунина на плечі, а чи на хребті, то байдуже, аби вона була, бо тіло скрізь 

однакове. Немає жодного сумніву: все, що казав панотець мій, справдилося, і гаразд 

я вчинила, що вдалася до пана Дон Кіхота, бо се ж і єсть той рицар, якого навіщував мені 

панотець — і прикмети всі сходяться, і слава його не лише в Гишпанії, а й по цілій 

Ламанчі голосно лунає. Заледве я зійшла на берег в Осуні, як уже почула про незліченні 

його подвиги, і наче хто мене в серце торкнув, що саме його я маю шукати. 

— А як же вашмость могла в Осуні на берег зійти, коли то не морська пристань? — 

спитав Дон Кіхот. 

Перше, ніж Доротея спромоглась на якусь відповідь, в розмову втрутився священик: 

— Ясновельможна принцеса, певно, хотіла сказати, що висадилась вона в Малазі, а вже 

в Осуні вперше почула про вашу милость. 

— Саме це я й мала на увазі,— притакнула Доротея. 

— Ну, тоді все ясно,— сказав священик,— хай ваша величність каже далі. 

— А далі вже, власне, нема чого й казати,— мовила Доротея.— Доля була до мене така 

зичлива, що я розшукала пана Дон Кіхота і можу вважати, що я знов повновладна цариця 

й повелителька над усім моїм царством, бо сей рицар з притаманною йому ґречністю 

й великодушністю прирік мені зробити ласку і йти за мною, куди я його поведу,— 
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поведу ж я його прямо до Пандафіланда Хмуроокого, аби вій убив його й повернув мені 

те, що лихий велетень беззаконно забрав у мене. І все те має справдитись слово в слово 

так, як наворожив мій добрий панотець Тінакрій Знаючий, бо він до сього ще додав 

і написав чи тс грецьким, чи то халдейським письмом (я гаразд не вчитаю), що коли той 

напророчений рицар зніме велетневі голову з плечей і зажадає, щоб я стала йому 

дружиною, то щоб я без жодних вимовок і суперечок погодилась стати його правною 

малжонкою і ввела його в володіння і царством моїм, і моєю власною персоною. 

— А що, друже Санчо,— обізветься тоді Дон Кіхот до джури свого,— чуєш, до чого 

воно йдеться? Не я тобі казав? От уже нам і царство до царювання, і цариця до 

женихання! 

— Дей же його кату! — вигукнув Санчо.— Сучий син буде, хто з нею зразу ожениться, 

як тільки переріже горлянку тому гаду Пантохвиладу! Та й цариця ж то така краля, що 

ну,— коби мені всі блохи в ліжку на таких-от перевертались! 

По сій мові підскочив двічі вгору з великої утіхи, ще й руками в підошви ляснув, а тоді 

схопив Доротеїного мула за оброть, спинив його, упав перед ним навколішки і попросив 

ручки поцілувати на ознаку того, що він визнає її за свою царицю й повелительку... Кого 

б, ісправді, не насмішило оте панове божевілля й джурине простосердя? Та Доротея 

простягла йому ручку до цілування і обіцяла, що зробить його вельможею в своєму 

царстві, скоро небо пошле їй таку ласку і поверне їй владу над її державою. Санчо 

подякував принцесі такими словами, що всі знову зареготались. 

— Оце, власне, і вся моя історія, панство моє любе,— сказала Доротея.— Мені 

лишається тільки додати, що з усіх прибічників, які мене в дорозі супроводили, зостався 

живий один оцей бородатий слуга, а то всі потонули під страшенну хуртовину морську, 

що захопила нас, як ми вже до пристані допливали. Ми з ним якимось чудом прибились 

до берега на двох дошках, та і все моє життя, як ви напевне вже помітили,— то суцільне 

чудо й таємниця. Коли ж я про щось, може, занадто широко річ повела, чи де яке слово не 

до ладу сказала, то не винуйте мене занадто строго: адже з самого початку моєї оповіді 

велебний пан ліценціат цілком слушно зауважив, що безнастанні і надзвичайні злигодні 

відбирають пам’ять тому, хто їх переносить. 

— Мені вони її не відберуть, о чеснородна і владоможна сеньйоро,— промовив Дон 

Кіхот,— нехай би, вам слугуючи, я зазнав їх премногеє множество! Тим я знову 

потверджую і конфірмую ласку, що вам обіцяв, і присягаю іти за вами хоть і на край світу, 

аби спіткатися з лютим супостатом вашим, котрому я думаю з помочею Всевишнього 

і власної моєї правиці відтяти гордливу голову лезом цього... не кажу доброго меча, бо 

Хінес де Пасамонте забрав його у мене. 
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Останні слова наш гідальго промимрив собі під ніс, а потім знову заглаголав на повен 

голос: 

— А як я вже зотну йому голову і оддам царство ваше вам же у мирну обладу, то нехай 

ваша найясніша персона розпоряджає собою по власній волі й уподобі, тим що поки 

пам’ять моя зв’язана, і воля моя у неволі, і розум мій утрачений усе через тую... не скажу 

через кого, я й помислити не можу про одруження з будь-якою іншою, хоч би і з самою 

Жар-Птицею. 

Сі останні слова Дон Кіхотові про те, що він не хоче одружуватись, так не сподобались 

Санчові, що з великої досади він аж зарепетував на пана: 

— Їй же Богу і присягай Богу, пане мій Дон Кіхоте, у вашої милості не всі дома! Де 

видано одкидатися од такої вельможної принцизни, як оця-о? Чи, може, ви думаєте, що 

таку, мовляв, пайду аби-де знайду? Еге, держіть в обидві жмені! Чи, може, скажете, пані 

моя Дульсінея краща од сієї? Овва! Далеко куцому до зайця: вона її і нігтя не варта... 

Дідька лисого стану я коли грапом, як ваша милость печеного льоду шукатиме. Женіться, 

женіться зараз же, бодай вам се та те, загорніть собі царство, що само в руки на дурничку 

дається! Станьте вже раз царем чи королем, а мене маркізом ізробіть або й губернаторем, 

а там, про мене, хоч і весь світ пропадай! 

Не стерпів Дон Кіхот, що при ньому його володарку Дульсінею такими словами 

шпетять; не сказавши Санчові ні слова, ні півслова, замахнув він списом і так черкнув 

свого джуру раз і вдруге, що той, як сніп, на землю впав; щоб нашого рицаря не впинила 

була Доротея, то бідаха Санчо тут би й смерті собі добув. 

— Ти думаєш, підлий хаме,— озвався Дон Кіхот по якійсь хвилі,— що я вічно буду 

сидіти, згорнувши руки, що ти в мене всяке зле-лихе витворятимеш, а я все тобі плазом 

пускатиму? Так не буде ж сього, нахабо безсовісний,— а інакше тебе й назвати не можна, 

коли ти посмів злорічити на незрівнянну Дульсінею. Чи ти не знаєш, мудю такий, 

лайдаку, гунцвоте, що якби вона не вливала сили в правицю мою, то я і блохи вбити не 

здолів би? Скажи, шельмо з гадючим жалом, хто, по-твоєму, завоював се царство і зняв 

голову велетню, хто зробив тебе маркізом (бо на все те я дивлюсь уже, як на річ доконану 

і формально узаконену),— хто, як не доблесна Дульсінея, що обрала рамено моє за 

знаряддя великих своїх звершень? Вона бореться в мені й перемагає, а я нею тільки живу 

й дихаю, бо вона — життя моє, і дух, і суть. О, розпревражий гультяю, який же ти 

невдячний: тебе піднесено із грязі в князі, і в тебе язик повертається лихословити на свою 

доброчинницю! 

Хоч же і був Санчо побитий, та чув усе, що говорив Дон Кіхот; підвівшися хутенько 

з землі, він захилився за Доротеїного ступака і промовив звідти до свого пана: 
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— Ви мені, пане, скажіть: коли ваша милость порішила не женитися з цією 

вельможною принцизною, то, виходить, і царства вам не буде, а якщо так, то чим же ви 

зможете мене нагородити? От чого мені жалько! Ви б таки взяли оженились із царівною, 

що наче з неба оце до нас плюснула, а там можна буде і з панею моєю Дульсінеєю 

пожартувати, бо, знаєте ж, були такі царі й королі на світі, що полюбовниць собі мали. 

А котра з них кращіша, до того я не мішаюсь, мать що обидві гарні. Та коли правду 

казати, то я пані Дульсінеї зроду і в вічі не бачив. 

— Як то не бачив, блюзніре ти блазнюватий?! — обурився Дон Кіхот.— Хіба ж ти не 

привіз мені оце зараз од неї вісті? — Я хотів сказати, що бачив її лише мелькома,— 

похопився Санчо,— то й не міг роздивитися дрібніше на всі її красоти і принади, а так на 

огул вона вроді лепська. 

— Тоді я тобі прощаю,— промовив Дон Кіхот,— даруй же й ти мені/ що я тобі досадив: 

ти ж знаєш, як важко буває перший порив упинити. 

— Це-то я знаю,— відповів Санчо,— мене самого пориває першим ділом до балачок, то 

й мелю собі, що на язик наверзеться. 

— Ти, Санчо, говори, та не заговорюйся,— сказав Дон Кіхот,— а то, знаєш, поти жбан 

воду носить... Я думаю, ти розумієш. 

— Чом не розуміти, розумію,— сказав Санчо,— та тільки ж Бог із неба все бачить 

і зна»є, хто більший гріх робить: чи хто, як я, недобре говорить, чи хто, як ваша милость, 

недобре творить. 

— Ну, годі вже,— помирила їх Доротея,— бігай, Санчо, поцілуй панові руку 

й перепроси, та зважай надалі, кого хвалити, а кого гудити, і не кажи лихого слова про ту 

володарку Тобоську,— хоч я її не знаю, проте завше готова їй услужити. А втім, уповай на 

Бога: ти неодмінно доскочиш посілості якоїсь і заживеш паном на всю губу. 

Санчо, понуривши голову, підійшов до свого пана і попросив ручку — Дон Кіхот подав 

її з величною гідністю і, як джура поцілував її, поблагословив його і велів пройти за 

собою трохи вперед, бо він має дещо в нього розпитати і поговорити з ним про певні 

важливі речі. Санчо так і зробив; проїхавши трохи вперед, Дон Кіхот звернувся до нього 

з такими словами: 

— Відколи ти повернувся, я не мав ні часу, ані змоги розпитати в тебе про деякі 

подробиці твого посельства і про те, яку ти привіз мені відповідь; тепер же, коли доля 

погодила нам слушний час і слушне місце, ти не відмовишся, я гадаю, порадувати мене 

добрими вістями. 
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— Питайте мене про що хочете, ваша милость,— відповів Санчо,— і я вам любісінько 

викладу, як на долоні, все, од початку до кінця, тільки прошу вас, пане, не будьте такі 

оприскливі та мстиві. 

— Нащо це ти мені кажеш, Санчо? — спитав Дон Кіхот. 

— А на те,— одказав Санчо,— що ви мене оце двічі потягнули більше за ту суперечку, 

в яку нас нечиста сила тоді вночі заплутала, аніж за те, що я бовкнув проти пані моєї 

Дульсінеї, бо я ж її люблю й шаную, мов святощі які (хоч у неї вони й не ночували),— 

єдино тим, що вона ваша милоданка. 

— Не заводив би ти, Санчо, про се мови,— сказав Дон Кіхот,— бо вже воно мені 

набридло. Я простив тобі щойно, але, як то кажуть, за новий гріх — нова покута. 

Серед такої розмови побачили вони нараз чоловіка якогось, що їм навпроти верхи на 

ослі їхав; як ізблизився до них, придивились, аж воно щось ніби на цигана скидається. Та 

Санчо Панса, що де, було, не вздрить осла, то зразу туди очі й душу пориває, вмить 

упізнав у тому вершникові Хінеса де Пасамонте і, як по ниточці доходить до клубочка, так 

він по циганові до Сірого свого добрався. Так воно справді й було: злодій їхав на 

краденому ослі; щоб же його не впізнали, як осла продаватиме, вбрався він за цигана, бо 

по-циганськи… говорив він незгірше, ніж своєю рідною мовою. Скоро Санчо вгледів його 

і впізнав, зразу гукнув до нього що є сили: 

— Ах ти ж злодюго Хінесе, верни мені моє добро! То ж мій рідний осел, моя душа, моя 

втіха, мій скарб, моє багатство! Згинь, сучий сину, щезни, ворюго, а що не твоє, оддай! 

Власне, стількох слів і стількох лайок може й не треба було, бо вже при першому 

окрику Хінес зіскочив додолу і рвонув навтьоки — і то не риссю, а таки добрим чвалом,— 

тільки смуга за ним лягла. Санчо ж підбіг до свого Сірого, обійняв його й промовив: 

— Як же тобі велося, мій Сіресенький, мій ріднесенький, маєточку мій милий, 

товаришу мій любий! 

І так уже осла того цілував та голубив, мов то людина була, а осел приймав смирно ті 

пестощі й ласки і словом не озивався. Тут над’їхали й інші подорожні та повіншували 

Санча знахідкою; Дон Кіхот же поздоровив його якнайсердечніше і сказав, що попри все 

те він не касує квитанції на трьох ослят, за що Санчо, звісно, подякував йому. 

Поки Санчо й Дон Кіхот розмовляли отак між собою, священик хвалив Доротею, що як 

то дотепно вона свою історію вигадала: і коротко говорила, і речі достеменно такі 

добирала, як у рицарських романах пишеться. Доротея одповіла, що вона частенько в тих 

книгах розчитувалась, а от уже де які провінції лежать та де морські пристані, того не знає 

гаразд, от і сказала тоді навмання, що в Осуні висадилась. 
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— Я так і подумав,— зауважив священик,— отож і втрутився зразу, щоб усе влагодити. 

Та хіба, скажіть, не дивна річ, що сей бідолашний гідальго вірить отак беззастережно 

всяким вигадкам і небилицям, аби тільки штилем і складом нагадували вони ті баламутні 

його романи? 

— Так, так,— погодився Карденіо,— його легковірність справді нечувана, прямо-таки 

надзвичайна: мені здається, що найвигадливіший письменник і навмисне такого не 

видумав би. 

— Тут іще от яке діло,— сказав священик,— наш добрий гідальго плете всякі дурниці 

тоді тільки, коли йдеться про предмет його божевілля; як же хто заведе з ним мову про 

щось інше, він говорить цілком розсудливо, як людина світлого й розважного розуму, 

і всякий, хто не зачепить його рицарські болячки, визнає його цілком здоровим на умислі. 

А Дон Кіхот тим часом розпитував Санча далі: 

— Ну, друже Пансо, мир і згода, забудьмо всі наші свари й чвари... Ти скажи мені 

краще, не поминаючи лиха, де, як і коли побачив ти Дульсінею? Що вона робила? Що ти 

їй сказав? Що вона одрекла? Який був вираз її обличчя, коли вона читала моє послання? 

Хто тобі його переписав? І на всі ці питання, цілком законні і цілком резонні в такій оказії, 

ти маєш відповідати прямо й чесно, не додаючи й не вигадуючи нічого зайвого, аби мене 

потішити, а надто не одбавляючи нічого, аби мені досадити. 

— Пане,— відповів Санчо,— по щирості кажучи, ніхто мені того листа не переписував, 

бо його в мене й не було зовсім. 

— Так воно і є,— сказав Дон Кіхот,— бо за два дні по твоїм од’їзді я побачив, що 

пам’яткова книжка, де я того листа написав, лишилась при мені, і се мене засмутило 

непомалу, бо я не знав, що ти робитимеш, коли помітиш, що листа немає. Я гадав усе, що 

ти повернешся, як тільки його кинешся. 

— Та таки й повернувся б,— одказав Санчо,— якби не витвердив був того листа, коли 

ваша милость мені ото читала, та й проказав слово в слово дякові одному, той і списав, та 

ще й сказав, що, каже, багато листів одлучних через мої руки пройшло, а такого лепського 

письма зроду не бачив і не читав. 

— А що, Санчо, ти й досі його пам’ятаєш? — спитав Дон Кіхот. 

— Забув уже, пане,— одказав Санчо,— бо як продиктував, то вже воно мені без 

інтересу було. Знаю тільки, що починалось отак: «Мужоглядна — чи то пак, можновладна 

сеньйоро!», а кінчалось: «Твій до самого гробу Лицар Сумного Образу». Ну, а посередині 

там іще стонадцять усяких серденьок та любоньок, та голубоньок. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2192 

 

Розділ XXXI. Про втішну розмову між Дон Кіхотом та його 

джурою Санчом Пансою, а також про інші деякі подїі 

— Усе це мені до смаку припадає,— сказав Дон Кіхот,— та говори лишень далі. От ти 

приїхав — і що ж робила в ту пору цариця вроди? Певна річ, перли низала або свому 

вірному рицареві який девіз сріблом-злотом гаптувала? 

— Та ні,— одвітував Санчо,— вона саме у себе в дворі пшеницю точила аж два кірці. 

— Ти ж май на оці,— зауважив Дон Кіхот,— що до якої зернини вона рукою торкалась, 

та зразу в перлину перетворювалась. А скажи, друже, ти ж бачив, яка пшениця була? 

Певне, біла та яра, та вся добірна — саме чоло? 

— Та ні, ледаченька, заміркувата,— одказав Санчо. 

— Запевняю тебе,— провадив Дон Кіхот,— що з тої пшениці, яку вона руками своїми 

просівала, хліб буде як сонце... Та цікавий я знати: як ти вручив їй мого листа, чи вона ж 

його поцілувала? Чи, може, на голову собі поклала? Чи вчинила іншу яку церемонію, 

гідну такого послання? Чи так що зробила? 

— Як хотів я їй того листа дати,— відповів Санчо,— то в неї ще сливе повне решето 

пшениці було, так вона мені й кае: «Положи його,— кае,— отуди на лантух, бо поки сього 

збіжжя не доточу, то й читати,— кае,— не буду». 

— Розумна пані,— зауважив Дон Кіхот,— вона, мабуть, хотіла почитати його на 

дозвіллі, собі до любої вподоби. Та кажи далі, Санчо: поки вона своє діло робила, про що 

вона з тобою розмовляла? Чи питала щось про мене, і як ти їй відповідав? Розкажи мені 

геть-чисто все, до останньої, мовляв, цяточки. 

— Нічого вона в мене не питала,— відповів Санчо,— та я їй сам усе розказав: так, 

мовляв, і так, пан мій заради вас у гори й бескеття, мов той дикун, забився і одбуває там 

покуту, ходить голий до пояса, спить просто неба, хліб їсть без обруса, бороди не чеше, 

плаче-ридає, свою долю проклинає... 

— Що я нібито долю свою проклинаю, се вже ти перегнув,— зауважив Дон Кіхот,— бо 

я, навпаки, благословляю її і благословлятиму по всі дні життя мого, що вона мене 

сподобила любити таку високу душею сеньйору, як Дульсінея Тобоська. 

— Що висока, то висока,— сказав Санчо,— мать, на цілий корх вища за мене буде. 

— А ти ж як, Санчо,— спитав Дон Кіхот,— мірявся з нею, чи що? 

— Та нарочито не мірявся,— одказав Санчо,— а як помагав їй лантух збіжжя на осла 

завдати, то стояв поряд неї і побачив, що, либонь, на цілу долоню вона од мене вища. 

— І правда ж,— сказав Дон Кіхот,— що до того стану гінкого і високого зросту 

долучаються в неї тисяча тисяч гарних прикмет, що оздоблюють їй душу? Та скажи мені, 
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будь ласкав, Санчо, іще одну річ: коли ти підійшов до неї, то чи не відчув якогось такого 

аромату аравійського, пахощів тонких і духмяних, що й слова до них не прибереш, духу 

такого, як у крамниці модного рукавичника? 

— Та як би вам сказати, пане,— відповів Санчо,— од неї справді трохи пахтіло ніби чи 

тхнуло чимось мужчинським,— звісно, наробилася в охоту, то й упріла. 

— Тут щось не так,— зауважив Дон Кіхот,— мабуть, у тебе нежить був, а може, то ти 

почув свій власний запах. Адже я знаю, як благоухає ся троянда серед терня, сей зельний 

крин, ся духовита амбра. 

— Все може бути,— відповів Санчо,— воно й справді, од мене самого частенько такий 

дух іде, як тоді, мені здалося, йшов од її милості сеньйори Дульсінеї. Та й не дивно, 

сказано — чорт на чорта скинувся. 

— Ну гаразд,— допитувався далі Дон Кіхот,— от вона вже переточила пшеницю й до 

млина вирядила, а що ж вона зробила, як прочитала листа? 

— Та вона його й не читала,— одрік Санчо,— бо, кае, неписьменна; взяла та й подерла 

на дрібнюсінькі шматочки: не хочу, кае, нікому на прочитання давати, щоб у селі, кае, не 

знали моїх тайнощів. Буде з мене, кае, що ти мені з уст про панове кохання з’ясив і про ту 

несвітську покуту, що він через мене справляє. Скажи, кае, панові, що я цілую йому руки, 

і дужче мені хочеться його в образ побачити, аніж листи йому писати. А ще просила 

й наказувала, аби, одержавши од неї звістку, зразу вийшли з тих нетрів і перестали 

витворки витворяти та їхали б негайно в Тобосо, як тому не стане на заваді якась 

важливіша річ, бо вона страх як хоче з вашою милостю побачитися. Здорово вона 

сміялась, як я сказав, що ваша милость прибрала собі наймення Лицар Сумного Образу... 

Питав я в неї, чи приходив отой біскаєць, так, кае, приходив, і дуже, кае, добрий хлопець. 

І про галерників питав, так ні, кае, поки ще ані жодного не бачила. 

— Досі було все як слід,— промовив Дон Кіхот.— Та скажи мені, якого клейнода вона 

дала тобі на відході за вістку, що ти од мене привіз? Бо то, бачиш, у рицарів мандрованих 

та дам їхніх так уже здавна повелося, що вони дарують різні коштовні речі джурам, 

вірницям чи карликам, котрі від нього до неї чи від неї до нього з вістями приходять чи 

приїздять, у нагороду б то за їхнє посельство. 

— Може, воно й так,— одказав Санчо,— і, як на мене, то се дуже добрий звичай, тільки 

таке мусило бути в давню давнину, а тепер дають хіба лустку хліба чи грудку сиру, бо не 

що ж подала мені й пані моя Дульсінея через огорожу подвірню, як я вже попрощався 

з нею. Ще й сир, як на те, овечий був. 

— Вона без міри щедра та гойна,— сказав Дон Кіхот,— і якщо не подарувала тобі 

якоїсь золотої цяці, то лише через те, що не мала нічого під рукою. Та добрі, кажуть, 
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ковбаски й після паски. Я побачусь із нею, і все якось улагодиться. А знаєш, що мене 

дивує, Санчо? Здається мені, що ти до Тобоса й назад не з’їздив, а злітав, бо за яких три 

дні справився, а туди ж не менше буде, як тридцять миль. Звідси я висновую, що той 

мудрий чорнокнижник, котрий мною опікується і мені добра сприяє (а що такий десь 

конче мусить бути, се річ цілком певна, інакше я не був би правдивим мандрованим 

рицарем), що той чародій, кажу, допомагав тобі в подорожуванні, хоч ти сам того, може, 

й не помітив: інший чаклун підхопить, було, з ліжка сонного рицаря, і той, не тямлячи, як, 

що й до чого, прокидається назавтра за тисячу миль од того місця, де спати ліг. Якби не сі 

чародії, то мандровані рицарі не могли б один одного в біді рятувати, як вони те раз у раз 

роблять: буває, що хтось із рицарів воює десь у Вірменських горах із песиголовцем чи 

почварою якою або так із яким воїном,— аж тут у найскрутнішу хвилю, коли вже він от-

от полягти має, мов уродиться, прилетить на хмарі чи на колісниці вогненній інший 

рицар, вірний його товариш, котрий перед тим щойно в Англії десь був, стає йому до 

оборони і одзволяє од смерті, а ввечері той рицар уже в себе дома сидить, вечеряє до 

смаку, хоч, може, до його домівки дві чи й три тисячі миль. І те все завдячують рицарі 

мудрості й сприту чарівників, котрі за них дбають. Тим-то, друже Санчо, й не дивно мені, 

що ти за такий короткий час обернувся: то якийсь мудрий характерник, як я вже казав, на 

крилах тебе переніс, що ти й не зчувся. 

— Схоже на те,— сказав Санчо,— бо Росинант, їй же Богу, так чвалав, так вибрикував, 

немов циганський осел із живим сріблом в ушах! 

— Що там живе срібло! — підхопив Дон Кіхот.— Певне, сидів у ньому цілий легіон 

чортів, а то такеє кодло, що носиться й інших носить скільки само хоче, не знаючи впину 

і втоми. Та годі вже про се; скажи краще, як, на твою думку, я маю чинити: володарка моя 

Дульсінея кличе мене до себе, і я, здавалося б, повинен виконати сей її наказ, проте 

обіцянка, що я дав принцесі, котра їде з нами, унеможливлює наразі його виконання — 

рицарський закон велить мені справдити передовсім дане слово, а тоді вже про власні 

втіхи думати. З одного боку мене пориває нестримне бажання побачитися з володаркою 

моєю, з другого боку запалює і надихає дана обітниця і слава, яку мені заповідає се 

передузяття. Я так гадаю: треба мені їхати якнайшвидше й знайти того велетня; як же 

відрубаю йому голову і приверну принцесі її законне царство, то, не гаючи і хвилі малої, 

полину до сонцесяйної вроди, котра озорює всі мої чуття, і подам їй такі докази на своє 

виправдання, що вона не гніватиметься за той загай і за ту забару, від яких лише 

збільшиться її слава й хвала: адже все, чого я в сім житті добув, добуваю і добуду силою 

зброї моєї,— все я завдячую її великій до мене прихильності і моїй несхибній супроти неї 

вірності. 
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— Гай-гай! — вигукнув Санчо.— У вашої милості немає, певне, третьої клепки 

в голові! Невже ви таки, пане, й справді думаєте мандрувати на край світу отак пусто-

дурно і випустити з рук таку багату й вельможну відданицю, що за нею таке віно можна 

взять — ціле царство! А я ж чув, що теє царство має понад двадцять тисяч миль кружині, 

більше буде, ніж Португалія й Кастілія заразом, і є в ньому геть-чисто все, чого душа 

людська бажає... Мовчіть уже краще, прости Господи, соромтесь отаке говорити: ось 

послухайте мене та женіться мерщій у першому селі, де священика знайдете, а ні — то 

наш сеньйор ліценціат ізв’яже вам любісінько руки... Я ж таки вже на світі пожив, можу 

поради давати, а ся порада вам он як пристала. Краще синиця в жмені, чим журавель 

у небі; не шукай біди — щастя само тебе знайде. 

— Слухай, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— коли ти на те лише радиш одружитися, аби, 

велетня вбивши, я зразу став королем і мав спромогу нагородити тебе чим обіцяв, то чиню 

тобі відомо, що й без одруження легко можу бажання твоє вволити: перше ніж до бою 

стати, вимовлю тобі, що в разі перемоги дістану частину царства, навіть у зв’язок не 

вступаючи, з правом передати її, кому захочу; а коли мені ту частину дадуть, то кому ж 

я маю її передати, як не тобі? 

— Та вже ж не кому,— погодився Санчо.— Тільки нехай ваша милость займає 

займанщину уз саме море: як несподобне мені буде там житов’я, то посаджу враз чорних 

своїх підданців на кораблі та й гайда — я вже казав, що з ними робити гадаю. А до панії 

моєї Дульсінеї вашій милості зараз нема чого їхати, се правда: краще рушайте на того 

велетня, забийте його та й ділові кінець, а од того діла, так мені здається, буде нам і слава 

велика, і користь немала. 

— Згоден, Санчо,— промовив Дон Кіхот.— Правда твоя, я так і зроблю, як ти мені 

радиш, не поїду до Дульсінеї, поїду з сією принцесою. Тільки гляди, не кажи нікому, 

навіть і супутникам нашим, про що ми тут із тобою міркували й розправляли, бо 

Дульсінея — панна скромна і стримана, не хоче, щоб усі знали, що вона має на мислі, тим-

то не годиться мені, чи комусь іншому, до мене причетному, таких речей розголошувати. 

— Коли так,— сказав Санчо,— то навіщо ви, пане, посилаєте всіх переможених 

правицею вашої милості на поклін до панії моєї Дульсінеї? Адже цим ви немов 

розписуєтесь, що ви її любите, що вона ваша кохана! Ви ж їм наказуєте, аби вони впадали 

перед нею на коліна й говорили, що то з вашої волі оддають їй шану — то як же ви хочете, 

щоб од людей приховалось, що в вас, обох, на серці? 

— Який же ти, Санчо, глупак, який простак! — вигукнув Дон Кіхот.— Хіба ти не 

розумієш, що се робиться для звеличення її і прослави? Знай же, що за нашими 

рицарськими поняттями то для дами велика честь, коли в неї є багато мандрованих 
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рицарів, що служать їй вірно, не сягаючи думкою далі того служіння, тільки за те, що вона 

є вона, і не жадають за свою велику любов жодної нагороди, аби тільки вона мала їх за 

своїх рицарів. 

— Такою любов’ю,— зауважив Санчо,— треба любити Господа нашого Ісуса Христа, 

як панотець у казані каже: заради його самого, а не з надії на славу, не з страху покари. 

Отак же і я хотів би любити і служити йому, скільки моги моєї. 

— Не взяв же тебе враг! — здивувався Дон Кіхот.— Хлоп хлопом, а часом щось таке 

розумне скаже, мовби по всяких школах учився. 

— А я ж, пане, далебі що й читати не вмію,— одказав Санчо. Тут майстер Ніколас 

гукнув до них, щоб заждали трохи — набрели 

саме на криницю, так попити б, чи що. Дон Кіхот припинив коня на превелику втіху 

Санчові, що набрехався вже донесхочу і потерпав дуже, щоб пан не зловив його, буває, на 

слові: хоч і знав, що та Дульсінея — то проста собі дівка з Тобоса, та зроду її у вічі не 

бачив. Карденіо тим часом устиг уже перевдягтися в те вбрання, що було на Доротеї, як 

вони її надибали: куди не.кинь, воно було все-таки краще за ті лахмани, що зняв із себе. 

Всі посідали коло криниці і покріпились так-сяк тим припасом, що парох із заїзду 

прихопив, а то були таки добре зголодніли. 

Сидять собі, аж хлопець якийсь дорогою іде; пристав трохи, приглянувся спильна, що 

воно за люди коло криниці, а тоді підбіг до Дон Кіхота, припав йому до колін і так же 

жалібно заплакав, приговорюючи: 

— Ой, паночку ж мій любий! Чи ви мене впізнали, чи не впізнали? Придивіться-бо до 

мене, це я, Андрес, той самий хлопець, що ваша милость його од дуба оногди одв’язала! 

Дон Кіхот упізнав хлопця, взяв його за руку і, звертаючись до всіх присутніх, 

промовив: 

— Аби вашим милостям стало ясно, яку вагу має на сім світі мандроване рицарство, що 

розбиває в ньому всяку кривду і неправду, чинену злими та напасливими людьми, хай 

відають ваші милості, що недавніми днями, їдучи мимоїздом поуз ліс, почув я крик якийсь 

і лемент прежалібний, наче кого там катовано чи мордовано. Пильнуючи своєї 

повинності, я подався туди, звідки, як мені здалося, долинали тії жаліснії зойки: бачу, аж 

до дуба хлопець прив’язаний, оцей самий, що перед вами нині стоїть; я рад тому душею, 

бо такий свідок не дасть мені брехати. Стоїть, кажу, прив’язаний до дуба, і сорочка йому 

задублена, а коло нього хлоп якийсь (господар його, як я дізнався згодом), віжками 

бідолаху шмагає. Як я теє побачив, зразу спитав, за що він його так немилосердно катує. 

Мугир мені одказав, що то його наймитчук, а б’є він його за те, що діла не глядить — не 

з недорозуму, мовляв, а з недбальства. Тут озвався до мене хлопець: «Пане,— каже,— він 
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за те мене лупцює, що я плати своєї допоминаюсь». Господар почав виправдуватись 

і викручуватись; я його вислухав, однак віри йому не дав: сказав, щоб одв’язав хлопця, 

забрав із собою і заплатив — під присягою все, що винен, до останнього реала, ще 

й з дорогою душею. Правду я кажу, синку Андресику? Ти ж сам бачив, як владно 

я поставив ту вимогу і як покірно він обіцяв зробити все, що я велів йому, загадав 

і наказав. Одповідай же, не бійся нікого й нічого, розкажи цьому панству все, як воно 

діялось, аби всім було видно ясно й очевисто, яка то користь є на світі од подорожнього 

мандрованого рицарства. 

— Що ваша милость розказала,— одповів хлопець,— то все щира правда, тільки 

скінчилося те все не так, , як ви, пане, собі гадаєте, а зовсім навпаки. 

— Як то навпаки? — спитав Дон Кіхот.— Хіба ж тобі не заплатив господар? 

— Мало того, що не заплатив,— одказав хлопець,— а скоро ви, пане, з лісу виїхали, 

і ми зосталися самі, знов прив’язав мене до того самого дуба і такої дав хлости, що всю 

шкуру з мене спустив, як із святого Бартоломея. Ще й при кожному вдарі таке примовляв, 

так глузував та шкилював із вашої милості, що якби не боліло, то я й сам сміявся б. Та що 

там! Такого мені доклав воза лихий мій господар, що мусив я аж до сього часу в шпиталі 

вилежуватись. А то все, пане, через вас: щоб ви їхали були своєю путею, не мішалися 

в чужі справи та не лізли, куди вас не просять, господар був би всипав мені який десяток 

чи два та одв’язав би і заплатив усе, що слід. А то ви накрили його мокрим рядном, 

наговорили сім міхів горіхів, от він і розсердився, а що не міг на вас того серця зігнати, то 

воно все на мені окошилося, що вже, мабуть, до кінця віку з мене пуття не буде. 

— Це все через те,— сказав Дон Кіхот,— що я поїхав не дочекавшись, поки він тобі 

заплатить. З довголітнього досвіду я мусив би добре знати, що ниці люди не дотримують 

слова, коли їм воно невигідно. Та ти ж пам’ятаєш, Андресе, я присягнув тоді, що як він не 

заплатить, то я все одно знайду його — і в китовому череві од мене не сховається. 

— То правда,— потвердив хлопець,— але який мені з того пожиток? 

— Зараз побачиш, який,— сказав Дон Кіхот. 

По сім слові зірвався на рівні ноги і велів Санчові загнуздати Росинанта, що ходив 

попаски в лузі, поки вони підобідували. Доротея спитала в рицаря, що він хоче робити. 

Той відповів, що хоче розшукати підлого хама і покарати його за негідні вчинки; він 

примусить його заплатити хлопцеві все до останнього шага, нехай тоді хоч 

порозсідаються всі хами на світі. Та Доротея нагадала йому, що він уже прирік їй не 

вдаватися в жодні нові пригоди, поки не довершить її справи: се рицарське правило йому 

відоме більше, ніж будь-кому іншому, отож нехай погамує своє серце, поки не 

повернеться з її царства. 
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— Правда ваша,— погодився Дон Кіхот.— Доведеться Андресові потерпіти, поки 

я вернуся, як ви, пані, кажете. Та я повторне клянусь і присягаюсь, що не спочину доти, 

доки не буде йому відплати і заплати. 

— Не вірю я в ті присяги,— сказав Андрес.— І ніяких відплат мені не треба, аби тільки 

до Севільї якось добратись. Дайте, коли маєте, чогось поїсти на дорогу і зоставайтеся тут 

із Богом разом з усіма мудрованими рицарями, мордувало б їхню маму, як мене через них 

мордовано! 

Санчо видобув із своєї торби шмат хліба й грудку сиру, дав хлопцеві й промовив: 

— На тобі, брате Андресе, бо всім нам така сама біда припала. 

— Яка там іще біда? — спитав Андрес. 

— Та отака ж, як оцей хліб із сиром, що я тобі даю,— одказав Санчо.— Бог його святий 

відає, чи мені його надовго стане, бо, щоб ти знав, товаришу, джури у мандрованих 

лицарів приймають голод і холод і всяку нуждоту, що до ладу й не розкажеш, хіба на 

своїй шкурі спробуєш. 

Схопив Андрес той хліб та сир і, бачивши, що більш ніхто не дає нічого, понурив 

голову та й узяв, як то кажуть, ноги на плечі. Але на відході сказав іще Дон Кіхотові: 

— На Бога, пане мандрований лицарю, як мене ще коли зустрінете, то не рятуйте вже, 

хоч би мене й на кавалки різали, бо з вашої допомоги мені ще більше лиха прибуде... 

Западіться ви з усіма мандрованими рицарями і з усім їхнім кодлом! 

Дон Кіхот порвався був устати, щоб покарати нахабу, та хлопець дременув шляхом, аж 

курява встала — хто б уже його й наздогнав! Андресова розповідь непомалу розгнівала 

нашого гідальга, і всі мусили якось од сміху стримуватись, щоб його ще більше не 

роздратувати. 

Розділ XXXII, де оповідається про те, що сталося  

з Дон Кіхотом і всім його товариством у корчмі 

Під’ївши добре, посідали верхи й без особливих пригод приїхали другого дня до 

корчми, що так увірилась і осоружилась Санчу Пансі; волів би він туди зроду не 

завертати, одначе мусив. Корчмар із корчмарихою, донька їхня й Маріторна як побачили 

Дон Кіхота й Санча, вийшли їм назустріч такі то вже раді й веселі, а наш рицар привітав їх 

поважно й гордо і сказав, щоб йому постіль ізготували, тільки кращу, ніж минулого разу; 

господиня одповіла на те, що як він заплатить краще, ніж минулого разу, то вона постеле 

йому по-королівському. Дон Кіхот приобіцяв, і йому спорядили пристойне ложе в тій 

самій комірчині, що й перше; він не одразу і вклався, бо був такий стомлений і розбитий, 

що й розуму зібрати не міг. 
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Чи замкнувся він там, чи ні, як корчмариха прискочила до цилюрника і, схопивши його 

за бороду, гукнула: 

— Враг візьми мою душу, коли я ще дам користатись моїм добром для чиєїсь бороди! 

Верніть мені хвоста, бо чоловіків той де попало валяється, що прямо срамота,— гребінь, 

значиться; а я, було, встромлю його собі в волосінь та й гадки не маю. 

Цилюрник не хотів оддавати хвоста, хоч як смикала його корчмариха, та священик 

сказав, щоб оддав, бо вже тих хитрощів не треба: нехай об’явиться перед Дон Кіхотом 

у власній подобі і скаже, що втік до корчми од галерників, які його ограбували; як же 

рицар спитає за принцесиного джуру, то й тут можна вивернутись: вона, мовляв, послала 

його наперед до свого царства з вісткою, що сама йде і визволителя для всіх із собою веде. 

Тоді вже цилюрник годі одмагатись, оддав господині хвоста; вернули їй і всі інші 

причандали, що позичали, як ішли рятувати Дон Кіхота. 

Всі, хто в корчмі був, дивувались, яка то вродлива дівчина Доротея і який то бравий 

хлопець Карденіо, що за пастуха був перебраний. Священик велів дати чогось попоїсти із 

запасу корчемного; господар, сподіваючись собі незгіршої плати, спроворив їм зараз 

добрячий обід. Поки там щось діялось, Дон Кіхот собі все спав; поклали його й не будити, 

бо таки потребував більше сну, як їжі. 

За обідом розговорились — тут же при корчмареві з жінкою та дочкою, при Маріторні 

і всіх постояльниках — про Дон Кіхотове чудне божевілля та про те, де і як вони його 

знайшли. Корчмариха розповіла про те, що тут у них приключилось із рицарем та 

погоничем, а тоді оглянулась, чи немає поблизу Санча, та й про те похвалилась, як тут 

його гойдали-підкидали, на превелику втіху гостям. Коли ж парох сказав, що Дон Кіхот 

схибнувся розумом на рицарських романах, господар обізвався: 

— Не знаю,— каже,— як то могло бути, бо як на мене, то нема на 

світі лектури, кращої над оті романи. Є в мене тут поміж усяким шпаргаллям книжок 

таких зо три, так скажу вам по щирості, не раз вони мені дух веселили, та й не мені 

самому, а ще багато декому. Ото в жнива чи в косовицю як випаде яке свято, наб’ється до 

мене тих женців та косарів, а між ними все один письменний вийметься, то візьме, було, 

в руки тую книжку та й чита, а ми посідаємо, було, чи постаємо кружка, чоловік із 

тридцятеро, та й слухаємо собі до любої вподоби, і наче нам аж душа молодіє; хто-хто, а 

я вже так тим читанням розкошую, особливо як ото рицарі б’ються та рубаються люто 

й завзято, що й самого пориває — слухав би, здається, день-денно і ніч-нічно... 

— І я так само,— підхопила господиня,— бо тільки в домі й просвітлої години, як ото 

хто читає, а ви слухаєте: так заслухаєтесь, що й за лайку та за сварку забуваєте. 
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— Правда,— докинула Маріторна,— і я страх як люблю слухати про всякі такі лепські 

речі, надто коли там панна яка сидить під помаранчовим деревом та з рицарем своїм 

милується, а вірниця її стоїть на сторожі та аж гине з заздрощів, аж мліє з тривоги... О, то 

мені мед, чистий мед! 

— А ви, паннусю, що на те скажете? — звернувся парох до корчмарівни. 

— Бігме, не знаю,— одказала дівчина.— І я люблю слухати, як читають, хоч і не все 

розумію. Тільки таткові подобається про бійку, а мені більше, як ото рицарі журяться, що 

мила далеко; іноді, буває, аж сама заплачу — так мені їх жалько стає. 

— То ви б їх, панночко, зарятували,— спитала Доротея,— якби вони за вами тужили? 

— Не знаю, що зробила б,— одказала дівчина,— знаю тільки, що бувають такі 

немилосердні дами, що їх рицарі називають тигрицями, левицями і ще всякими 

паскудними йменнями. Божечку милий, які ж то безсердечні й безсовісні створіння! І не 

глянуть на доброго чоловіка, нехай там хоч сконає, хоч ізбожеволіє. Чи то в них маніри 

такі, чи що? А як ти вже так дуже честі своєї пильнуєш, то виходь заміж за свого рицаря 

та й квита: йому тільки того й треба! 

— Цить, доню,— упала їй в річ корчмариха.— Дуже багато ти про ції речі знаєш, 

а воно дівчині й не годиться про таке знати й говорити зайве. 

— Та я ж хіба що? — озвалась дочка.— Пан у мене спитали, от я й одповіла. 

— Ну, гаразд уже,— сказав парох.— Принесіть мені, пане господарю, тії книжки, хай 

я на них гляну. 

— Чом не принести, принесу,— відповів корчмар. 

Сходив до себе в кімнату і приніс ізвідти скриньку стару, на ланцюжок замкнуту. 

Парох одімкнув ту скриньку і видобув із неї три великі книги і рукописи якісь, написані 

дуже гарним почерком. Розгорнув першу книгу, аж то — «Дон Сіронхіль Фракійський», 

друга була «Фелісмарт Гірканський», а третя — «Історія славного отамана Гонзала 

Ернандеса Кордовського з життєписом Дієга Гарсїї де Паредес». Прочитавши парох 

титули двох перших книжок, повернувся до цилюрника й сказав: 

— Ех, немає на них клюшниці нашого приятеля та його небоги! 

— Обійдемось і без клюшниці,— відповів цилюрник.— Я їх сам у двір винесу або 

вкину в коминок: бач, як добре в ньому розгорілось! 

— Невже ваша милость хоче попалити мої книжки? — спитав корчмар. 

— Не всі,— одказав парох,— а тільки оці дві, про Сіронхіля та Фелісмарта. 

— А хіба мої книги єретичні чи схематичні, щоб їх палити? — здивувався корчмар. 

— Та не схематичні, а, мабуть, ви хотіли сказати — схизматичні, мій друже,— 

поправив його цилюрник. 
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— Може, й так,— погодився господар,— тільки вже як палити, то паліть краще оту, що 

про славного отамана та про Дієга Гарсію, а цих двох не дам, скорше рідну дитину в огонь 

пошлю! 

— Приятелю мій! — сказав священик.— Ці дві книги брехливі од початку до кінця, 

у них самі лише дурниці та нісенітниці. А ота, що про славного отамана, містить у собі 

правдиву історію Гонзала Ернандеса Кордовського, що за подвиги його великі і премногі 

світ увесь прозвав славним отаманом: такого знаменитого й голосного наймення заслужив 

по праву він один. А Дієго Гарсія де Паредес — то знакомитий рицар родом 

з естремадурського міста Трухільйо, хоробрий вояк і таки лицар ой природи, що одним 

пальцем міг колесо млинове на ходу спинити. А раз, ставши з мечем на мостовому 

причілку, сам-один переп’яв шлях незчисленному війську, що так і не перейшло через 

міст. І ще не раз такої доказав слави, що якби не сам був списав ті свої подвиги і не 

применшив їх зі скромності (як і личить рицареві, що сам свою історію пише), а щоб 

оповів про них хто сторонній, не спиняючись жодними такими міркуваннями, то, може, 

пішло б у непам’ять все те, що чинили колись Гектори, Ахілли та Роланди. 

— От мені велике диво,— заперечив корчмар,— млиновеє коло рукою спинити! Краще 

ви, панотче, почитайте про Фелісмарта Гірканського, що я читав, як він одним махом 

розпанахав до пояса сімох велетнів, мов то були квасоляні ченчики, що діти для забавки 

роблять! А то раз війська йшло ворожого видимо-невидимо, мільйон і шістсот тисяч, 

а може, й більше, і всі з ніг до голови озброєні, так він кинувся сам-один проти нього 

і всіх у розпорош обернув, немовби отару овечу. 

А що ж тоді сказати про доброго лицаря Сіронхіля Фракійського! То такий уже був 

завзятець, такий сміливець, що, пишеться в книзі, як плив раз рікою, а тут де не взявся з-

посеред води змій огнедихатий, дак він, каже, його як побачив, кинувся на нього, сів 

верхи на спину тую лускату та як іздавить обома руками за горло, туж-туж не задушив; 

бачить тоді змій, що непереливки, та й мусив із лицарем разом у воду пірнути, аж до 

самого дна, бо той його все не пускав. Спустились вони на дно, аж там палати розкішні та 

сади пречудові, що й думкою не здумаєш; там уже змій перекинувся дідом старелезним 

і такого лицареві понарозказував, що тільки слухай та слухай... Почули б ви, панотче, то 

й самі з утіхи ошаліли б. Отож мовчіть краще про того славного отамана та Дієга Гарсію, 

бо не варті вони й за масляні вишкварки! Сеє почувши, Доротея обізвалася стиха до 

Карденія: 

— Боюся я, коли б і наш господар не здонкіхотився! 
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— Схоже на те,— відповів Карденіо.— 3 його балачок можна доміркуватись, що він 

має за щирісіньку правду все те, що в тих книжках пишеться, ніби воно все так 

достеменно і діялось,— тут уже й сто босоногих ченців не переконають його на інше. 

— Браття моє миле,— знов прийняв слово священик,— кажу ж вам, що зроду не було 

на світі ніякого Фелісмарта Гірканського, ані Сіронхіля Фракійського, ані жодних інших 

рицарів, що то про них у романах пишеться: то все вигадки і вимрійки моторних голів, 

а складаються ті книги, аби людей розважити, як ото, ви кажете, женці та косарі 

розважаються, читаючи. Коли хочете, то й забожусь, що таких рицарів вправді не 

існувало, таких подвигів вони не звершали, і таких нісенітниць ні з ким бути не могло. 

— Дуріть когось дурнішого! — заперечив господар.— Так ніби я не знаю, що п’ять, 

а що десять, і де що по чому. Не підвозьте мені воза, бо я не вчорашній. Ваша милость 

хоче впевнити мене, ніби все те, що в цих прегарних книжках пишеться, то наголо брехня 

й бредня, а отже їх друковано з призводу панів радників королівських: невже ж то такії 

люди, що дали б комусь дозвіл друкувати всяку фальш і неправду, всі оті баталії і всі 

чари, що аж у голові тобі од них мутиться? 

— Я ж казав уже вам, друже,— відповів парох,— що то все робиться, аби найгулящі 

розуми розважити. І так само, як у добре впорядкованій громаді дозволяється грати 

в шахи, в м’яча або в більярд на забаву людям, що не хочуть або не можуть чи не мусять 

працювати, так дозволяється й друкувати та читати отакі книжки, бо гадають (і так воно 

справді є), що немає таких невігласів, котрі б уважали за правду всі ті історії, що в них 

оповідаються. Якби я мав до того час, а слухачі охоту, я міг би багато дечого розказати 

про те, що потрібне для справді доброго рицарського роману,— від того була б декому 

неабияка користь, а іншому, може, і втіха. Сподіваюсь, одначе, що знайду колись оказію 

поділитися своїми міркуваннями з людьми, які мають змогу зарадити лихові. А поки що 

повірте мені, пане господарю, на слово. Нате вам ваші книжки і постарайтеся самі 

розібратися, що в них правда, а що брехня, читайте їх собі на здоров’я — глядіть лишень, 

щоб буває не напав на вас той самий блуд, що на постояльника вашого, Дон Кіхота. 

— Е, це вже ні,— заперечив корчмар.— Не такий я дурний, щоб у мандровані рицарі 

шитися. Я ж таки бачу, що тепер інший світ настав, не такий, як був давнішими часами, 

коли тії преславні рицарі по нашій землі блудили. 

Десь на середину цієї розмови нагодився Санчо; він дуже збентежився і тяжко 

замислився, як почув, що тепер уже не той світ настав, який був за мандрованих рицарів, 

і що рицарські романи мають у собі самі лише брехні та нісенітниці. Отож він і поклав 

собі в думці діждатися вже, чим кінчиться панова оця виправа: як не принесе вона 
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сподіваного щастя, то покине він пана й вернеться до жінки й діток, до звичної своєї 

роботи. 

Корчмар хотів уже був забрати ту скриньку з книжками, та парох зупинив його: 

— Стривайте хвильку, дайте глянути, що там за папери такі: бач, яке гарне письмо. 

Господар вийняв ті папери і дав їх священикові на прочитання. Було того рукописання 

аркушів вісім; на першій сторінці великими літерами виведено заголовок: «Повість про 

безрозсудно-цікавого». Священик пробіг очима скільки там рядків і промовив: 

— Заголовок повісті, сказати правду, сподобався мені. Хотів би я її геть усю прочитати. 

На те корчмар одповів: 

— Коли так, то нехай ваша велебність читає. Знаєте, я вже давав її кільком гостям, так 

вони дуже те писання вподобали і все просили, щоб я їм назавжди оддав. Та я, бачите, 

зберіг її — думав тому чоловікові повернути, що забув у мене в господі цю скриньку 

з книжками й паперами, бо, може, він іще коли й вернеться по своє добро. І хоч мені 

шкода буде з книжками розстатися, я їх таки оддам власникові: дарма, що я собі 

трактирник, а душа в мене християнська. 

— Гаразд учините, чоловіче добрий,— зауважив парох.— Та як мені ся повість припаде 

до вподоби, то чей же дасте хоч переписати. 

— З дорогою душею,— одказав корчмар. 

Поки вони отак перемовлялись, Карденіо взяв рукопис і почав читати; початок повісті 

сподобався йому, як перше священикові, і він попрохав його прочитати повість уголос, 

щоб усі почули. 

— Добре, прочитаю,— погодився парох.— Тільки, може, пора вже йти спати, а не 

читанням бавитись? 

— Як на мене,— зауважила Доротея,— то я краще одпочину, слухаючи для розваги 

якоїсь повісті, бо на душі мені ще не так спокійно, щоб я могла заснути, хоч воно й треба 

було б. 

— От і гаразд,— сказав парох.— Прочитаю я вам так собі, для цікавості, а може, кому 

воно й до смаку припаде. 

Майстер Ніколас почав його теж припрохувати, а Санчо й собі. Побачив парох, що всім 

може зробити приємність, а можливо й собі заразом, та й каже: 

— Отож слухайте всі уважно. Повість зачинається такими словами: 

Розділ XXXIII,  

де розказується повість про безрозсудно-цікавого 
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У Флоренції, пребагатому й преславному місті італійському, в провінції Тоскана, жили 

собі колись Ансельмо й Лотаріо, заможні й родовиті шляхтичі, і такі були між собою 

друзі, що всі, котрі їх знали, називали переважно не на ймення, а казали на них 

нерозлийвода. Обидва були нежонаті, молоді, одного віку й однакового звичаю,— усі ці 

обставини тільки зміцнювали їхню обопільну приязнь. Щоправда, Ансельмо вкидався 

в любощі дужче, ніж Лотаріо, бо той більше в полюванні кохався, та бувало, що Ансельмо 

кидав своє і йшов за Лотарієм, або, навпаки, Лотаріо забував свої уподобання, аби 

Ансельмові у слід уступити,— словом, думки і душі в них ішли в один лад, як коліщата 

в добре направленому годиннику. 

Якось Ансельмо закохався напропале в препишну панянку з того ж таки міста; була 

вона доброго роду дитина і з себе кругом хороша, то й поклав юнак, порадившися перше 

з Лотарієм (бо в усякому ділі зважав, було, на його думку), тую панянку сватати. Не хто ж 

і за старосту став, як Лотаріо, і так добре в тій справі товаришеві услужив, що за малий 

час Ансельмо володів уже тим пожаданим скарбом, а Камілла, діставши собі такого 

любого мужа, не здякувалась Богові та й Лотарієві, яко ґречному, що вони їй таке велике 

щастя приспорили. 

Перші дні по тому шлюбі (сказано, весілля) Лотаріо по-давньому заходив до свого 

приятеля в гості, якнайщиріше поздоровляв його, і звеселяв, і забавляв, та як уже весілля 

одгуляли, як весільчани пороз’їздились і віншувальники порозходились, він умислив 

навмисне рідше бувати в Ансельмовій господі, бо гадав (а розумна людина інакше гадати 

й не може), що як друг ожениться, то вже годі до нього вчащати, як за кавалерських часів 

бувало, бо хоч правдива й щира приязнь не може й не мусить викликати жодних підозр, 

проте подружня честь — така делікатна річ, що остерігайся врази і од рідного брата, не те 

що од товариша. 

Постеріг Ансельмо те його ніби цурання і почав гірко на товариша свого нарікати: 

якби, каже, знав, що, женившися, муситиму з тобою розцуратись, то зроду був би не 

женився; поки я, каже, нежонатий ходив, то жили ми з тобою в злагоді, як одна душа, 

і люди нас недарма нерозлийвода прозивали,— то ми тепер мали б через надмірну 

обережність твою з доброго дива одбігти того славного і любого прізвища? Благаю ж 

(якщо тільки друг може благати друга), благаю, каже: заходь до мене, як перше, будь 

у господі моїй, як у себе вдома, а щодо малжонки моєї Камілли, то вона у всьому ту думку 

має, яка мені сподобна; знавши про щире товаришування наше, вона й сама дивується 

непомалу, чого се ти почав нас уникати. 

На всі оці й подібні докази та вмовляння Лотаріо відповідав так розсудливо, розважно 

й розумно, що Ансельмо оцінив належно його Добрі наміри; друзі стали на тому, що 
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Лотаріо приходитиме до новоженців у гості двічі на тиждень і, крім того, на свята. Хоч 

вони ж і домовились, Лотаріо поклав собі завше так триматися, аби добрій славі 

Ансельмовій жодного ущербку не сталось,— йому-бо честь друга була дорожча над свою 

власну. Він гадав (і гадка та була цілком слушна), що чоловік, якому Бог послав гарну 

дружину, мусить добре пильнувати, яких приятелів до дому свого запрошує, і за тим 

глядіти, з якими подругами жінка його водиться, бо чого не зробиш і про що не 

домовишся на вулиці, в церкві, на гулянні привселюдному чи десь на відпусті (одвідувати 

такі місця чоловік жінці не закаже), те легко може влаштуватися вдома у подруги чи 

родички якої любої та вірної. А ще, казав Лотаріо, жонатий повинен мати приятеля, що 

звертав би його увагу на деякі речі: а то, буває, з великої любові до жінки чоловік сам не 

каже їй, щоб не досадити, що роби отак, а отак-о не роби, а від того, гляди, й неслава яка 

стане; як же приятель зведе йому те на очі, то лихові завше можна зарадити. Тільки де ж 

узяти такого друга, вірного, мудрого і щирого, як Лотаріо каже? Їй-Богу, не знаю. Таким 

другом був хіба що сам Лотаріо. Він так дбайливо і ретельно пильнував честі свого друга, 

що всупереч домовленості всіляко намагався обмежити й скоротити свої одвідини, аби 

ледачі ґаволови та шепотинники-злоріки речей недобрих не кували та не плели, не 

судили — чого се, мовляв, такий багатий, шляхетний і достойний молодик (а Лотаріо 

й сам уважав себе за такого), чого се він учащає до тієї красуні Камілли? Щоправда, добрі 

звичаї і скромність Ансельмової дружини могли хоч якому злому язику гамульця 

вправити, але Лотаріо не хотів давати зайвих приводів до пліток і в ті дні, коли мав іти до 

Ансельма в гості, все знаходив якусь нагальну роботу в себе вдома, через що друзям 

доводилось частенько сперечатись: один усе скаржився, а другий виправдувався. Раз 

якось гуляли вони вдвох за мурами міськими по полю, і Ансельмо звернувся до Лотарія 

такими словами: 

— Ти можеш подумати, друже мій Лотаріо, ніби я не досить удячен Богові за ті 

премногі блага, якими він мене з ласки своєї ущедрив, учинивши мене сином таких 

достойних батьків, обдарувавши гойно природними, мовляв, дарами і добрами земними 

і давши мені надто тебе за друга, а Каміллу за жону — два скарби, що я їх ціную і не по 

повній, може, заслузі, лише по моїй спромозі. А проте, володіючи всіма цими благами, що 

звичайно роблять людей цілком щасливими, я почуваю себе таким злиденним 

і упослідженим, як, мабуть, ніхто в білому світі, бо вже не день і не два мучить і томить 

мене таке чудне й несамовите бажання, що я аж собі дивуюся, сам себе картаю й караю, 

гамую і тлумлю в собі те бажання, що незмога вже мені його в душі таїти, несила й людям 

виявити; та як уже судилось йому наяв вийти, то нехай я довірю свою таємницю архівам 

твоєї мовчазності,— сподіваюся, що під твоїм захистом і з твоєю щиродружньою 
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допомогою я звільнюся незабаром од цієї навісної змори, і радості, яку мені принесе твоя 

турбота, не буде краю, як нема краю розпачі, до якої довело мене моє шаленство. 

Ансельмові слова зачудували Лотарія; проти чого се, думав він, такий довгий вступ, 

така широка передмова? І туди, й сюди розкидав думкою, яке то могло бути бажання, що 

товариша його так тяжко мордувало, а влучити і близько не влучив; щоб же якось вийти 

з недомислу, що огорнув його, сказав Ансельмові: 

— Вочевидь кривдиш ти дружбу нашу велику, що отак манівцями та науверти до мене 

говориш: вияви ж мені прямо твою потаємну думку і будь певен, що я знайду спосіб на 

твою гризоту, дам раду на твоє лихо.— Правду кажеш,— погодився Ансельмо.— Тож 

упевняючись на дружбу твою щиру, все тобі, Лотаріо, одкрию. Непутить мене, щоб ти 

знав, ось яка думка: чи справді дружина моя Камілла така честива й доброчинна, якою 

вона мені здається? А досвідчитись цього я можу лише взявши її чесноту на спиток, як ото 

золото вогнем на пробу беруть, бо я собі вважаю, друже мій єдиний, що цнота жіноча тоді 

тільки по-справжньому виявляється, як хто її на гріх підкушує, і та тільки жінка дійсно 

цнотлива, котра не дасться перелестити ані обіцянками, ані дарунками, ані слізьми, ані 

безнастанними зальотами настирних закоханців. Велике діло, що жінка добра,— бо ніхто 

на лихе її не підбиває! Велике диво, що вона скромна й сором’язлива,— бо попуску їй 

нема, бо знає, що муж її скарає, як тільки на перелюбках ізловить! Тієї жінки, що чесна, бо 

боїться, або до гріха нагоди не має, ніколи я не шануватиму так, як ту, що за нею інші 

впадали, домагались її кохання, а вона з тої спокуси переможницею вийшла. З сієї ж то 

причини і ще багатьох інших, що я міг би тобі навести для підкріплення й підтвердження 

моєї думки, бажаю я, щоб дружина моя, Камілла, перейшла через усі ці труднощі, щоб 

чеснота її зазнала випробування в горнилі полум’яної пристрасті, і то з боку мужчини, 

гідного знести до неї мислі. Якщо вона вийде з цієї баталії переможницею (я гадаю, що 

так воно і буде), то я назву себе найщасливішою людиною в світі, скажу, що більше нема 

чого мені бажати, що доля послала мені за дружину ту, про яку мудрець глаголе: «Хто 

знайде жінку честиву?» Як же діло складеться не так, як я сподіваюсь, то свідомість того, 

що я вивірив правду, усолодить мені гіркоту сього аж надто дорогого досліду. Що ти мені 

не кажи, що не говори,— ніяка сила не одверне мене од цього задуму, я конче мушу його 

здійснити; отож, друже мій Лотаріо, жадаю я, аби саме ти стався знаряддям для 

переведення моєї думки в життя, і я створю для тебе всі умови, дам усе потрібне для того, 

щоб спробувати спокусити жінку скромну і чесну, доброзвичайну і безкорисливу. Коли 

я обирав тебе за виконавця сього небезпечного замаху, то керувався ще й тим 

міркуванням, що в разі твоєї перемоги над Каміллою, ти не доведеш тої перемоги до 

щирця, бо ми можемо вважати за доконане те, що легко могло б доконатись, отож ти 
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образиш честь мою лише думкою і ця моя зневага буде похована в криївці твоєї мовчанки, 

що ж до мене самого, то я схороню таємницю до самої смерті. Поки не досвідчусь правди, 

то й життя мені не життя... Отож ставай не гаючись до сього любовного герцю, і то не 

мляво та оспало, а з усім палом і з усією пристрастю, якої вимагає моє рвійне бажання, 

з усією певністю й довірою, запорукою якої є наша дружба. 

Отакії речі провадив Ансельмо, а Лотаріо слухав пильно, і ото тільки зразу озвався був 

словом, а після й губи не розмикав, поки той не скінчив; як же замовк Ансельмо, Лотаріо 

дивився на нього довгу хвилю здуміло й зачудовано, мов на невидальце яке, і врешті 

сказав: 

— Чогось мені здається, друже мій Ансельмо, що це все ти мені на сміх говорив, а не 

насправжки; якби я був певен, що то не жарти, я перебив би довгу твою річ і не дав би 

тобі зайти аж так далеко. Уже в мене й така думка роїться, що або ти мене не знаєш, або 

я тебе не знаю... Так ні ж, я добре знаю, що ти Ансельмо, а ти знаєш, що я Лотаріо, біда 

лиш у тім, що ти вже, по-моєму, не той Ансельмо, що перше був, а я, по-твоєму, не той 

Лотаріо, за якого ти мене мав. Те, що ти мені сказав, немислимо було почути від 

колишнього мого друга Ансельма, того, що ти од мене вимагаєш, неможливо вимагати від 

Лотарія, котрого ти знаєш. Адже добрі друзі, мовляв поет, повинні випробувати одне 

одного й користатися взаємними послугами usque ad aras
1
, а се значить, що дружби не слід 

зловживати для богопротивних справ. Якщо такої гадки про дружбу був поганин, то 

християнин і поготів мав би знати, що яка б не була людська приязнь, не годиться заради 

неї втрачати приязні Божої. А як і припаде коли чоловікові занедбати спасіння власної 

душі, аби друга порятувати, на те вже не пуста і не блага має бути причина, от хіба коли 

йдеться про життя друга чи його честь. От ти й скажи мені тепер, Ансельмо: невже честі 

твоїй чи життю якась велика небезпека загрожує, що я мав би тобі на догоду зважитись на 

такий ганебний учинок? Авжеж, що ні! Насправді, як я подумаю, виходить так, що ти сам 

вимагаєш од мене, щоб я силкувався за всяку ціну позбавити честі й життя — тебе, мого 

друга, і воднораз себе самого. Адже як я позбавлю тебе честі, то тим самим одберу тобі 

життя, бо краще людині смерть, ніж безчестя, а коли я стану, як ти того хочеш, знаряддям 

твоєї згуби, то й сам добудуся безчестя, що рівнозначне смерті. Вислухай же мене, любий 

мій Ансельмо, май терпіння й не перебивай, поки не скажу всього, що я думаю про твій 

намір, а потім уже ти говоритимеш, а я слухатиму: буде ще в нас час. 

— Про мене,— погодився Ансельмо,— кажи все, що хочеш. І Лотаріо вів свою мову 

далі: 

                                                      
1
 До вівтарів (латин.).— Прим. перекладача. 
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— Ти, Ансельмо, здається мені, міркуєш оце, як ті маври, що їх незмога переконати 

в неправдивості їхньої науки ані цитатами з Святого Письма, ані логічними умовиводами, 

ані символом віри, хіба що візьмеш якісь очевидні, показові, безсумнівні, достеменні, хоч 

рукою їх торкай, приклади, або наведеш незаперечні математичні докази, як от, приміром 

кажучи, такий: «Коли од двох рівних величин одняти рівні частини, то й остачі теж будуть 

рівні». А як словами їм нічого не докажеш (а так воно насправді й буває), то показуй хоч 

на мигах, хоч до самих очей піднось,— і все одно навряд чи впевниш їх у правдивості 

святої віри нашої. Таж мушу і я з тобою вдаватись до подібних способів і засобів, бо 

примха бажання, що заскочила тобі в голову, така неподобна й несосвітенно безглузда, що 

шкода праці зводити тобі на очі твої ж дурощі (інакше тут і не скажеш). Може, варто було 

б, щоб покарати тебе за лихий твій намір, і не розбивати твого недомислу, та дружба, що 

я до тебе маю, не дозволяє мені бути таким жорстоким і кидати напризволяще товариша, 

якому загрожує видима згуба. Зрозумій мене як слід. Чи не сам же ти, Ансельмо, казав 

мені, що я маю спокушати доброчесну, улещати доброчинну, задаровувати непідкупну, 

завойовувати неприступну? Сам казав. А як ти знаєш і вважаєш, що жінка в тебе 

доброчесна й доброчинна, непідкупна й неприступна, то яка ж тобі ще недогода? Як ти 

гадаєш, що вона не дасться мені на підмову (а воно так і буде), то які нові, кращі титули 

додаси їй до тих, що вона вже нині має, яких нових достойностей вона в тебе набуде? 

Одно з двох: або ти маєш до неї інакшу думку, або сам не знаєш, чого хочеш. Якщо ти 

гадаєш, що вона не така, як ти кажеш, то навіщо ці випроби? На те хіба, щоб скарати її 

потім по своїй уподобі, яко жону нечестиву? Як же вона дійсно така добра, за яку ти її 

маєш, то з якої речі вивіряти саму щиру правду,— адже думка твоя про неї залишиться та 

сама, що й перше була. Тільки недоумки або одчайдухи (це вже крайній аргумент) 

зважуються на справу, од якої слід чекати скорше біди, ніж добра, особливо як їх ніхто до 

того не силує й не змушує, а про замір їхній можна загодя сказати, що він явно 

неслушний. Буває, правда, що люди йдуть на важкі, небезпечні справи заради Бога чи 

заради світу (або заради того й того воднораз): заради Бога подвизаються святі, провадячи 

життя янголів у людських тілах; заради світових благ інші борознять безмежні моря 

й океани, забиваються в хтозна-які краї, між різні предивні народи, аби собі фортуни 

запобігти; заради Бога і водночас заради світу вершать свої подвиги завзяті вояки: ледве 

загледять у мурі ворожім пролом од ядра гарматного, зараз забувають усякий страх і, не 

дбаючи про видиму небезпеку, окрилені єдиним бажанням — полягти за віру, рідний край 

і короля свого, ринуть безбоязно в саме пекло, назустріч смерті, що звідусіль на них чигає. 

Ото все справи, хоч і важкі та небезпечні, а варто їх підіймати собі на славу, честь 

і пожиток. А ти бач яку задумав — як і доведеш її до діла, то не матимеш ні слави в Бога, 
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ні шани од людей, ні блага світового не придбаєш: навіть як усе випаде по-твоєму, не буде 

тобі ні втіхи, ні зиску, ні честі; коли ж, не дай Боже, станеться інакше, то нещаслива твоя 

доля: хоч ніхто й не знатиме про лихо, що тебе спостигло, радості од того буде мало,— 

досить, що ти сам про нього знатимеш, і будеш каратися й мучитися, поки віку твого. 

Щоб упевнити тебе в правдивості моїх слів, доточу прикінцеву октаву з першої частини 

«Сліз апостола Петра», що написав знакомитий поет Луїджі Тансілло. Ось що в ній 

говориться: 

День устає, вогнем палає схід, 

В грудях Петра палає біль і сором: 

Нічий його не зустрічає вид, 

Та він свій гріх духовним бачить зором. 

Хто щиродушний, сам вчуває стид, 

Не жде, щоб інший хтось карав докором, 

Сам за гріхи себе присоромля, 

Хоч бачить їх лиш небо та земля. 

Отак же й тебе не врятує од муки таємниця — плакатимеш невтишимо якщо не очима, 

то кривавими слізьми серця, як той нерозумний лікар, що, повідає славний поета, пішов на 

спробу з чарою, од якої обачно відмовився мудрий Рінальдо: хоч то, може, й вигадка 

поетична, та містить вона в собі скриту моральну науку, яку треба зрозуміти, затямити 

й добре засвоїти. А тепер скажу тобі ще одну річ, аби ти остаточно переконався в хибності 

свого наміру. Уяви собі, Ансельмо, що з волі неба або ж просто з щасливої нагоди ти став 

паном і законним властителем чудодивного діаманта, добротою й чистотою якого 

захоплювались би всі знавці-клейнодники, що його бачили, і славили б в один голос 

і в одну душу, що другого такого прикметного, добротного й шляхетного самоцвіта 

в природі бути не може, та й сам ти це знав, не мавши жодної причини до сумніву,— то 

скажи, чи гаразд би ти вчинив, якби поклав того діаманта під молотом на ковадлі та 

й почав його з доброго дива бити-дробити: ану ж, мовляв, чи справді він такий міцний та 

добрий, як люди славлять? Хай би навіть проба вдалася і діамант витримав цю дурну 

перевірку — від того цінність і слава його не зросла б, ну, а вже якби розбився (се теж річ 

можлива), тоді все пропало,— діаманта б не стало, а на його властителя всі казали б, що 

він несповна розуму. Вважай, Ансельмо мій любий, що й Камілла твоя: — то 

дорогоцінний діамант у твоїх і людських очах і що не слід наражати тої дорогоцінності на 

небезпеку, щоб не розбилась, буває, бо як лишиться цілою, то вартості їй од того не 

прибуде, як же не витримає і розіб’ється, то подумай тепер іще, як тобі житиметься без 

неї, як нарікатимеш сам на себе, і то по праву, що і її знівечив, і себе занапастив. Знай же, 
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що немає в світі скарбу над жінку чесну та вірну і що в жінки честь — то добра слава, 

якою вона серед людей тішиться. А добра слава дружини твоєї, як сам здоров знаєш, така, 

що вищої бути не може,— то навіщо ж брати цю істину під сумнів? Не забувай, друже: 

женщина — істота недовершена, тож не годиться ставити їй на дорозі перепон, об які вона 

могла б спіткнутися і впасти, а слід, навпаки, усувати з-перед її шляху всі такі спбтички, 

щоб легко й необтяжливо дійшла вона можливого ступеня досконалості, яка для неї 

полягає в цноті. Природознавці розповідають, що в горностая хутро біле-білісіньке, так от 

як полюють на се звірятко мисливці, то на ось які хитрощі беруться: вистежать усі його 

ходи та лази та й пообкидають їх геть болотом, а тоді вже виганяють його туди: 

побачивши грязюку, горностай спиняється як стій і дається зловити, аби тільки не 

забруднити, не скаляти білого вбрання свого, що він його цінує понад волю свою й саме 

життя. А чесна й вірна дружина — се той же самий горностай, чеснота її над сніг 

незайманий чиста і біла, отож хто хоче, щоб вона її вберегла, а не втратила без пуття, 

нехай не чинить робом тих, що на горностая полюють, нехай не підпускають її і близько 

до бруду нечесних подарунків та лестощів настирливих закоханців, бо можливо (та ще 

й дуже), що з природи своєї вона не досить тверда й стійка, щоб сама могла подолати чи 

обійти такі перешкоди,— отож треба прибрати їх з її дороги, щоб перед очима в неї лише 

цнота непорочно біліла да добра слава золотим сяйвом сіяла. А ще можна порівняти жінку 

честиву до свічада з ясного та чистого кришталю: чисте ж то воно та ясне, але дихни 

лишень на нього — зразу мутніє і тьмяніє. До жінки честивої так треба ставитись, як до 

святощів: поклоняйся, та не торкайся. А стерегти й шанувати її треба так, як стережуть 

і шанують садок, повний квіту рожевого: не дає господар нікому його топтати чи руками 

чіпати,— нехай люди лиш іздалеку, з-поза огорожі ґратчастої, на ту красу любують, тими 

пахощами втішаються. Вкінці нагадаю тобі ще вірші з новітньої комедії, що мені на думку 

спали і до теми нашої розмови якраз, по-моєму, приходяться. Там один старий і мудрий 

чоловік радить батькові молодої дівчини, щоб добре пильнував її, стеріг і доглядав; багато 

всячини казав він про це, а між іншими і такі були слова: 

Жінка зроблена зі скла, 

А чи довго їй розбиться 

— Вивіряти не годиться, 

Бо спіткає доля зла. 

Важить там не випада, 

Де чекають певні втрати: 

Легко скло те поламати, 

А ісклеїти — шкода. 

Знає це весь рід людський, 

Ну і я, звичайно, знаю: 

Куди хоч ховай Данаю 
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— Знайде дощик золотий. 

Досі я говорив лише про те, що стосується тебе, Ансельмо; послухай тепер дещо з того, 

що належиться до мене; може, я й надто широко річ розводжу, та ти вже пробач: треба ж 

нам якось виблудитися з сього лабіринту, в який ти самохіть попав і з якого я маю тебе 

вивести. Ти вважаєш мене за свого друга — і хочеш позбавити мене честі, що зовсім 

несполучне з дружбою; мало того, ти жадаєш, щоб я в свою чергу зганьбив твою честь. 

Що ти хочеш мене зганьбити, се цілком ясно: адже як я послухаю тебе й почну впадати 

коло Камілли, вона подумає, що я чоловік безчесний і безпутний, раз дозволяю собі 

й допускаю вчинки несумісні з моїм становищем і з обов’язками нашої дружби. Що ти 

хочеш, аби я зганьбив тебе, річ так само певна: як помітить Камілла, що я до неї 

залицяюсь, вона подумає, що я побачив у ній щось легковажного, через те й насмілився 

одкрити їй своє гріховне жадання; як же вона буде, на її думку, знеславлена, то та неслава 

й на тебе впаде, бо ти належиш їй, а вона тобі. Так уже воно в світі ведеться, що як убреде 

чия жінка в гріх чужоложний, то хоч би чоловік про те й не знав і не давав жодної до того 

притоки, хоч би й не мав він змоги дбанням своїм і старанням тому лихові зарадити, люди 

прикладають до нього різні ганебні та принизливі прикладки; ті, що знають про зраду його 

жінки, дивляться на нього завжди з погордою, замість співчувати йому: адже та біда 

сталася не з його провини, лише з лихої натури його дружини. Коли хочеш знати, чому 

невірна дружина вводить у неславу свого мужа, навіть коли той не відає про зраду, сам до 

неї непривинний і непричетний, то слухай сюди, слухай терпляче й пильно, бо все те має 

вийти на твою користь. Коли Господь создав праотця нашого в раю земному, глаголе 

Святе Письмо, він наслав на Адама твердий сон, вийняв йому з лівого боку ребро і создав 

із того ребра праматір нашу Єву; як же прокинувся Адам і глянув на неї, зразу сказав: 

«Се ж кість од костей моїх і тіло від тіла мого». А Господь рече: «Оставить чоловік отця 

свого і матір свою та й приліпиться до жони своєї, і будуть удвох тілом одним». Тоді ж то 

й було встановлене священне таїнство шлюбу, узи якого може розірвати єдино смерть. І се 

чудовне таїнство таку велику силу й міць у собі має, що з двох душ робить одне тіло, 

а в добрім подружжі й надто: дві душі, а воля одна. 

А як тіло жони то одне тіло з мужевим, виходить, що як прикинеться в неї яка пляма чи 

сказа, воно й на мужеві окошиться, хоч би сам він, як я вже казав, і не був тому лихові 

причиною. Як болить людині нога чи ще там який сустав, біль той відчуває все тіло, бо 

воно ж тіло одно; як заниє кісточка, то й голові дошкуляє, хоч вона тому й не винна,— 

отак же й чоловік є причасником і причетником жінчиної ганьби, бо чоловік і жінка то 

одна спілка. А що всяка честь на світі і всяке безчестя береться з плоті і крові, то й ганьба 

жони нечестивої падає на голову мужеві і незнання не рятує його од неслави. Подумай же, 
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Ансельмо, на яку ти наражаєшся небезпеку, хотячи збаламутити спокій доброї дружини 

твоєї, подумай, які недовідомі пристрасті може розбуркати оця марна й нерозважна 

цікавість у грудях цнотливої твоєї малжонки; зваж і на те, що виграш твій буде мізерний, 

а програти можеш стільки, що ніякими словами не скажеш і не злічиш. Як же все те, що 

я тобі говорив, неспроможне одвернути тебе від злощасного твого наміру, то пошукай 

іншого знаряддя ганьби твоєї і недолі, бо я не годен і не згоден стати таким знаряддям, 

хоч би навіть мав через те втратити дружбу твою,— а більшої втрати я собі не можу 

уявити. 

Сеє сказавши, замовк доброчесний і обачний Лотаріо, Ансельмо ж стояв замислений 

і збентежений, довгу хвилю й до слова не міг прийти; вкінці відповів йому так: 

— Пильно і уважно, ти сам це бачив, слухав я, друже мій Лотаріо, все те, що ти мені 

хотів сказати, і в усіх речах твоїх, прикладах і притчах бачив я велику мудрість твою 

і правдиву понад усяку міру приязнь твою до мене; добре бачу також і охоче визнаю, що 

як не прийму ради твоєї, а піду своїм трибом, можу одбігти блага й напитати собі лиха. 

Вже з цього мусиш ти пізнати, що напала на мене така хвороба, як ото часом на жінок 

нападає, коли їм притьмом хочеться їсти землю, глину, вугіль і ще всяку погань, що 

й глянути на неї гидко, не то що їсти. Отож треба добрати хитрого якогось способу, щоб 

мене уздоровити, і се можна буде зробити недорогим коштом: ти почни потроху 

залицятися до Камілли, так собі жартом, аби-аби — не така вже вона, думаю, легкодуха, 

щоб од першого натиску мала в цноті своїй схибнутися. Я задовольнюся цим першим 

початком, а ти виконаєш таким чином обов’язок дружби і знов мене на світ народиш, 

довівши, що мені не загрожує безчестя. Ти повинен погодитись на се хоч би тому, що 

я твердо наважився перевести таку випробу, а ти, ревно дбаючи про честь мою, не 

попустиш, щоб я наражав її на небезпеку, виявляючи мій шалений задум комусь чужому. 

Щоправда, твоя честь може спочатку вмалитися в очах Камілли, як станеш ти до неї 

лицятись, але згодом, як ми переконаємось у її вірності, ти сам їй щиро признаєшся про 

сю нашу змову, і честь твоя одновиться в своїх правах. Отож, як бачиш, ризик для тебе 

невеликий, а послугу ти мені можеш зробити неоціненну: погодься, хоч тобі, може, воно 

й незручно, бо кажу ж тобі, я ладен задовольнитися початком — тільки всієї й справи. 

Побачив Лотаріо, що Ансельмо твердо й безповоротно на те діло наважився, що 

ніякими вже міркуваннями й притчами його несила розраяти і він може, як нахвалявся, 

звіритися комусь іншому — то й вирішив, аби уникнути більшого лиха, погодитись на 

його пропозицію, хоч поклав собі в думці так справу повести, щоб і Ансельма 

задовольнити, і Камілли дарма не баламутити. Отож він попрохав свого друга, щоб нікому 

нічого не казав, бо ту справу він, Лотаріо, бере на себе і ладен розпочати її, коли тільки 
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Ансельмо захоче. Міцно обійняв Ансельмо товариша свого вірного і дякував йому 

сердечне за ту його готовність, мов то була не знати яка ласка. Тут же вони й домовились 

удвох, що почнуть ту справу з завтрішнього дня; Ансельмо обіцяв усе так влаштувати, 

щоб Лотаріо мав час і змогу розмовляти з Каміллою на самоті, а також дати йому грошей 

та клейнодів усяких на подарунки. Він порадив також, щоб Лотаріо співав їй серенади та 

писав вірші на її честь, а якщо те дуже клопітно, то він, Ансельмо, сам їх складатиме. На 

все те Лотаріо погоджувався,— але думка в нього була не та, що в Ансельма. 

От домовились вони про все та й пішли до Ансельма додому; там уже Камілла чекала 

на свого мужа з тривогою, бо того дня він вернувся пізніше, не так, як звичне. Незабаром 

Лотаріо пішов до себе додому, і на душі йому було якось маркітно: Ансельмо то тепер 

задоволений, але що йому робити, як із цієї халепи вискочити? Думав він про те цілу ніч 

та й надумав, якого способу ужити, щоб і Ансельма ошукати, і Каміллу нічим не образити. 

Другого дня він прийшов обідати до Ансельма, і Камілла вітала й шанувала його 

вельми приязно, як найкращого мужового приятеля. Як уже пообідали й прибрали зі 

столу, Ансельмо попрохав Лотарія лишитися з Каміллою, бо йому, мовляв, набігла пильна 

справа і він мусить одвихнутися з дому на яких півтори години. Камілла попросила його, 

щоб не йшов, Лотаріо зохотився супроводжувати друга, але Ансельмо не хотів і слухати: 

сказав Лотарієві, щоб посидів і почекав тут на нього, бо має ще обговорити з ним одну 

важливу справу, а Каміллі припоручив розважати гостя, поки сам не вернеться,— одне 

слово, вдав, що вийти з дому примушує його конечна потреба (а може, безкінечна 

дурість?),— так добре вдав, що ніхто й не подумав би, що то навмисне. 

Ансельмо пішов, і Лотаріо з Каміллою лишилися у їдальні самі, бо челядь уся 

порозходилась обідати. Отак із ласки вірного свого друга опинився Лотаріо як на 

бойовищі, а ворог же в нього перед очима такий був, що одною красою своєю цілий загін 

збройних рицарів міг би перемогти й підкорити,— судіть же самі, чи мав чогось боятись 

Лотаріо. Що ж він зробив? А ось що: зліг на поруччя крісла, підпер голову рукою і, 

перепросивши господиню за нечемність, сказав, що передрімне трохи, поки Ансельмо 

вернеться. Камілла запропонувала йому перейти до вітальні — там, мовляв, на канапі 

зручніше буде відпочивати, ніж у кріслі, можна й заснути. Проте Лотаріо залишився 

в їдальні, так і сидів, дрімаючи, в кріслі, поки не вернувся Ансельмо. Той як побачив, що 

жінка в себе в покої, а Лотаріо сонний сидить, подумав, що в його відсутність вони мали 

досить часу на розмову і навіть на спання, і не міг діждатися, коли вже той Лотаріо 

прокинеться, щоб вийти з ним на вулицю й розпитати, як там і що. Як.же хотів, так 

і сталося: Лотаріо встав, і вони зразу ж вийшли вдвох із дому. На Ансельмове питання 

Лотаріо відповів, що за першим разом йому було наче якось незручно відкривати Каміллі 
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своє бажання, отож він лише вихваляв її вроду та казав їй, ніби по всьому місту тільки 

й мови, що про красу її та розум,— то, здавалося йому, непоганий початок, щоб підійти їй 

під ласку, бо вдруге вона вже слухатиме його радніше і прихильніше. Так би то він хитро 

за діло взявся, як той дух лукавий, що праведну людину хоче спокусити: будучи 

пекельним демоном, він бере на себе постать ангела з раю, і лише вкінці, як свого 

допнеться, зриває з себе ту облудну личину, якщо підступ його не викриється з самого 

початку. Ансельмові дуже те все сподобалось, і він сказав Лотарієві, що тепер день у день 

даватиме йому змогу бачитись із Каміллою наодинці, для сього не треба навіть із дому 

йти, він усе якусь приключку знайде, аби од них одлучитись, а вона тих хитрощів і не 

постереже. 

Так пройшло чимало днів, і Лотаріо, навіть словом не перемовившись із Каміллою, 

казав, проте, Ансельмові, що він до неї підлещався, та й досі не мав ніякого знаку, щоб 

вона була до чогось лихого схильна,— не подавала нібито ані найменшої тіні надії, мало 

того, погрожувала, що як він од неї не одчепиться, то вона все розкаже чоловікові. 

— Ну, добре,— мовив Ансельмо,— досі Камілла не давалася звести себе словами, 

побачимо ж тепер, чи встоїть вона проти діл. Завтра я дам тобі дві тисячі золотих талярів, 

щоб ти їй подарував, та ще стільки, щоб накупив коштовностей усяких для принади. Адже 

нема такої жінки, хай хоч яка буде доброчесна, щоб не любила хороше ходити 

й чепуритися, а надто ще, як сама вродлива. Як витримає моя дружина і сю пробу, з мене 

буде цілком досить, і я вже більше не турбуватиму тебе. 

На те одказав Лотаріо, що як він уже почав, то мусить довести справу до кінця, хоч 

і знає напевне, що скільки не битиметься, все одно нічого не доб’ється. На другий день 

дістав він чотири тисячі талярів, а з ними чотири тисячі смутків, бо довго не міг 

зміркувати, як йому далі викручуватись: вкінці надумав, що сказати: Камілла, мовляв, і до 

приносів та дарунків така саме байдужа, як до лестивої мови, тож не варто більше 

й клопоту собі завдавати, бо то все марна трата часу. Але доля, яка всі справи любить 

повертати по-своєму, втрутилася і тут: Ансельмо, залишивши своїм звичаєм Каміллу 

з Лотарієм, замкнувся нишком у сусідній кімнаті та й став крізь дірку од ключа підглядати 

й підслухувати, що вони там удвох роблять, аж бачить — за півгодини чи й більше 

Лотаріо до Камілли і словом не обізвався, та хоч би й сто років отак сиділи, то мовчки 

мовчав би. Тут і зміркував він, що всі оті Каміллині відповіді, про які Лотаріо йому 

переказував, вигадані й вибрехані від початку до кінця. Щоб же остаточно в тому 

впевнитись, вийшов зі своєї криївки, одкликав товариша набік і спитав, як там ідуть 

справи, в якому настрої Камілла. Лотаріо відповів, що далі вже гратися не хоче; вона 

присадила його так різко й рішуче, що в нього вже й духу нема до неї підмовлятись. 
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— Ех, Лотаріо, Лотаріо! — гукнув тоді Ансельмо.— Так отак, значить, ти виконуєш 

моє доручення, отак виправдовуєш мою довіру? Я ж зараз оце підглядав за тобою крізь 

замкову щілину і сам бачив, що ти й словом не зайняв Камілли, то, певно, ти і взагалі 

з нею ні про що не говорив. Я не маю жодного сумніву, що так воно і є. Чого ж ти дуриш 

мене, коли так, чого хитрощами своїми позбавляєш мене можливості досягти жаданої 

мети з допомогою іншого якогось способу? Більше Ансельмо нічого не сказав, але й цих 

слів було досить, щоб присоромити й збентежити Лотарія. Тут уже йшлося про його 

власну честь — адже його на брехні зловлено! От і поклявся він Ансельмові, що тепер уже 

візьметься до діла по-справжньому, вслужить йому по щирості: хочеш, мовляв, друже, то, 

підглядаючи мене, зможеш сам у всьому переконатись, а краще, мабуть, не треба — моє 

пильне старання само тобі все скаже й покаже. Ансельмо повірив йому і, щоб дати другові 

більше простору для певної й безперешкодної дії, вирішив поїхати на тиждень до одного 

приятеля свого, що жив у підгородньому селі. О побіденний, необачний Ансельмо! Що ти 

коїш, що ти дієш, до чого прямуєш? Схаменися! Ти коїш лихо на свою голову, дієш проти 

власної честі, прямуєш до власної згуби! Дружина твоя Камілла — жінка честива, живе 

вона з тобою любо-мило, нема тобі ні в чому недогоди й перешкоди; ніколи вона й мислі 

не зносить поза стіни твого дому, ти для неї — рай на землі, втілена мрія, здійснене 

бажання, твоя воля для неї — закон, міра, якою вона міряє власну, підкоряючись завше 

твоїй — і Божій волі. Всі багатства, що криються в надрах її краси, честі, доблесті 

й слави — всі вони твої і даються тобі даром, то нащо тобі ще ритися та копатися, 

дошукуючись якихось нових, небачених досі скарбів, як від того вся копальня твоя може 

обвалитися,— адже все там тримається, кінець кінцем, на хистких підпорах делікатної її 

природи? Не забувай, що хто жадає неможливого, тому доля цілком слушно відмовляє 

і в можливому,— та про се краще послухай поета, що то каже: 

Я шукав життя у гробі, 

А свободи у в’язниці, 

А здоров’я у хворобі, 

А спокою у мандрівці, 

Віри й правди у зрадливці. 

 

От за це мене й карає 

Небо, в гніві справедливе, 

А за ним і доля злая: 

Хто шукає неможливе, 

Той можливого не має. 
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Назавтра поїхав-таки Ансельмо в село, а Каміллі сказав, що в час його відсутності до 

них приходитиме Лотаріо — за домом доглянути та й обідати з нею, тож нехай вона 

шанує гостя, як би його самого. Прикро вразив доброчесну й розсудливу жінку такий од 

чоловіка наказ, і вона зосмілилась заперечити: негоже, мовляв, щоб хтось інший займав 

господареве місце за столом, як його дома нема; якщо ж він гадає, що вона не зможе сама 

в господі лад дати, то нехай лише сей раз іспробує — побачить, що вона й на більше 

здатна. Та Ансельмо сказав твердо, що така його воля — мусила Камілла схилити голову 

й скоритися наказові. Добре, сказала, зроблю так, хоч і не по своїй волі. 

Другого дня по від’їзді Ансельма прийшов Лотаріо — Камілла прийняла його 

звичайненько та приязненько, але намагалась так усе влаштувати, щоб ні на хвилю 

з гостем сам на сам не сидіти: весь час коло неї челядь крутилась, а покоївка Леонелла 

ходила за панею невідступно. Камілла дуже її любила, бо дівчина змалку росла з нею 

вкупі в отецькому домі, от вона і взяла її з собою, як за Ансельма віддалася. 

Протягом перших трьох днів Лотаріо й словом не озивався до Камілли, хоч і мав часом 

нагоду, коли приберуть, було, зі столу і челядь розійдеться, щоб і собі пообідати 

нашвидку (так веліла їм господиня). А Леонеллі наказано було раніше обідати і потім од 

пані не одходити, та дівчині не те в голові було, мала вона деякі власні справи й справки 

і теж на них часу потребувала, то й не завжди робила, як пані загадувала, і лишала її іноді 

на самоті з гостем, наче їй так і наказано було. Та вигляд у Камілли був такий скромний, 

вираз обличчя такий строгий, вся поведінка така гідна, що язик Лотарієві мимохіть 

прилипав до гортані. Та оці ж самі Каміллині добрі прикмети, що занімили Лотарієві уста, 

вийшли обом їм на велику шкоду. Уста ж то німували, а думки не мовчали, споглядаючи 

любо всю тую вроду пишну та величну, перебираючи одну по одній всі ті високі 

достойності душевні, що і в статуї мармуровій кохання пробудили б, не то в живому серці. 

Замість розмовляти з Каміллою Лотаріо дивився весь час на неї і думав, яка то вона люба 

та мила, і думки ції почали вже й щиру його приязнь до Ансельма хитати; не раз і не два 

поривався він збігти геть із міста, зникнути другові з очей і Камілли довіку більше не 

бачити,— та вже мов прикипів до вродливиці, видно мусив дивитися на неї. Довго 

з собою отак боровся-перемагався, гнав із серця ту солодку спокусу, ту розкішну принаду, 

казав собі, що то божевілля, називав себе поганим другом, бо навіть недобрим 

християнином. Розкидав думкою туди й сюди, порівнював себе з Ансельмом, і все ніби на 

те виходило, що більше тут винна не власна його нетвердість у дружбі, а товаришів 

дурний розум та надмірна самовпевненість. Якби знав, що й перед Богом так може 

виправдатись, як перед людьми, не боявся б за свій гріх ніякої кари. 
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Так-то врода Каміллина і цнота її геть підірвала в Лотарія щиро-дружню вірність 

(немало ж до того й попуск спричинився, що попустив необачний Ансельмо). Якщо перші 

три дні юнак іще гамував у собі жадання, то на четвертий уже пустився берега 

і освідчився Каміллі так пристрасно й бурхливо, що вона підвелася з місця, вражена 

й збентежена, і пішла до свого покою, не зронивши ні слова на відповідь. Та ця її 

стриманість не знеохотила Лотарія, бо надія, відомо, родиться разом із коханням: Камілла 

стала йому після того ще миліша. Вона ж, не сподівавшися зроду од нього таких речей, не 

знала, що почати; або позбавити його іншої нагоди для таких негожих, на її думку, 

розмов, вирішила того ж вечора написати мужеві цидулку і переслати гінцем, а в тій 

цидулці стояло ось що: 

Розділ XXXIV,  

де продовжується повість про безрозсудно-цікавого 

«Горе, кажуть, військові без старшини, а замкові без каштеляна,— а я скажу: ще гірше 

молодій жоні дома без мужа, як немає на те слушної причини. Так мені без вас тут 

недобре, так до нестерпу важко, що як ви забаритеся ще довше, доведеться мені до отця-

матері жити йти, хоч би мала ваш дім без нагляду лишити, бо той, кого ви наглядачем 

настановили, глядить, здається мені, не добра вашого, лише своєї втіхи. Знаючи вас за 

розумного чоловіка, не скажу більш нічого, та воно б і не годилось іще щось казати». 

Одібравши таке послання, зрозумів Ансельмо, що Лотаріо приступив уже по-

справжньому до своєї справи і що Камілла відповіла на те, як він і сподівався. Без міри 

врадуваний тією новиною, він переказав Каміллі тим самим посланцем, щоб вона ні 

в якому разі нікуди не переїздила, бо він незабаром сам дома буде. Така його відповідь 

здивувала Каміллу, і вона зовсім розгубилась. І дома їй залишатись ніби негоже, і до 

батьків їхати не велено: зостанеться — честь її знов у небезпеці буде, поїде — розгнівить 

мужа непослухом. Котре лихо менше, те, кажуть, і вибирай, а Камілла вибрала більше, 

тобто зосталась дома. Вона вирішила навіть не уникати Лотарія, щоб між челяддю 

поговору якого не вчинилось, і шкодувала вже, що послала мужеві ту цидулку: адже 

Ансельмо може подумати, що Лотаріо помітив у ній щось непевне, тим і порушив правила 

пристойності. Проте, впевняючись на чистоту свою і на свій добрий розум, здалась вона 

на Божу волю, вирішила тільки не відповідати Лотарієві на всі його непризвоїті речі, 

а мужеві не повідомляти більше нічого, щоб не завдавати зайвого клопоту і не вплутувати 

його в жодні звади. Того мало: вже стала думати-гадати, як би їй Лотарія виправдати, коли 

муж спитає, проти чого вона такого листа написала. Мавши в голові такі думки — може, 

й шляхетні, та не конче розумні й пожиточні, слухала вона другого дня, що говорив їй 
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Лотаріо. Мова його була така палка й жагуча, що тверде серце їй почало м’якнути, а цнота 

мусила пильно стерегтися, аби очі не зрадили того ніжного зворушення, що заронили їй 

у душу юнакові слова та сльози. Лотаріо те помітив і розвогнився ще дужче. Ну, думає, 

поки Ансельма немає, обложимо й добудемо сю фортецю! Та й ударив на її гординю хто 

зна скількома сальвами похвал її красі (відомо-бо, що найкраща зброя на високі вежі 

гордопишності жіночої — то лестиве слово: воно їх швидко крушить і з землею рівняє). 

А тоді такі хитрі та зручні підкопи підвів під скелю її неприступності, що якби Камілла 

вся з граніту була, і то мусила б упасти. Ридав, благав, обіцяв, улещав, умовляв і заклинав, 

та все ж то так Щиро і ревно, так палко і чуло, що врешті схибнулась Каміллина чеснота, 

і він здобув перемогу, якої так мало сподівався і так велико прагнув. 

Здалася Камілла, Камілла здалася,— та що ж тут дивного, коли й дружба Лотарієва не 

встояла? Сей приклад нам ясно показує, що пристрасть любовну можна перемогти хіба 

тільки втечею і що ніхто не повинен ставати до бою з таким потужним ворогом, бо 

людську його силу може переважити лише сила надлюдська. 

Одна тільки Леонелла знала про упадок своєї пані — ті віроломні друзі, ті новоявлені 

коханці не могли приховати нічого од її очей. Лотаріо не хотів розкривати перед 

Каміллою Ансельмового задуму, не хотів їй казати, що той навмисне дав йому таку 

можливість — боявся, щоб вона не злегковажила його кохання: нехай краще думає, що він 

домагався її ласки ніби ненароком і сам собою, а не розміркова-но і з чиєїсь направи. 

Через кілька день Ансельмо повернувся додому і не помітив пропажі того, що він так 

високо цінував, та на ділі так мало шанував. Одразу ж пішов він до Лотарія — той був 

саме в себе дома. Друзі обнялися, і Ансельмо спитав, яка його звістка чекає — чи життя 

вона йому подарує, а чи смерть пошле? 

— Чудова звістка, любий мій Ансельмо! — одказав Лотаріо.— Дружина твоя 

Камілла — всьому жіноцтву взірець, усім чеснотам вінець. На слова мої вона не вважала, 

обіцянками згордувала, дарунків не приймала, а сльози мої лукавії висміяла, як хотіла. 

Одне слово, малжонка в тебе — не тільки чудо краси, а й візерунок цнот, виталище 

доброзвичайності, честивості, скромності, люб’язності і всіх інших добрих прикмет, що 

можуть принести щастя й славу будь-якій жінці. На тобі твої гроші, друже; не довелось 

мені ними й покористатись, бо не така в тебе Камілла, щоб понадитись на якісь там 

нікчемні обіцянки чи дарунки! Задовольнися ж цим, Ансельмо, і годі вже випробувань. 

Тобі пощастило вийти сухим із моря сумнівів і підозрінь, в яке зчаста чоловік через жінку 

впадає,— то не важся поринати в нову якусь, іще глибшу пучину, не думай перевіряти 

з іншим лоцманом добротність і міцність корабля, в якому небо судило тобі плисти по 

хвилях житейського моря; вважай, що ти прибився вже до певної пристані, ставай на якір 
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сумиру душевного і стій собі спокійно, поки не прийдуть до тебе по останню подать, од 

сплати якої не звільняють жодні сьогосвітні привілеї. 

Ансельмо хтозна-як зрадів із тих Лотарієвих слів і геть-чисто всьому повірив, мовби то 

йому оракул вирік, але попросив товариша не кидати початої справи, а й далі її вести, 

просто так, для цікавості й розваги. Так уже сильно впадати коло Камілли не треба, але 

нехай Лотаріо напише вірші якісь на її честь, буцімто для Хлоріди абощо, а він, Ансельмо, 

скаже їй, що друг його закохався в одну даму й оспівує її під тим прибраним іменням, щоб 

не накликати на неї неслави. Як же Лотаріо не захоче взяти на себе того клопоту, то він, 

Ансельмо, сам тії вірші звіршує. 

— Не треба,— сказав Лотаріо,— не такі вже ворожі до мене музи: десь-колись гляди та 

й завітають у гості. Скажи тільки Каміллі про те моє уявне закохання, а вірші я напишу — 

не такі, може, добрі, як того предмет вимагає, та й не згірші, як на мою спромогу. 

Отак і домовились двоє друзів — один нерозсудливий, а другий невірний. Ансельмо 

пішов додому і спитав у Камілли (а вона вже давно того питання ждала і дивувалась, чом 

він.не питає), з якої причини написала вона йому того листа. Камілла одказала, що їй 

здалось, ніби Лотаріо поглядав на неї зухвалим оком, не так, як при ньому, але вона, 

мабуть, помилилась, бо Лотаріо уникає зустрічі з нею, особливо на самоті. Ансельмо 

заспокоїв дружину, сказавши, що її підозра була даремна, бо йому відомо, що Лотаріо 

закохався в одну вельможну панянку, таки з Флоренції, яку він оспівує під ім’ям Хлоріди, 

та і взагалі його нема чого боятися, бо то правдива душа і щирий приятель їм обом. Якби 

Лотаріо був не попередив Каміллу, що ту любов до Хлоріди він навмисне вигадав для 

Ансельма, аби мати змогу оспівувати часом її красу, вона б напевне впала була 

в одчайдушні тенета ревнощів,— а так вона сприйняла цю вістку з легким серцем. 

Назавтра в обід, як сиділи вони втрьох за столом, Ансельмо попросив Лотарія почитати 

їм що-небудь із того, що він написав про кохану свою Хлоріду: Камілла її не знає, то він 

нехай сміло говорить про неї що хоче. 

— Нехай би Камілла її і знала,— заперечив Лотаріо,— мені нема чого од вас таїти. 

Коли закоханий прославляє вроду своєї дами і називає її жорстокою, то він аж ніяк не 

ущерблює її доброї слави. Та вже так чи інак, а коли просите, прочитаю вам сонета, що 

склав я вчора про невдячність Хлоріди; ось він увесь: 

СОНЕТ 

Як злине ніч на землю чорнокрила 

І в тихім сні спочине смертних рід, 

З незлічних мук скупий складаю звіт 

Я небові й тобі, Хлорідо мила. 

А встане знов ясне денне світило, 
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Рясним багрянцем запаливши схід, 

— Печальну повість злигоднів і бід 

Повторюю й зітхаю осмутніло. 

А як те сонце з сяйного престолу 

Вогненні стріли кидає додолу, 

Караюсь я і мучуся без меж. 

І знову — ніч, і знов я гірко плачу, 

І скаржуся, й молю, і знову бачу, 

Що небеса глухі, й Хлоріда — теж. 

Сонет припав до душі Каміллі, Ансельмові ж ще й більш од того: він похвалив його 

й сказав, що дама та й справді понад усяку міру жорстока, коли на таке щире кохання 

серцем не озивається. Тут упала в річ Камілла: 

— Хіба то,— каже,— все правда, що закохані поети виспівують? 

— Як поети,— відповів Лотаріо,— вони можуть часом схибити проти правди, але як 

закохані, кажуть саму правду, та ще й не всю. 

— Авжеж, що так,— підтвердив Ансельмо, аби лише підтримати Лотарія і надати 

більшої ваги його словам, та Камілла, захоплена своїм коханцем, не звернула навіть уваги 

на ті чоловікові хитрощі. Все Лотарієве було їй миле, а знаючи добре, що вона сама і є ота 

Хлоріда, до якої звернені юнакові думки й вірші, вона спитала, чи не має він іще якогось 

сонета чи іншого такого твору. 

— Маю ще одного,— сказав Лотаріо,— тільки здається мені, що він не такий гарний, 

як той, або, вірніше, гірший від нього. А втім, судіть самі: 

СОНЕТ 

Я скоро вмру. Жорстокий вирок свій 

Вже винесла твоя сліпа гординя; 

Не засудивши мирного служіння, 

Сконаю я, як раб покірний твій. 

І в тій країні, де немає мрій, 

Де все земне стає блідою тінню, 

Носитиму я в серці, мов святиню, 

Нетлінний скарб — твій образ неземний. 

Той скарб мені за всі дорожчий блага, 

Хоча твоя байдужість і зневага 

Наближують щомить фатальний строк. 

Біда мандрівцю, що, запливши в море, 

У буряні і темряві простори, 

Ні пристані не бачить, ні зірок! 

Ансельмо похвалив і сього сонета — він, мовляв, незгірший як той,— і так доточував 

кільце до кільця в ланцюгу безчестя, що його чимраз дуже обкручував і обплутував; чим 

більше топтав його честь Лотаріо, тим лестивіше запевняв його, ніби тая честь сяє-ясніє, 

як ніколи; чим нижче ступінь по ступеню котилась Камілла в безодню ганьби своєї, тим 

вище стояла вона в очах свого мужа на п’єдесталі чистоти й доброї слави... 
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Якось Камілла, зоставшися на дві пари очей з покоївкою своєю, сказала їй: 

— Мені аж прикро, кохана моя Леонелло, що не зуміла я як слід подорожитися — не 

довго за собою Лотарія водила, надто швидко його волю вволила. Боюся, чи не буде він 

мене за ту податливість та поступливість мою зневажати, забувши жагу свою рвійну, що 

мене подолала. 

— Не журіться тим, панійко моя пишна,— заспокоїла її Леонелла.— Якщо тільки 

гостинець добрий і сам собою дорогий, то ніякий поспіх ціни його не збавить і не 

зменшить. Не дурно ж то кажуть: «Хто швидше дає, то двічі моє». 

— Так-то воно так,— заперечила Камілла,— але є й інша примовка: «Легко здобуте 

легко й забути». 

— Ет, ся примовка вас зовсім не тичеться,— сказала Леонелла.— Часом, славлять, 

любов на крилах літає, а часом пішки ходить; в одного вона біжить, а в другого звільна 

ступає, того холодком обвіє, того жаром обсипле, кого ранить, а кого й на смерть б’є; 

може в одну мить спалахнути і згаснути, перегорівши; вранці обляже фортецю, а надвечір 

здобуде, бо нема такої сили, щоб проти неї встояла. А коли так, то чого ж вам боятися, 

чого страхатися? Отак же, мабуть, сталось і з самим Лотарієм, коли Амур узяв собі за 

знаряддя відсутність мого пана. В отсей же проміжок і мало статися те, що було од Амура 

приречено, бо якби той час ізгаявся, вернувся б Ансельмо і — не дав би довести справи до 

кінця. Немає в любові кращої помічниці для осягнення бажаних цілей, як нагода, тим же 

вона й користається з неї у всіх ділах своїх, особливо наприпочатку. Це все я знаю не 

з людського переказу, а таки з власного досвіду,— хай колись я вам про те дрібніше 

розкажу, бо в мене ж і в самої кров молода в жилах іграє. Ще ж і на те зважте, пані моя 

Камілло, що не так уже й зразу ви його волю вволили, а побачили перше всю душу 

Лотарієву в очах його і в зітханнях, в словах і присягах, в дарунках і приносах,— 

побачили, який то гідний юнак і якої він вартий любові. А коли так, то нехай не тривожать 

самої уяви оті недоречні сумніви, оті манірні думки: будьте певні, що Лотаріо поважає вас 

так само, як ви його, і втішайтеся, що не до нікчеми якогось у любовні тенета впали, а до 

чоловіка доблесного й достойного, бо має він у собі не лише чотири «ес», що притаманні 

щирому коханцю, а цілу абетку добрих якостей. Зараз я вам, коли хочете, ту абетку 

напам’ять прослебізую. Отож, на мої очі і на мою думку, Лотаріо ваш азартний, бравий, 

вірний, гарний, добрий, елегантний, єдиний, жаданий, завзятий, іменитий, красномовний, 

ласкавий, мужній, незрадливий, обачний, пильний, розумний, далі йдуть оті самі чотири 

«ес», тобто сміливий, славний, стійкий і скритний, тоді знов твердий, услужний, 

фанатичний, хоробрий, цільний, чарівний, шанобливий, щирий, юний і, нарешті, ярий (бо 

м’який знак, як пані сама знає, тут ні до чого). 
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Камілла сміялася дуже з покоївчиної абетки і дійшла до висновку, а та й не крилась уже 

перед панею і розказала їй, що кохається з одним паничем, таки флорентійцем. Се 

признання стурбувало Каміллу, бо вона й собі од того неслави опасувалась, тож і спитала 

в Леонелли, чи далеко вже ті любощі сягнули, а дівчина відповіла їй без сорома, ніби 

хизуючись, що вже в них до щирця дійшло. Річ то добре знана, що як пані схибнеться, то 

служебниці завше нахабніють: якщо й сама, мовляв, шкоду робить, то байдуже, нехай собі 

про наші грішки знає. Мусила Камілла просити в покоївки, щоб не виявляла перед тим 

своїм полюбовником її таємниці, та й сама краще з походеньками своїми стереглася, щоб 

не помітили нічого Ансельмо з Лотарієм. 

Пообіцяти ж то Леонелла пообіцяла, а на ділі так робила, що Каміллині побоювання 

справдились. Ледача й зухвала покоївка, бачивши, що пані її не та вже, яка була перше, 

зовсім розопсіла й почала водити любчика до себе додому: як і застукає, думала, пані, то, 

певне, не зосмілиться її викривати. До того, бачите, доводять панині гріхи, що сама стає 

рабою служебницям своїм і мусить прикривати всіляко нецноту їхню та розпусту. Отак 

і з Каміллою: бачила не раз і не два, як Леонелла панича свого у неї в домі приймала, та не 

сміла її за те сварити й ганити, а навпаки, давала їй змогу замикатись у якомусь покої і всі 

перешкоди з їхнього шляху усувала, щоб чоловік її, буває, того не постеріг. Та як вона не 

старалася, а одного ранку, саме перед світом, Лотаріо помітив, що з дому його коханої 

виходить якийсь чоловік. 

Він не знав, хто то такий, і гадав спершу, що то йому привиділось, та як побачив, що 

привид загорнувся в плащ, закутався відлогою і викрався сторожко на вулицю, він 

одкинув ту дурну думку і спав на іншу, яка погубила б їх усіх, якби Камілла не знайшла 

рятунку. Він і в голові собі не покладав, щоб той мужчина, що в нього перед очима 

вимкнувся оце з Ансельмового дому, ходив до якоїсь там Леонелли (забув зопалу, що 

є така на світі); ні, він подумав, що як Камілла йому самому так легко далася, то й до 

іншого когось така вже пблегка. Ще ж бо й так невірність проти самої невірниці 

обертається, що вже і той не йме їй віри, кому вона на підмову далась: гадає, що його вона 

ще скорше зрадить, і кожну свою підозру має за річ цілковито певну. Де й дівся Лотаріїв 

добрий розум, де й запроторився його здоровий глузд! В бсліпі лютих ревнощів, які 

палили йому все нутро, в неситій жадобі помсти проти Камілли, яка нічим йому не 

завинила, не вигадав він нічого кращого й розумнішого, як ударитися зразу до Ансельма 

(а той чи встав уже, чи ще й не прокидався) і такії до нього обернути речі: 

— Знай, Ансельмо, що се вже не перший день борюся я з собою і насилу стримуюсь, 

щоб не розказати тобі того, чого більше не можу й не мушу перед тобою таїти. Знай, що 

фортеця Каміллиної чесноти капітулювала й готова прийняти беззастережно всі мої 
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умови. Чом я раніш тобі сього не сказав? Тим, що сам хотів перш упевнитись: а може, се 

так тільки, примха якась на неї найшла, а може, вона в мене ума вивіряє, чи то я жартую, 

що з намови твоєї коло неї впадаю, чи справді люблю... Та знов же: якби вона така була, 

якою мала бути і за яку ми з тобою її вважали, то розповіла б уже тобі про ті мої зальоти, 

аж бачу — не дуже вона до того квапиться, тож недарма обіцяла, що, як ти знову куди 

з дому поїдеш, зійдеться зі мною в шатній коморі, де ти коштовності свої переховуєш 

(а вони таки й справді сходилися з Каміллою за звичай у тій коморі). Тільки прошу тебе, 

не лети отак ізгарячу до помсти: адже той гріх вона ще тільки в мислі вчинила, то, може, 

ще таки схаменеться, може, совісно їй стане і не доведе вона того заміру до скутку. Ти ж 

досі як не все, то багато що робив за моєю порадою, то послухайся мене ще раз. Затям 

гаразд, що я тобі скажу, переконайся в усьому на власні очі, а тоді вже розміркуй 

непоспішно й непохибно, що маєш діяти. Прикинься, н’би знову їдеш, як тоді, на два чи 

там на три дні, а сам сховайся в коморі — там же воно за тими килимами абощо дуже 

зручно,— та й побачимо вочевидь, що вона справді має на думці. І як вона замишляє 

зраду (чого не дай Боже, хоть воно на те вельми схоже), ти зможеш помститися на ній за 

ту наругу скрито, розумно й певно. 

Лотарієві слова здивували, вразили й приголомшили Ансельма, бо він аж ніяк не 

сподівався почути їх саме тепер: адже він був певен, що Камілла дала відсіч усім отим 

нарочитим Лотарієвим замахам, і він ладен був уже святкувати цю преславну перемогу. 

Довгу хвилю мовчав він, устромивши очі в землю, і не змигнув, нарешті озвався: 

— Лотаріо, ти вчинив так, як я й сподівався, знаючи твою щиру дружбу. Пристаю на 

твою раду: роби як хочеш, тільки тримай усе в тайності, як воно й належить у такому 

неспогаданому припадку. 

Лотаріо погодився, та скоро вийшов од товариша, почав уже гірко каятися, що сказав 

йому таку річ. Як же нерозумно він учинив! Адже можна було відомстити Каміллі іншим 

яким способом, та не так жорстоко, не так підло. Він проклинав свою дурість, картав себе 

за таку легкодумність і аж у голову заходив — як би те діло назад повернути, як би знайти 

якийсь порятунок. Кінець кінцем вирішив розповісти про все Каміллі, а що нагоди до того 

не бракувало, ще того самого дня зустрівся з нею наодинці. Вона теж ніби чекала тої 

зустрічі і заговорила до нього перша: 

— Коханий мій Лотаріо, так болить мені серце, так скімлить, от-от розірветься,— аж 

дивно, що досі з грудей не вискочило. Знаєш, Леонелла моя до того вже знахабніла, що 

приймає тут у нашім домі свого полюбовника і тримає його до білого світа, а все ж то 

діється коштом моєї доброї слави, бо як побачить хто, що він із мого двору о такій 

незвичайній порі виходить, то вже поговорів не обберешся. І що тут удієш? Не можу я її 
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за те ані вилаяти, ані покарати, бо знаю, що їй відомо про наші таємні любощі,— отеє ж то 

й кладе печать на мої уста, мушу мовчати про її гулі. Боюся, щоб од того якої біди нам не 

склалось. Почувши од Камілли таку річ, Лотаріо подумав був спочатку, що то вона 

навмисне вигадує, аби підозру од себе одвернути: не од неї, мовляв, той чоловік уранці 

виходив, а од покоївки,— та коли побачив, як вона плаче, як тужить, як ради благає, 

повірив усьому і ще більше збентежився та засоромився з свого вчинку. Він заспокоїв 

Каміллу, сказав, що знайде спосіб приборкати шкодливу Леонеллу, і тут же признався, 

що, під’юджений несамовитими ревнощами, він одкрився Ансельмові і що вони вдвох 

домовились зробити на неї оту засідку в шатній коморі, щоб викрити її подружню 

невірність. Просив пробачити йому те шаленство і сподівався, що вона знайде якийсь 

вихід із сього заплутаного лабіринту, в який вони потрапили через його недомисел. 

Це Лотарієве признання вжахнуло Каміллу, з великим гнівом одповіла вона коханцеві, 

цілком слушно картаючи його й угрущаючи за ті негідні підозри і за той нерозумний 

і необачний його вчинок. Та що жінки з природи своєї проявляють завжди більшу, аніж 

чоловіки, вигадливість та бистроумність чи то на добре, чи на лихе, коли треба 

вирішувати негайно (хоч на довге розважання їх уже й не стає), Камілла швидко знайшла 

вихід із цього, здавалося б, безвихідного становища. Нехай, сказала, Лотаріо заховає 

завтра Ансельма там, де вони й домовились, бо вона вже прирозуміла, як їй вийти ціло 

й неушкоджено з тої западні, щоб їм можна було надалі вільно там зустрічатися. Не 

виявивши коханцеві до кінця всього свого задуму, вона наказала, що як Ансельмо 

сховається на чати в свою криївку, а Леонелла запросить до комори його, Лотарія, то він 

нехай сміливо увіходить туди й одповідає їй, Каміллі, на всі питання так, як би він 

одповідав, не знаючи, що Ансельмо стоїть на підслухах. Лотаріо хотів, щоб вона з’ясувала 

йому все, що задумала, аби він міг діяти з більшою певністю і обачністю. 

— Та кажу ж тобі,— повторила Камілла,— нічого тобі не треба робити: одповідай 

тільки на мої запитання, та й уже. 

Більше нічого не хотіла одкрити йому Камілла: боялась, бачите, що він, може, не 

схвалить того її задуму, що здавався їй таким дотепним, а буде шукати інших (і, напевне, 

гірших) засобів. З тим і пішов од неї Лотаріо. 

Другого дня Ансельмо вдав, ніби знов їде до того свого приятеля на село: вийшов із 

дому, та тут же й повернувся нишком і сховався, як був домовився з Лотарієм; се було 

йому не так і важко зробити, бо Камілла й Леонелла нарочито дали йому ту змогу. От 

сховався там Ансельмо — можна собі уявити, з якою тривогою чекав він тої хвичі, коли 

на власні очі побачить, як різатимуть і патратимуть честь його і славу, як пориватимуть 

злодійські руки на найвище його благо, на його улюблену Каміллу... Упевнившись, що 
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Ансельмо сидить уже в криївці, пані з служебкою теж увійшли до шатної комори; ледве 

переступивши поріг, Камілла зітхнула зглибока й промовила: 

— Ох, Леонелло, голубко! Чи не краще буде, перш ніж я виконаю свій намір — який, 

не скажу, щоб ти мені часом не перебила,— чи не краще буде, як ти візьмеш Ансельмів 

кинджал, що я в тебе просила, і сама проб’єш ним оці невірні груди мої? Та ні, не роби, 

мабуть, сього: неслушна то буде річ, щоб я за чужі гріхи покуту приймала. Хотіла б 

я перше знати, що таке вбачили в мені Лотарієві зухвалі й безсоромні очі, що він 

насмілився одкрити мені своє гріховне жадання, зневаживши тим друга свого 

і зганьбивши добру мою славу... Підійди, Леонелло, до того віконця й поклич його — 

я певна, що він стоїть там на вулиці і жде тільки нагоди, щоб підлий свій замір до скутку 

довести, та раніше я свій до діла доведу — хоч і жорстокий, зате чесний. 

— Ох, панійко моя люба! — скрикнула хитра й лукава покоївка.— Нащо вам той 

кинджал, що се ви надумали? Чи себе вбити, а чи Лотарію віку вкоротити? І так буде горе, 

і так двоє — все воно на згубу честі й слави вашої обернеться. Краще вже змовчати на ту 

зневагу, аніж сього лиходія сюди тепер упускати, бо ми ж із вами тут самі, слабкі та 

безборонні женщини, а знаєте, на що може зважитись мужчина? Засліплений своєю 

злочинною пристрастю, він ладен доп’ясти свого перш, ніж ви встигните щось зробити, 

а то вже буде страшне — краще на себе руки наложити. І надала ж лиха година панові 

моєму Ансельмові пустити в свою господу сього нахабу, сього безчільника!.. А скажіть, 

пані, як би його вб’єте (правда ж, ви його надумали вбити?), то де ми тоді його мертвого 

дінемо? 

— Де дінемо, голубко? — перепитала Камілла.— Тут і зоставимо, нехай Ансельмо вже 

сам його поховає: то йому буде правдива втіха — ганьбу свою в землю закопувати. 

Поклич же швидше того негідника, нехай помщуся за свою наругу, бо всяке відрочення 

помсти здається мені порушенням вірності малжонкові моєму. 

Всю ту розмову чув Ансельмо, і кожне Каміллине слово будило в нім розмаїті почуття; 

коли ж дочувся, що вона зважилась убити Лотарія, хотів уже вийти з криївки своєї, щоб 

тому перешкодити, та скортіло йому побачити, що ж далі буде, чим завершиться той 

жінчин одважний і честивий учинок; якби ж мало до нещастя дійтися, він міг втрутитися 

в справу слушної хвилі. 

Тим часом обняли Каміллу тяжкі млості — впала вона на ліжко, що в шатній коморі 

стояло, а Леонелла забідкалась над нею, затужила: 

— Ой, лиха ж моя година та нещаслива! Невже ж таки загине в мене на руках пані моя, 

сей крин непорочний, вінець усьому жіноцтву, окраса цноти й честивості! 
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І ще багато всякої всячини наговорила — хто б її був послухав, усякий вважав би її 

саму за щонайвірнішу та щонайжал’ьнішу служницю, а пані її — за нову Пенелопу, що 

тяжко од переслідувань страждає. За недовгу хвилю Камілла ніби опритомніла і знов 

обізвалась до покоївки: 

— Чого ж ти ще ждеш, Леонелло? Іди хутчій, клич сюди того вірного та щирого друга, 

що вірнішого й сонце святе зроду не бачило, щирішого й ніч-мати ніколи не покривала... 

Іди, біжи, лети, мчи — нехай не погасне полум’я правого мого гніву од твого загаю, хай 

помста моя жагуча не виллється самими тільки погрозами та прокльонами! 

— Іду вже, кличу, пані моя люба,— сказала Леонелла,— дайте мені лишень того 

кинджала, щоб ви тут без мене чого лихого собі не вдіяли, щоб не довелося поки віку 

плакати всім, хто вас із душі любить. 

— Іди спокійно, голубко моя, нічого такого я не вдію,— одповіла Камілла.— Хоч, 

може, я, по-твоєму, і нерозумна й шалена, що отак честі своєї бороню, та не така я, певно, 

як та Лукреція, що кажуть, смерть собі зробила, не вчинивши сама нічого негожого й не 

скаравши перше того, хто був причинцем її безголов’я. Як маю вмерти, то помру, але 

спочатку відомщу, відплачу тому, хто довів мене до плачу своїм зухвальством, що 

вродилося в душі його без щонайменшої з мого боку вини. 

Довго ще вона мусила вмовляти Леонеллу, щоб та вийшла гукнути Лотарія; як же 

дівчина вкінці вийшла, Камілла, чекаючи її повороту, говорила ніби сама до себе: 

— Боже мій світе! Чи не краще було знов дати Лотарієві одкоша, як я вже не раз 

робила, ніж отак дозволити, щоб він мав мене за нечесну й невірну хоча б на сей короткий 

час, поки я не виведу його з омани? Певно, що краще було б,— але тоді я не 

помстилась би за кривду мою ані за честь мого мужа, адже той баламут вийшов би сухим 

і чистеньким з болота, в яке завели його гріховні помисли. Ні, життям своїм заплатить 

зрадник за ту хіть нечестиву! Нехай знає світ (якщо судилося цій справі наяв вийти), що 

Камілла не тільки вірності мужеві свойому дотримала, але й помстилася на тому, хто 

посмів її споневажити... А може, треба було про все Ансельмові розказати? Так я ж йому 

ще в листі на село писала, а він нічого не зробив, щоб тому лихові запобігти — певне, 

з доброти своєї та довірливості, бо не хоче й не може припустити, щоб у серці вірного 

товариша могли критися якісь противні його честі думки. Та навіть і я сама довго не могла 

пойняти віри і не повірила б ніколи, якби він не знахабнів без міри і не ліз до мене з тими 

багатими дарунками, золотими горами та буйними сльозами. Але навіщо тепер всі оці 

міркування? Коли я повзяла вже твердий намір, то чи варто ждати ще чиєїсь ради? Певно, 

що не варто. Нехай живе помста, хай гине зрада! Нехай той віроломець прийде, ввійде, 

підійде — і засне навіки, а там — дійся воля Божа! Чистою прийшла я в обладу тому, кого 
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небо дарувало мені за мужа, чистішою вийду, скупавшися в добрій своїй крові і в чорній 

крові сього превіроломного друга, якого ще не бачив світ! 

Сеє кажучи, ходила взад і вперед по кімнаті з голим кинджалом у руці; хода її була 

рвучка й невпокійна, всі рухи якісь непевні: хто б на неї глянув, подумав би, що вона 

божевільна, що то не жінка делікатна, а якийсь одчайдушний душогубець. Схований за 

килимами Ансельмо дивився на те все і дивував великим дивом. Все, що він тут чув 

і бачив, могло розвіяти найстрашніші підозри; уже не хотів він, щоб Лотаріо зайшов сюди 

на остаточну пробу, боявся, щоб не скоїлось раптом якесь лихо, уже збирався розкритись, 

підійти до Камілли, обійняти її і про все розповісти, та мусив затриматись, побачив, що 

вернулась Леонелла, ведучи за руку Лотарія. 

Ледве забачила його Камілла, обчеркнула круг себе широко кинджалом і промовила: 

— Май на увазі, Лотаріо: коли насмілишся переступити сей круг чи лиш наблизитись 

до нього, тої ж самої хвилі, як постережу твій намір, встромлю собі в груди оцей-о 

кинджал. Поки ти мені що відповіси, слухай, що маю казати, а тоді вже відказуй, як 

знаєш. Першим словом скажі мені, Лотаріо, чи знаєш ти мужа мого Ансельма? І другим 

словом — чи знаєш ти мене? Відповідай прямо, не хитруй і не крути, бо ті питання мої 

жодних не становлять труднощів. 

Лотаріо був не безголовий, нівроку: знавши від Камілли про Ансельмові чати, він 

швидко дорозумівся, куди вона свою мову гнула, і відповідав їй так дотепно й доладно, 

що хто не знав їхньої облуди, взяв би все те за щирісіньку правду. Ось-бо якими словами 

промовив він до своєї коханки: 

— Не думаю, прекрасна Камілло, що ти покликала мене сюди, аби питати про речі, такі 

далекі од мети, з якою я прийшов. Якщо ти гадаєш знов уводити час і відмовити мені 

обіцяної ласки, то треба було зробити се раніше, бо що ближча надія, то жорстокіше 

мучить нас жага. Та щоб не говорила ти, ніби я од твоїх питань ухиляюсь, заявляю, що 

знаю мужа твого Ансельма і притому відмалечку; не хочу вже нагадувати тобі про дружбу 

нашу (ти про неї сама добре знаєш), аби не звинувачувати себе в кривді, яку чиню я проти 

нього з намови кохання, бо воно, всемогутнє, і не такі переступи виправдати може. Тебе 

я також знаю і ціную не менше, ніж він. Якби воно було інакше, то чи став би я заради 

чогось меншого, ніж ти, наступати на власну гідність і йти супроти священних законів 

щирої дружби, що я їх нині зламав і потоптав, підбурений потужним ворогом — 

любов’ю? 

— Коли ти сам у цьому признаєшся,— заперечила Камілла,— ти, смертельний вороже 

всього того, що заслуговує любові, то з яким же чолом смієш ти ставати перед мене? 

Адже я — дзеркало, з якого дивиться образ мужа мого: приглянься до нього і зрозумій, що 
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він жодного не дав тобі приводу до подібної зневаги! Ох, бідна я, нещаслива! Тепер же 

я знаю, що привело тебе до забуття власних обов’язків... Певно, я поводила себе надто 

вільно (не скажу непристойно), та в тім не було нічого навмисного — от собі жінка інколи 

не встережеться, як гадає, що їй нема чого побоюватись. А що, не так хіба? Скажи, 

невірнику, чи хоть раз єдиний відповіла я на твої прохання словом чи знаком яким, що 

могли б пробудити в тобі бодай промінець надії на здійснення твоїх мерзенних бажань? 

Чи не завжди гостро й суворо відхиляла я й відкидала всі твої полум’яні любовні 

признання? Чи вірила коли щедрим обітницям твоїм, чи приймала дарунки твої коштовні? 

Та бувши переконана, що ніхто не може довший час голубити. мрію про кохання, як її не 

підживлює надія, я сама себе —звинувачую, що ти став таким зухвалим, бо цілком 

очевидно, що то якась необачність із мого боку додала тобі охоти до настирливого 

залицяння,— Тим і хочу я себе за твою вину скарати. Мусиш знати, що коли я супроти 

себе самої така жорстока, то не можу бути інакшою супроти тебе: я й покликала тебе 

сюди лише для того, щоб ти стався свідком жертви, що хочу я принести зганьбленій честі 

мого достойного малжонка, якого так недостойно образив ти, а разом з тобою і я, бо, 

мабуть, не досить остерігалась твого залицяння і тим самим сприяла мимоволі нечестивим 

твоїм намірам. Найбільше я тією думкою гризуся, що то з мого недбальства зродилися 

в душі твоїй ті неподобні мрії, тим-то й вирішила я скарати себе власною рукою, бо як 

катом мені буде хтось інший, провина моя, боюся, може на люди вийти. Та перше, ніж 

сама загину, мушу вбити й забрати з собою тебе, бо лише твоя смерть може наситити 

жадобу помсти, якою я палаю. Десь із того світу буду я втішатись із справедливої 

й невідкличної кари, що постигла того, хто довів мене до такої скрути. 

По сім слові кинулась на Лотарія з голим кинджалом, та так же порвисто й люто, ніби 

й справді хотіла груди йому прошити; звомпив юнак і сам, не знавши, чи то було 

заіграшки, чи насправжки,— ледве зумів і здужав од того удару ухилитися. Камілла ж так 

захопилась цією хитрою й підступною грою, що не завагалась власної крові вточити, аби 

воно все на правду схоже було. По невдалім замаху на Лотарія (чи справді їй не вдалось, 

чи вона лише так удавала) вона гукнула: 

— Не судила, видно, злая доля, щоб я моє справедливе бажання до кінця здійснила, та 

хоч яка вона могутня, чей же не заборонить «мені виконати його хоть наполовину! 

І, випручавшись од Лотарія, що схопив був її за руку, повернула кинджал вістрям до 

себе і вдарила (пильнуючи, проте, щоб не загнати глибоко) собі в лівий бік, понижче 

плеча, та й упала без духу додолу. 

Леонелла й Лотаріо аж остовпіли з переляку, як побачили, що Камілла лежить 

нерухомо долі, скупана у власній крові, і не знали, чи вона прикинулась, чи справді 
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смерть собі заподіяла. Втім, юнак підбіг до неї бігом і вийняв кинджал з рани; як же 

побачив, що рана та невелика, шпари йому одійшли, і він уже тільки дивувався з хорошої 

своєї Камілли, яка то вона мудра, завбачлива і бистроумна. Згадавши, проте, що йому 

свою роль і далі грати треба, почав він над її тілом (ніби вже вона мертва була) убиватись-

голосити, проклинаючи страшними клятьбами себе самого і того, хто був першим 

причинцем сього нещастя. Знаючи, що всі його слова чує друг його, Ансельмо, він такими 

гіркими розливався жалями, що хто його слухав, мусив більше його жаліти, аніж мертву 

нібито Каміллу. Леонелла тим часом узяла пані на руки й поклала її в ліжко; вона благала 

Лотарія, щоб він збігав за лікарем яким, чи що, аби пані відрятувати, та все питала в нього 

ради — що казати панові, як він приїде додому перше, ніж пані на стану стане. Той мовив, 

що нехай самі надумаються, як відповідати, бо зараз він негоден чогось путнього 

прирадити; утамуй їй, каже, кров.а я піду собі світ за очі,— та й вийшов із дому 

товаришевого збурений такий, немов несамовитий. Як же одійшов далеко, що вже його 

ніхто не бачив, то тільки хрестився та все дивувався, як хитро вдала те все Камілла і як 

спритно та натурально пригравала їй Леонелла. Отепер уже, гадав він, Ансельмо буде 

свято переконаний, що його дружина — то новітня Порція, і йому не терпілось зустрітися 

з ним швидше, порадіти разом із нимі тій облуді, що так розкішно прикрилася плащиком 

правди.; 

Отож покоївка затамувала панії кров (не скільки там її і пролилося — аби тільки та 

слава), промила рану винцем і перев’язала її як уже могла, а перев’язуючи, знов такого 

наговорила, що якби навіть доти нічого не було сказано, Ансельмо мусив би все одно 

повірити, що дружина його — то втілена цнота. Камілла вторувала своїй вірниці, 

взиваючи себе полохливою та малодушною, бо твердість, казала, покинула її в ту саму 

хвилю, як мала вона зробити кінець осоружному своєму життю. А ще питала в Леонелли, 

чи варто говорити коханому мужеві, що тут у них сталось; дівчина відраджувала, що 

пробі не треба, а то ще пан надумає мстити Лотарієві, життям своїм важачи, вірна ж 

дружина не мусить підбуджувати чоловіка на сварку, а, навпаки, повинна його по 

спромозі од усякого лиха впиняти. Камілла обіцяла послухати тої доброї ради, тільки що 

ж, питала, сказати Ансельмові про ту рану, що він її, безперечно, помітить? На те дівчина 

відповіла, що вона й на сміх не вміє брехати. 

— А то, може, я вмію, сестричко моя? — впала їй у річ Камілла.— То хоч би мені 

й смерть загрожувала, негодна я брехні скласти, ані неправди сточити. Як уже немає іншої 

ради, то краще виявити усю щиру правду, аніж мав би нам хто брехню завдавати. 

— Не журіться тим дуже, пані моя,— промовила Леонелла,— до завтрього я вже якось 

придумаю, що маємо казати, та й рана у вас на такому місці, що пан її не конче 
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помітить,— милосердні небеса, маю надію, сприятимуть нашим чесним і гідним намірам. 

Спокійтеся, голубонько, погамуйте ваше серце, щоб як пан приїде, не застав вас у такій 

тривозі, здайтеся в усьому на мене та на Бога святого, що ніколи праведних ласкою своєю 

не оминає. 

З пильною увагою слухав і дивився Ансельмо, як виставлялася на сцені трагедія згуби 

його честі: лицедії грали свої ролі з таким непідробним пафосом, що створювали 

цілковиту ілюзію живого життя. Ждав, коли вже той вечір настане, щоб піти до щирого 

свого друга Лотарія і порадіти разом з ним, яке то многоцінне перло знайшов він, 

випробувавши вірність малжонки своєї. Пані з покоївкою дали йому незабаром зручну 

нагоду вибратися з дому, і він поспішив з тої нагоди скористатись, побігши одразу ж до 

Лотарія. Товариші зустрілись — і хто б то мав таке слово пишне та красне, щоб 

розповісти, як обіймав Ансельмо свого друга, як говорив йому про своє щастя, якими 

похвалами осипав Каміллу... Лотаріо слухав тую мову без особливої радості — муляла 

йому свідомість, що він ошукав і тяжко скривдив свого друга; Ансельмо ж хоть і бачив 

той його настрій, приписував усе тому, що Лотаріо покинув Каміллу раненою з його, 

Лотарієвої, вини. Тим-то й сказав йому Ансельмо, щоб за Каміллу не дуже турбувався, бо 

рана та, очевидно, не страшна, коли вони думають її приховати, отож боятися нема чого, 

нехай друг разом з ним радіє й веселиться: адже це з його дотепною допомогою він, 

Ансельмо, досяг найвищого блаженства, про яке тільки може мріяти людина. Більше він 

нічого не хоче, лише складати вірші на честь Камілли, щоб слава про чесноти її збереглася 

для потомних часів. Лотаріо похвалив його за сю спасенну думку і зголосився з свого боку 

допомогти в спорудженні того вікопомного честеня. 

Отак досконало дав себе одурити й ошукати необачний Ансельмо: думаючи 

спровадити до своєї господи знаряддя своєї честі й слави, він самохіть пустив до себе її 

повну й цілковиту згубу. Камілла про око гнівалась на Лотарія, коли його зустрічала, 

а душею сміялась. Те ошуканство тривало ще певний час, аж поки колесо фортуни 

повернулось і вся та ганьба, так уміло доти приховувана, вийшла наяв, а Ансельмо життям 

приплатився за ту свою безрозсудну цікавість. 

Розділ XXXV, де оповідається про небувало жорстоку 

битву Дон Кіхота з бордюгами червоного вина 

і докінчається повістю про безрозсудно-цікавого 

Небагато вже зосталося до кінця повісті, коли раптом із комірчини, де спочивав Дон 

Кіхот, вискочив перестрашений Санчо Панса, волаючи: 
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— Агей, панове, біжіть-но швидше сюди та поможіть мойму панові! Там така йде 

битва, така битва, що другої такої завзятої та запеклої я зроду ще не бачив... Як рубонув 

він того велетня, ворога принцизни Обізіяни, так Боже ж ти мій: одітнув йому одним 

махом голову, чисто тобі як ріпу! 

— Що се ти мелеш, братику? — перебив його парох, одриваючись од читання.— Ти, 

Санчо, певне, не при собі. Де в біса таке може бути, коли той велетень відціля за дві тисячі 

миль? 

Та тут усі вони почули за стіною гармидер якийсь і гучні Дон Кіхотові крики: 

— Ага, попався, розбишако, латриго, злодію! Тепер ти в моїх руках, і кривуля твоя тобі 

не поможе! 

А тоді ніби по стіні, чи що, з усієї сили — кресь, кресь! 

— Та годі вже дослухатися,— сказав Санчо,— ідіть краще та розбороніть їх або 

підсобіть мойму панові. Тільки, мать, уже не треба, бо велетень лежить напевняка 

мертвий та Богові за свої гріхи одвіт держить, що на віку нагрішив. Я сам бачив, як кров 

по помосту цебеніла й голова долі валялась, убільшки з добрий винний бордюг. 

— Бог мене побий,— обізвався тоді корчмар,— коли той Дон Кіхот чи Дон Анциболот 

не порубав міхів із червоним вином, що в головах йому стояли! Отож, мабуть, вино 

розлилося, а сей молодець дума, Що то кров! 

Та й кинувся мерщій до комірчини, а за ним і всі — ото була дивовижа! Дон Кіхот 

у самій сорочці, не дуже довгій, бо спереду ледве вище колін, а ззаду ще на шість пальців 

куціша, ноги худющі, волохаті, і не сказати, щоб вельми чисті; на голові йому корчмарева 

ярмівка, червона та засмальцьована, на ліву руку накинута ковдра, та сама, що добре 

ввірилась Санчові з відомої нам причини, а в правій — голий меч; тим мечем рицар 

вимахував на всі боки з грізним гуканням, наче й справді бився з яким великолюдом. Очі 

йому були, щоправда, заплющені, бо він таки спав і снив, що з велетнем воює: так йому 

вбилася в тяму пригода, в яку він удався, що зразу примарилось, ніби він уже прибув 

у царство Обізіянське і сточив бій із лютим ворогом. Отож він і затинав мечем по 

бордюгах, думаючи, що рубає велетня, аж уся комірчина вином підпливла. Скоро корчмар 

теє побачив, зараз кинувся люто на Дон Кіхота з кулаччям,— якби Карденіо з священиком 

не відтягли його, то зле скінчилося б ота гігантомахія... А бідолашний гідальго аж тоді 

прокинувся, як цилюрник приніс із колодязя цілий цебер холодної води і вивернув на 

нього одним разом. Глипнув очима Дон Кіхот, та й ще не зовсім прочумався — не тямив, 

де він і що. Доротея збентежилась, побачивши свого обранця в такому куцому і, сказати б, 

неповному вбранні, то не зайшла навіть подивитись, як він із її недругом воював. А Санчо 

лазив по помосту та все шукав ту великанську голову і, не знайшовши нічого, сказав: 
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— Таки правда, що в усьому заїзді всяке чаромуття діється. Оногди якась мара 

кулачила й батожила мене о’сьдечки-о, на цьому самому місці, а допіру та голова десь 

ізслизла, що я на власні очі бачив, як її одрубано, ще й кров із тіла дзюрком лилася... 

— Яка кров, мерзеннику, яким дзюрком, окаяннику? — кричав корчмар.— Чи тобі 

засліпило, паскуднику? То ж бордюги мої понівечені, то ж вино моє порозливане, чорти б 

його батька нівечили, вогонь пекельний залляв би його душу! 

— Нічого я не знаю,— одказав Санчо,— знаю тільки одно: як не знайду тої голови, то 

вже мені готове безголов’я, бо ляснуло моє грапство! 

Хоть же й не спав Санчо, та блудив словами незгірше сонного Дон Кіхота — так 

заморочили йому голову панові обіцянки. Корчмар аж казився од Санчової незрушливості 

та од шкоди, що наробив йому Дон Кіхот, та все клявся-божився, що тепер вони не 

одгетькаються од нього, як минулого разу, що й за нічліг не заплатили — не поможуть їм 

уже ніякі лицарські привілеї, стягне він із них і за той, і за сей раз, ще й за латки до 

бордюгів що треба візьме. 

Священик тримав Дон Кіхота за руки, а той, думаючи, що він уже звершив свій подвиг 

і стоїть оце перед принцесою Обізіяною, впав навколішки і промовив: 

— Віднині, вельможнопишна панно, ваша врода може жити певне й безтривожне, бо ся 

злохижа потвора жодної більше не вчинить вам шкоди; я ж від сьогодні можу вважати 

себе вільним від слова, що вам заприсягаєм, бо з ласки Всевишнього Бога і з надиху тієї, 

котрою я дишу й живу, я вже того слова дотримав. 

— А що, не я казав? — зрадів на ту мову Санчо.— А ви вже, надісь, думали, що то 

я сп’яну... Доброго завдав мій пан чосу тому велетню! Наша бере, грапство моє — тільки 

що не видко! 

Хто б не сміявся з обох тих химерників — із лицаря та джури його? Сміялися всі, один 

тільки господар заїзду чортихався. Та врешті цилюрник, парох і Карденіо вгамували-таки 

гуртом Дон Кіхота і вклали його в ліжко: стомлений і змучений, він незабаром заснув. Усі 

вийшли з комірчини, щоб його не тривожити, і, ставши перед брамою, почали втішати 

Санча Пансу, що так і не знайшов велетневої голови. Важче було заспокоїти корчмаря, 

який оплакував наглу смерть своїх бордюгів, та жінку його, що все, знай, лементувала: 

— У злий час, у лиху годину завітав до моєї господи сей мандрований лицар, бодай би 

його була довіку не бачила! Той раз ночував, то не заплатив за вечерю, за постіль для себе 

й джури, ані за обрік для шкапи та осла, бо, каже, пригод шукає, побила б його пригода на 

гладкій дорозі з усім його лицарством-махлярством,— нам, каже, платити не треба, бо так, 

каже, прописано в табличках тієї волоцюжної лицарії... А тоді ще отсей пан прийшов до 

мене (а все через нього) та взяв мою мохнатицю і геть-чисто обшморгав її, що вже як 
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чоловікові треба теє, то й нема куди... А це знов бордюги мені геть подіркував та вино 

з них повипускав, кишки б йому з живота повипускало! Та вже ж нехай як собі хоче — 

клянусь костьми панотця мого і вічним спасінням паніматки моєї, мусить заплатити мені 

все до останнього шеляга, нехай те та се, коли з нього не здеру! 

Отак примовляла розгнівана господиня, а Маріторна й собі до неї підпряглася. Молода 

корчмарівна мовчала, тільки осміхалася вряди-годи. Вкінці парох утихомирив якось те 

корчемне гукання, пообіцявши заплатити за все — і за постояле, і за бордюги з вином, і, 

головне, за того хвоста обшморганого, що стільки крику через нього було. Доротея тим 

часом потішала Санча Пансу: коли виявиться, що пан його справді втяв голову тій 

потворі, вона, вступивши в мирне володіння своїм царством, одразу ж надасть джурі його 

найкраще графство. Санчо повеселів і запевнив принцесу, що хоч і забожитись — сам 

бачив ту великанову голову, а на ній ще борода довжелезна була, до пояса, мабуть, сягала; 

а що голова десь запропастилась, то немає дива, бо в цьому домі все по-химородному 

ведеться, він, Санчо, на собі ще минулого разу тих чар дознав. Доротея сказала, що вірить 

йому, тож хай він більше не турбується, бо все буде гаразд — що задумали, те 

й зробиться. 

Коли всі нарешті заспокоїлись, парох зохотився читати повість далі, бо небагато там її 

й лишилось. Карденіо, Доротея і всі, що там були, попросили його, щоб таки дочитав до 

кінця. Щоб догодити їм, а заодно й свою цікавість задовольнити, парох ізнов почав читати 

з того місця, на якому їх перервали. 

...Отож, переконавшися в честивості малжонки своєї, зажив Ансельмо в довіллі та 

упокої. Камілла нарочито кривим оком позирала на Лотарія, щоб приховати од мужа 

справжні свої почуття, а Лотаріо й собі, щоб товариша ще більше впевнити, попрохав 

у нього дозволу не ходити до них у гості, бо видно вже, що Камілла його ані на оч. Проте 

обдурений муж умовив його все-таки, щоб ходив до них по-давньому. Отак на тисячні 

лади виклепував Ансельмо ганьбу свою, гадаючи, що кує собі щастя. А Леонелла зраділа, 

що пані їй у всьому попускає, бо не сміє виказати, а навпаки, ладна повсякчас покрити 

й попередити, та й загуляла вже без оглядків, дбаючи лише про власну втіху. І ось одної 

ночі Ансельмо вчув у покоївчиній кімнаті чиїсь кроки; він до дверей, аж двері хтось 

ізсередини тримає. Се йому ще більшої додало охоти, наліг дужче — двері розчинились 

і в ту мить, як він зайшов до кімнати, якийсь чоловік, вистрибнув із вікна на вулицю. 

Хотів Ансельмо за ним навздогін бігти, щоб упіймати або хоч дізнатись, що то за один, та 

Леонелла схопила його за руку й не пустила. 

— Заспокойтеся,— каже,— мій пане, не ґвалтуйте і не біжіть за тим, що то вискочив. 

То до мене — сказати б, мій чоловік. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2234 

 

Ансельмо не хтів їй вірити; в бсліпі гніву добув із піхов кинджала та до Леонелли — 

скажи, мовляв, правду, бо як не скажеш, уб’ю. Дівчина злякалась і почала говорити вже 

сама не знала що: 

— Ой, не вбивайте мене, паночку! Я вам усе-все розкажу, таке, що ви й не думали! 

— Кажи зараз,— гримнув Ансельмо,— а ні, то тут тобі й смерть! 

— Зараз не можу,— лебеділа дівчина,— бо все на мені труситься, нехай уже вранці. 

Таке почуєте, що уздивитесь! А той, що через вікно втік, то хлопець один із нашого 

города,— божився, що має мене сватати. 

Ансельмо вгамувався і вирішив почекати до ранку, бо він і в гадці собі не клав, що про 

Каміллу щось недобре почує, так уже на її цноту вповав і впевнявся. Тож вийшов од 

Леонелли, замкнув двері на ключ і сказав, що доти не випустить, доки вона йому всього не 

розкаже. Тоді пішов до Камілли й розповів їй, що там із дівчиною приключилось, і про те 

не забув сказати, що обіцяла вона йому якусь многоважну річ виявити. Годі й питати, чи 

злякалась Камілла, чи ні. Посіла її смертельна тривога, як подумала вона (та як було й не 

думати?), що Леонелла хоче розказати панові про її зраду. Не хотіла навіть чекати, чи 

справдиться та підозра, чи ні, а підстерегла хвилю, коли Ансельмо заснув, узяла свої 

найдорожчі клейноди та грошей скільки там, викралась потай миру з дому та й побігла 

мерщій до Лотарія. Розказала коханцеві, що отак і так: сховай мене, каже, або тікаймо 

кудись удвох, аби тільки Ансельмо не знайшов. 

Збентежився з того Лотаріо, та й непомалу, і довго не міг чогось розумного врадити. 

Нарешті поклав одвезти Каміллу в монастир панянський, де за настоятельку його рідна 

сестра була. Камілла на те пристала, і він, як того вимагала справа, одвіз її, не гаючись, 

у монастир, а сам теж кудись із міста з’їхав, не сказавши про те нікому ні словечка. 

Заледве світ настав, Ансельмо схопився і, не помітивши навіть, що Камілли побіч його 

немає, побіг мерщій до кімнати, де він замкнув покоївку: так, бачите, кортіло дізнатись, 

що ж то вона йому скаже. Одчиняє двері, заходить — аж Леонелли там уже нема, лиш до 

вікна простирадла прив’язані, певно ж то по них дівчина спустилась і втекла. Сумний та 

невеселий вернувся Ансельмо, щоб дружині про те сказати — аж і її не видно, ні 

в ліжкові, ані в усьому домі. Злякавшися ще дужче, давай він у слуг допитуватись — ніхто 

сном-духом нічого не знає. Коли се, шукаючи Камілли, дивиться — аж скрині її 

повідчинені, клейноди щонайдорожчі десь забрані: тут уже почав про горе своє 

здогадуватись, урозумів, що не Леонелла була в сій справі головною причиною. Не 

одягнувшись навіть до ладу, пішов він, як був, зажурений та замислений, до друга свого 

Лотарія, сповістити його про те нещастя,— аж і того десь нема. Сказали слуги, що виїхав 

кудись раптово сеї ночі і гроші всі з собою забрав. Мало не збожеволів од тієї новини 
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Ансельмо, а на довершення всього, вернувшись додому, не застав із челяді своєї ані душі 

живої — дім стояв пусткою. 

Не знав уже, що думати, що казати, що робити,— чув тільки, що в голові йому 

мішається. Розглянеться, подивиться: як це так? В одну мить не стало в нього жінки, 

друга, челяді. Небо од нього одвернулось, і, що найгірше,— честь його навіки втрачена із 

зникненням Камілли... 

По довшій надумі вирішив податись на село до того приятеля, що з гостювання в нього 

і почалася, власне, вся та нещаслива пригода. Позамикав у домі всі двері, сів верхи на 

коня і рушив з тяжким серцем у дорогу. Чи проїхав півдороги, чи ні, як облягли його чорні 

думки: мусив ізсісти з коня і прив’язати його до дерева, а сам сів під тим деревом, 

схилився і став тяжко-важко зітхати та стогнати. Сидить собі, аж і ніч насувається. Коли 

дивиться — їде хтось верхи з міста; от він привітався з вершником і питає, що там нового 

діється у Флоренції. А той йому й каже: 

— Діється так, що давно вже люди не чували. Скрізь тільки про те й мови, що Лотаріо, 

великий друг того багатого Ансельма, що коло церкви святого Іоанна живе, викрав сеї 

ночі Каміллу, Ансельмову жінку, та й сам Ансельмо не знати куди дівся. Це все розказала 

Каміллина служебниця, котру привели до подестй, бо застали її вночі, як вона по 

простирадлах через вікно з Ансельмового дому вилазила. Не знаю достеменно, як уже 

воно там було, знаю тільки, що все місто дивом дивується: ніхто такої оказії ніколи не 

сподівався, знаючи, як щиро й вірно ті двоє між собою дружили; на них іще всі казали 

нерозлийвода. 

— А чи відомо хоч,— спитав Ансельмо,— куди подався Лотаріо з Каміллою? 

— Та де, ніхто не знає,— одказав міщанин.— Подеста, правда, розпитував 

і розшукував, та ба... 

— Ну, що ж, добродію,— сказав Ансельмо,— їдьте собі з Богом. 

— Зоставайтеся з Богом і ви,— відповів чоловік і поїхав далі. 

Од таких розпачливих вістей не довго було Ансельмові не то розум, а й саме життя 

втеряти. Насилу встав сердега й добрався якось до приятеля, що не знав іще про його 

непорадну годину, та як побачив, який він жовтий, худий та марний, зразу догадався, що 

якесь тяжке лихо так його прибило. Ансельмо попрохав, щоб йому постелили й принесли 

приладдя до письма. Так же й зробили, уклали його в постіль і повиходили всі, бо він так 

хотів, ще й двері замкнули. Зоставшись у кімнаті сам-один, так пройнявся весь своїм 

нещастям, що непохибно відчув близьку свою кончину, тож і надумав з’ясувати на письмі, 

що довело його до нагальної смерті. Почав писати, та так і не дописав до кінця, бо духу 

вже не стало: сконав, сердега, з того жалю, що напитав собі безрозсудною своєю 
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цікавістю. А господар ждав, ждав, що вже ніби пізно, а гість усе голосу не подає, та 

й увійшов до Ансельма в кімнату глянути, чи не погіршало йому, аж він лежить долілиць, 

половиною тіла на ліжку, а другою на столі, коло списаного паперу, ще й перо з руки не 

випало. Господар підійшов до нього, окликнув спершу — не озивається, схопив за руку — 

аж вона холодна: вмер. Без міри здивований і засмучений, покликав він домівників своїх, 

аби вони були свідками нещастя, яке спіткало Ансельма, а потім прочитав листа, 

написаного, як він упізнав, власною рукою небіжчика. В листі ж тому ось що стояло. 

«Безглузде й безрозумне бажання збавило мені віку. Коли звістка про мою смерть дійде 

до Камілли, нехай вона знає, що я прощаю її: несила була їй чудеса творити, і я даремно 

вимагав сього од неї. А якщо я сам був причинцею своєї ганьби, то немає рації..». 

Ось поти було Ансельмового письма — в тій хвилі, не докінчивши речення, докінчив 

він дні свої. Назавтра господар дому переказав сумну звістку родичам покійного — ті вже 

знали про його лихо, знали також, що Камілла перебуває в монастирі і ледве не 

помандрувала слідом за своїм мужем на той світ — та не за ним вона жалкувала, 

а журилася, що коханець десь іщез. Кажуть люди, що, вдовою ставши, не хотіла вона ані 

з монастиря виходити, ані постригу приймати, та через деякий час дійшла до неї чутка, що 

Лотаріо загинув у бою, що сточив пан де Лотрек із преславним отаманом Гонсалом 

Фернандесом Кордовським (було се в Неаполітанському королівстві, куди подався 

невірний друг із запізнілим каяттям своїм). Як дізналась про те Камілла, одягла черниче 

вбрання та й померла невдовзі з жалю і смутку великого. Отак із божевільного почину 

дійшли всі троє дочасного кінця. 

— Повість мені сподобалась,— промовив священик,— от тільки зроду не повірю, щоб 

так воно і справді було. А коли ся історія вигадана, то вигадано її не дуже вдало: не можна 

собі уявити, щоб де знайшовся такий нерозумний муж, як Ансельмо, і робив отакі 

ризиковані випроби. Нехай би ще коханець вивіряв отак коханку, то річ можлива, але щоб 

муж свою жону — то вже ніколи в світі. Ну, а сама розповідь така добра, нічого не 

скажеш. 

Розділ XXXVI, де оповідається про інші незвичайні події 

в тій же таки корчмі 

Поки те діялось, корчмар, що стояв при в’їзній брамі, сказав: 

— О! Їде сюди ціла валка подорожніх. Як завернуть до нас, то гуляй, душа! 

— А що там за люди? — поцікавився Карденіо. 
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— Четверо верхівнів,— одказав корчмар,— на коротких, бачиться, стременах, із 

списами й тарчами та з чорними заслонами на виду коло них жінка в білій одежі, на сідлі-

колисці, обличчя їй так само запнуте, а ззаду ще двоє пахолків піших. 

— Чи вже близько? — спитав парох. 

— Близько,— одказав господар,— вважай, приїхали. 

Сеє почувши, Доротея запнула собі обличчя, а Карденіо пішов у комірчину до Дон 

Кіхота; ледве вони встигли це зробити, як до корчми в’їхали вже всі подорожні, про яких 

говорив господар. Чотири вершники, всі, як один хорошого росту й гожої постави, 

зіскочили з коней і допомогли зсісти дамі, що їхала в жіночому сідлі; один із них узяв її на 

руки і посадовив у крісло, що стояло біля дверей тієї комірчини, куди ото сховався 

Карденіо. За весь цей час ні вона, ні її супровідники не відслонили облич своїх і не 

промовили ні слова, тільки як у крісла сідала, зітхнула глибоко й руки опустила, мовби 

недужа була чи знеможена. Пахолки піші одвели коні до стайні. 

Парох до всього того пильно приглядався — цікаво йому було знати, що воно за люди 

такі, що заслон не знімають та все, знай, мовчать. От він і пішов до слуг на довідки, 

спитав у одного. 

— Та Бог їх святий знає, хто вони такі,— одказав пахолок.— Видно тільки, що пани 

якісь великі, особливо той, що то брав на руки тую он пані, що ви, добродію, бачили. Се 

я тим кажу, що всі інші ставляться до нього з шанобою і завсігди те роблять, що він 

загадує чи наказує. 

— А хто ж така ота пані? — допитувався парох. 

— І сього вам не скажу,— відповів пахолок,— бо скільки їдемо, я і в образ її не бачив, 

тільки чув не раз, як вона стогнала та зітхала, от-от, здавалось, душі пуститься. Воно й не 

дивина, що ми з товаришем не гурт про них знаємо, бо щойно від позавчора їх 

супроводимо: здибали вони нас по дорозі та й поєднали-намовили, щоб разом із ними до 

Андалузії правитись. Добру, кажуть, дадуть плату. 

— Може, ви хоть чули з розмови, як когось із них зовуть? — питав далі парох. 

— Та ні-бо, не чули,— одказав пахолок,— подорожують усі мовчки, що аж диво бере, 

тільки й чути, як та бідолашна пані зітхає та хлипає, аж жалько: певно, неволею її кудись 

везуть. Як з убрання судити, то вона, мабуть, черниця, або ще білиця, тільки лаштується 

в монастир; може, через те так і вбивається, що не лежить їй душа до того черничення. 

— Все може бути,— промовив парох. 

По сім слові покинув слуг і вернувся до Доротеї; вона ж, почувши, як зітхає та 

незнайомка під запиналом, підійшла до неї і спитала співчутливо: 
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— Що вам болить, пані моя? Коли в вас, може, яке горе, що жінка жінці вміє розважити 

й розраяти, то скажіть — яз дорогою душею рада вам услужити. 

Засмучена пані і словом на те звертання не обізвалась; Доротея ще раз запропонувала їй 

свої послуги, але вона все мовчала, як затялася. Тут приступив до них пан із закритим 

обличчям (той самий, що, казав пахолок, усі його слухають) і сказав Доротеї: 

— Не завдавайте собі клопоту, пані, аби сій жінці чимось прислужитись: така в неї 

вдача, що зроду за вчинене їй добро не подякує. І краще не питайте в неї нічого, як не 

хочете почути з уст її неправди. 

— Я зроду не говорила неправди,— перервала нарешті свою мовчан — ку жінка,— 

якраз навпаки, вся моя біда постала з’того, що я була завше правдива і не терпіла облуди; 

я хочу, аби ви самі це засвідчили, бо моя правдомовність зробила вас брехуном 

і ошуканцем. 

Ці слова ясно й виразно дійшли до слуху Карденія, якого од тієї жінки відділяли тільки 

двері Дон Кіхотової комірчини; як він їх почув, зараз скрикнув на весь голос: 

— Боже правий, що я чую? Чий то голос дійшов до мого слуху? Жінка аж кинулась, 

почувши його вигук, і рвучко обернулась назад; 

не побачивши того, хто кричав, вона зірвалась на рівні ноги й рушила до дверей, але її 

супровідник зупинив її, не дав ступити і кроку. В цьому сум’ятті й замішанні спала 

раптом тафта, що заслоняла її обличчя, і всі присутні побачили ту пишну вроду, те чудове 

личко, хоч було воно в тій хвилі бліде й налякане, а очі блукали неспокійно по всіх 

напрямках, мов у божевільної; Доротею і всіх, що на незнайомку дивились, аж жаль 

обгорнув, що їй така причина склалась. Той же, що з нею приїхав, так міцно тримав її за 

плечі, що не мав навіть змоги поправити своє запинало, що спочатку було зсунулося 

трохи, а згодом і зовсім з обличчя спало. Доротея, що теж підбігла й підтримувала ту 

жінку, підвела очі й побачила, що то був не хто інший, як муж її, дон Фернандо. Як же 

його впізнала, десь із-під самого серця видобувся їй болючий, протяглий зойк; вона 

зомліла та так і похилилась навзнак — щоб цилюрник, близько стоячи, був її не підхопив, 

була б упала додолу. Тут підбіг до неї парох, зняв їй з обличчя покривало і бризнув водою. 

Скоро він її відслонив, дон Фернандо (бо то був справді він) впізнав свою Доротею і аж 

омертвів, а проте не випускав із рук Люсінди, бо то ж не хто, а таки Люсінда намагалася 

що є сили випручатись із його обіймів: вона-бо впізнала по голосу Карденія, а той її. 

Карденіо теж почув отой зойк, що вихопився з грудей у Доротеї, як її обняли млості; він 

подумав, що то зойкнула Люсінда, і вискочив із-за дверей у великій тривозі: перший, на 

кого впав його погляд, був дон Фернандо, що тримав в обіймах Люсінду. Дон Фернандо 
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також одразу впізнав Карденія, і всі троє — Люсінда, Карденія й Доротея мов оніміли 

з великого дива, не тямлячи, що вони і де вони. 

Усі мовчки ззиралися одне на одного: Доротея на дона Фернанда, дон Фернандо на 

Карденія, Карденіо на Люсінду, а Люсінда знов на Карденія. Перша перервала мовчанку 

Люсінда, обізвавшись до дона Фернанда такими словами: 

— Пустіть мене, сеньйоре Фернандо, заклинаю вас вашою власною самоповагою, якщо 

ви вже не можете сього зробити з поваги до когось іншого! Пустіть мене до того муру, по 

якому любо мені витись хмелиною, до тої підпори, од якої не могли мене одірвати ваші 

зальоти й загрози, ваші обіцянки й дарунки. Дивіться, якими предивними й недовідомими 

шляхами привело мені небо правдивого мужа мого. Не раз уже могли ви, собі ж на шкоду, 

пересвідчитись, що смерть одна зітре його з моєї пам’яті. Нехай же се гірке розчарування 

(як ви не бачите кращої ради) змінить вашу любов на лють, а ласку на гнів, нехай загину 

я од вашої руки: я готова втратити життя перед очима в любого мого мужа і не вважатиму 

се за даремну жертву. Може, хоть смерть моя переконає його, що я була вірна йому до 

останнього подиху. 

Тим часом Доротея очутилася з зомління і, вислухавши Люсіндину мову, зрозуміла, хто 

вона така. Бачучи, що дон Фернандо не випускає дівчини з обіймів і нічого не відповідає 

на її слова, вона на превелику силу зрушила з місця, впала перед ним навколішки і, 

розливаючись ревними та гожими сльозами, так до нього промовила: 

— Якби проміння того сонця, що ти, володарю мій, в обіймах своїх затемненим 

тримаєш, не засліпило й не потьмарило світла твоїх очей, ти давно б уже помітив, що біля 

ніг твоїх навколішках стоїть бездольна і, поки твоя воля, безщасна Доротея. Я — та 

скромна селянська дівчина, що ти з доброти чи ласки своєї зволив піднести до високої 

гідності, надавши право називатися твоєю. Вихована в доброму звичаї, жила я щаслива 

й довільна до того часу, поки, послухавши голосу твоєї пристрасті та щирої, здавалося, 

твоєї прихильності, не відчинила брами незайманості моєї і не вручила тобі ключів од 

моєї свободи — дарунок, за який ти заплатив мені чорною невдякою, про що найкраще 

свідчить те, що ти бачиш мене тут нині в такому стані, а я зустріла тебе за таких 

несподіваних обставин. Мимо всього того не думай, що мене привела сюди моя ганьба 

й неслава: привели мене сюди журба невсипуща та жаль великий, що я тобою забута. Ти 

сам жадав, щоб я стала твоєю, і прагнув цього так жагуче, що хотів би ти тепер, чи не 

хотів, ти все одно безповоротно мій. Подумай, пане мій, чи не замінить моя безмежна до 

тебе любов тієї краси й благородства, заради яких ти мене відцурався. Ти не можеш 

належати прекрасній Люсінді, бо ти вже мій, вона не може бути твоєю, бо належить 

Карденієві: легше тобі буде, як усе пильно зважиш, прихилитись душею до тої, котра тебе 
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ненавидить. Я була простосерда — і ти домагався мене, була невинна — і ти благав мене, 

тобі було відомо, якого я роду, ти знаєш, як і під якою умовою я вволила твою волю, 

і в тебе нема жодної підстави, жодної причини скаржитись на те, що тебе ошукано. А коли 

се так (а так воно і є), коли ти справді благородний чоловік і щирий християнин, то чом же 

ти блудиш так довго манівцями, чом не ощасливиш мене вкінці, як ощасливив був на 

початку? Коли ти не хочеш узяти мене за те, що я єсть, тобто за правдиву й законну твою 

дружину, то візьми й прийми мене хоч за рабиню, аби я тільки твоїй волі і владі 

корилась — я буду й тим щаслива й задоволена. Не лишай мене, не кидай, не дай 

набратися слави-поговору, не карай отця-матері моїх гіркою старістю, адже вони, як вірні 

підданці, із щирої душі служили батькам твоїм і кращої од тебе заслуговують шани. Як ти, 

може, боїшся, що занечистиш кров свою, змішавши її з моєю, то пригадай, що нема, 

либонь, ніде на світі шляхетського роду, з яким такого не траплялось, Що в вельможних 

фаміліях не заведено визначати благородне походження по жіночій лінії, що, зрештою, 

справжнє благородство полягає в душевній доблесті. Якщо ти її не маєш і не сповниш 

супроти мене своєї повинності, се значитиме тільки, що я благородніша за тебе. Отож, 

пане мій і повелителю, скажу тобі насамкінець іще раз, що, хочеш ти того, чи не хочеш, а 

я твоя дружина. Свідками тому твої слова, а вони не можуть і не мусять бути облудними, 

якщо ти поважаєш себе за те, за що зневажаєш мене, свідком тому твій підпис, що ти мені 

дав, свідком тому небо святе, бо ти ж сам ним свідкувався, коли присягав мені. Як же всіх 

цих свідчень із тебе мало, то совість твоя мовчазним докором нагадає тобі всю правду, яку 

я тут сказала, і в хвилю найбільших веселощів скаламутить радість твою і втіху. 

Отсі та інші такі слова промовляла сердешна Доротея так чуло та жалібно, що, 

слухаючи її, навіть супутникам дона Фернанда та всім при тому присутнім плачно стало. 

Дон Фернандо не перебивав жодного разу тієї мови, аж поки вона не скінчилась і не 

перейшла в ридання та зітхання безлічні, що треба було мати хіба камінь замісто серця, 

аби таким великим горем не зворушитися. Люсінда звернула на неї очі, в яких світилось 

співчуття до її страждань і захоплення розумом її надзвичайним та вродою; вона хотіла 

підійти до неї і розрадити її словами потіхи, та дон Фернандо все ще не випускав її 

з обіймів. Пильно дивився він на Доротею; нарешті, зворушений і збентежений, розімкнув 

обійми,— пустивши на волю Люсінду, й промовив: 

— Ти перемогла, прекрасна Доротеє, ти перемогла! Хто б то набрався одваги 

заперечити хоч єдиному твоєму слову,— адже все, що ти сказала — суща правда! 

Люсінда ж мало не зомліла, як випустив її з рук дон Фернандо, і була б упала, якби 

Карденіо, що стояв доти за спиною свого суперника, щоб той не впізнав його, не 
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похопився підтримати її, забувши за всякий страх і осторогу. Він пригорнув її до свого 

серця і сказав: 

— Якщо Господь милостивий погодив тобі нарешті зажити спокою, люба, кохана 

і вірна пані моя, то де ж він буде чистіший і миліший, як не в цих обіймах, у яких я тебе 

нині тримаю і тримав раніше, коли доля ласкава дозволяла мені називати тебе моєю! 

Поки він те говорив, Люсінда підвела на нього очі: зразу вона була впізнала його по 

голосу, тепер і зір підтвердив, що то він. Не тямилась од радощів і, забувши на той сором 

дівочий, обхопила йому шию руками, лицем до лиця притулилась і мовила: 

— Ти, ти мій єдиний пан і володар, хоч би навіть доля ворожа проти нас устала, хоч би 

навіть згуба загрожувала життю моєму, що тобою одним тримається на світі! 

Це незвичайне видовище сповнило подивом серця всіх присутніх, та чи не найдужче 

вражений був дон Фернандо. Він аж на лиці змінився, і рука його несамохіть сягнула до 

шпаги — здавалось, помста впаде зараз на голову Карденія. Помітивши той порух, 

Доротея блискавицею майнула-припала йому до колін, цілуючи їх і стискаючи, що він 

і з місця рушити не міг, і, ллючи безугавні сльози, промовила: 

— Що ти пориваєшся робити в цю бентежну хвилю, єдина затуло моя? В тебе коло ніг 

жона твоя, а та, що ти хотів єси мати за дружину — в обіймах правного мужа свого. Чи 

подоба ж тобі, чи спромога твоя розв’язати те, що само небо зв’язало? Чи не ліпше тобі 

тую до себе піднести, що, здолавши всі перепони, зберегла свою вірність і утвердила свою 

правоту, а тепер заглядає тобі кохано в вічі, скропляючи ревними сльозами лице і груди 

правовитого свого малжонка? Богом милим молю тебе, честю заклинаю, не вкидайся 

в гнів од того, що надія лукава звела тебе, погамуй своє серце і дай сій парі втішатися 

обопільною любов’ю в мирі і спокої, доки на те воля Божа: цим ти появиш 

високодумність шляхетної душі твоєї, покажеш світові, що розум бере в тебе гору над 

жадою тілесною! 

Карденіо ж тим часом не випускав з обіймів своєї коханої і пас очима дона Фернанда, 

готовий щомиті дати йому відсіч і стати до бою з усяким, хто посміє загрозити його 

щастю, хоть би мав і головою тут наложити. Та в сій хвилі надбігли друзі дона Фернанда, 

парох із цилюрником, навіть добряга Санчо Панса звідкись уродився: усі обступили його 

кругом і почали благати, щоб ізглянувся на Доротеїні сльози. Коли вона казала правду (що 

він підтвердив, зрештою, і сам), то нехай же він уволить справедливе її бажання, бо певне 

що вже недарма, а з непреложної волі самих небес зійшлися вони всі четверо в такий час 

і в такому місці, що ніхто був не сподівався і в думці собі не покладав. Парох докинув, що 

тільки смерть може розлучити Люсінду й Карденія: якщо розлуку ту принесе їм вістря 

меча, вони помруть разом щасливі. В таких тяжких життєвих пригодах, провадив він далі, 
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найвища мудрість велить перемогти і згнітити власне серце, явивши велич духа і давши 

змогу тим іншим в упокої втішатися щастям, яке послало їм небо. А ще, казав, нехай сам 

спогляне на вроду Доротеї, побачить, що рідко яка жінка може з нею зрівнятись, а щоб 

котра переважила, то шкода й мови. Хай і на те зважить, що з красою поєднується в ній 

покірність і безмежна любов до нього. Хай і того не забуде, що як шляхтич і християнин 

він повинен дотримати їй слова і, справдивши свою обітницю, він і Богові догодить, і всіх 

людей урадує, вони-бо знають і визнають, що пишна врода у дівчини простого стану є вже 

сама собою великий привілей, а надто як та краса іде в парі з честивістю, вона цілком 

заслуговує на те, щоб її вгору піднято до найвищої високості, і ніколи не може того 

принизити, хто її до себе підносить і з собою рівняє. Ніхто того не засудить, хто йде за 

могутнім голосом кохання, аби тільки воно було не гріховне, а чисте й чесне. 

Говорили ще й інші багато дечого, і доблесне серце дона Фернанда (обізвалась-таки 

благородна кров!) пом’якшало нарешті і прихилилось до правди, якої він, хоч би й хотів, 

не міг уже заперечити. На знак того, що він упокорився й послухав доброї ради, він 

нахилився до Доротеї, обійняв її чуло й сказав: 

— Устань, пані моя: негоже колінкувати переді мною тій, кого я ношу в своїм серці. 

Коли я досі не довів цього на ділі, то на те була, мабуть, Божа воля: щоб оцінити тебе по 

заслузі, мусив я переконатися в щировірній твоїй любові. Одного тебе прошу — не кори 

мене за жорстокість мою і недбальство, бо та сама причина, та сама сила, яка нині 

примусила мене’назвати тебе моєю, спонукала була мене одцуратись од тебе. Як хочеш 

пересвідчитись у правдивості моїх слів, то оглянься й подивись у очі щасливої нині 

Люсінди — в них ти побачиш виправдання всім моїм провинам. Коли вона нарешті 

досягла того, про що мріяла, а я віднайшов у тобі моє щастя, так нехай вона довгі роки 

живе з своїм Карденієм до любої вподоби, а я уклінно благатиму Бога, щоб він ниспослав 

таке саме блаженство мені і моїй Доротеї. 

По сім слові ніжно пригорнув до себе Доротею, притулився лицем до її личка і ледве 

впинив сльози, що бриніли йому в очах, як остаточний доказ любові й каяття. Люсінда ж 

і Карденіо, а також усі при тому присутні, не могли стриматись і щедро вмивались тією 

благодатною вологою, радіючи хто власному, а хто чужому щастю,— а з боку хто глянув 

би, то міг подумати, що їх усіх якесь тяжке лихо спостигло. Нащо вже Санчо, і той 

хлипав — правда, згодом він казав, ніби плакав через те, що Доротея виявилась простою 

дівчиною, а не королівною Обізіяною, од якої він великої сподівався ласки. 

Довгенько ще так плакали всі й дивувались, аж тут Люсінда й Карденіо стали 

навколішки перед доном Фернандом і почали дякувати за явлену їм ласку такими щирими 

та ґречними словами, що зворушений рицар не спромігся й на відповідь, лише підвів їх 
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обох і обійняв любо та приязно. Тоді спитав у Доротеї, яким чином загналася вона аж 

сюди, так далеко від рідного дому. Дівчина розповіла коротенько, але доладно про все, що 

вже колись розказувала Карденієві; дон Фернандо й товариші його так її розповідь 

уподобали, що ладні були слухати без кінця — так хороше вміла говорити про невеселі 

свої пригоди. Як же вона скінчила, зняв річ дон Фернандо й розповів, що з ним сталося 

в місті після того, як він знайшов на грудях у Люсінди листа, в якому вона писала, що не 

може бути його дружиною, бо належить Карденієві. Спершу він хотів її вбити і був би 

таки вбив, якби батьки її не одборонили; з того гніву та досади він покинув їхній дім, 

присягнувши помститися над ними слушним часом. Другого дня сказано йому, що 

Люсінда втекла з батьківського дому невідомо куди; аж через місяць він дізнався, що вона 

знайшла притулок у монастирі, де вирішила довікувати віку, як уже не судилось їй бути 

в парі з Карденієм. Скоро він про те довідався, подався з трьома дворянами своїми до того 

монастиря, та не показався зразу на очі Люсінді, щоб там не посилили, буває, сторожі, 

дізнавшися про його приїзд. Одного дня, вигодивши хвилю, як монастирська брама 

нарбзтвір стояла, поставив він двох своїх на чатах біля входу, а з третім кинувся шукати 

Люсінди. Люсінда була саме на подвір’ї, з черницею якоюсь розмовляла; не давши їй 

отямитись, вони вхопили її і одвели в певне місце, де можна було дістати весь потрібний 

припас, щоб її далі везти. Те все вдалося їм дуже добре, бо монастир стояв у щирому полі, 

на одшибі, далеко від людської оселі. Як побачила Люсінда, в чиї руки вона попала, зразу 

знепритомніла, а як прийшла знову до тями, то не промовила жодного словечка, водно 

тільки плакала та зітхала. Отак і довезли вони її, мовчущу та плачущу, до сього заїзду, що 

видається йому тепер, казав, райським присінням, де кінчаються і зникають усі злигодні 

земнії. 

Розділ XXXVII,  

де продовжується історія преславної принцеси Обізіяни та 

оповідаються інші кумедні події 

Слухав усе те Санчо, і жаль непомалу огортав йому душу: всі його надії на титул 

високий танули й розвіювались димом, бо прекрасна королівна Обізіяна обернулась 

раптом у Доротею, велетень став любісінько доном Фернандом, а пан його Дон Кіхот спав 

собі твердим сном і гадки не мав про те, що тут сталось. Доротея не могла ще ніяк 

повірити, що теє щастя їй не приснилось, Карденіо стояв як очманілий, та й Люсінда не 

прийшла ще цілком до пам’яті. Дон Фернандо складав дяку Всевишньому, що він, 

милосердний, вивів його з того безвихідного, здавалось, лабіринту, в якому він мало не 
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згубив життя свого й доброї слави, та і всі. подорожні, що в корчмі зібрались, раділи та 

втішались із щасливої розв’язки тієї безнадійно заплутаної справи. Парох, яко чоловік 

зналий і дотепний, зумів пояснити гаразд, як, що і до чого і віншував кожного зосібна 

щасливою долею. Та найдужче раділа, мабуть, корчмариха, бо Карденіо й священик 

пообіцяли їй, що відшкодують із чохом усі ті втрати, яких вона зазнала з Дон Кіхотової 

причини. Один тільки Санчо, як ми вже сказали, був сумний та невеселий; з понурим 

видом підійшов він до свого пана, який саме зо сну прокинувся, і сказав: 

— Можете спати, пане Рицарю Сумного Образу, скільки заманеться вашій милості: не 

треба вам більше ані велетня жодного вбивати, ані принцизні царства повертати, бо всій 

тій справі, як то кажуть, уже кінець і вінець. 

— І я так думаю,— обізвався Дон Кіхот.— Ох і довелося ж мені з тим велетнем 

поморочитись! Не знаю, чи ще випаде коли на мою долю другий такий запеклий та 

завзятий бій. Я як кресонув — раз! — і голова йому з пліч, а крові з нього стільки виточив, 

що по землі дзюрками бігла, як та вода. 

— Певніше сказати, як те червоне вино,— поправив Санчо.— Як вашій милості ще, 

може, невідомо, то знайте: той зарубаний велетень — то бордюг пробитий, кров — то 

шість гарців червоного вина, що в його череві було, а голова — то пся мама, що мене 

вродила... А, бодай же йому все зле-лихе! 

— Що ти мелеш, навіжений? — обурився Дон Кіхот.— Чи ти з умом, чи без ума? 

— Уставайте, пане,— сказав Санчо,— та гляньте самі, що ви тут наброїли: немало, 

видно, доведеться нам за те заплатити. Та подивіться заразом і на королицю, що вже на 

звичайну собі панійку перекинулась, Доротеєю дражнять,— і ще тут багато такої всячини 

наробилося, що здивуєте, як самі побачите. 

— А от і не здивую,— заперечив Дон Кіхот.— Я ж тобі, Санчо, ще той раз, здається, 

казав, що в сьому заїзді творяться всякі химороди, то, мабуть, і тепер тут не без примхи. 

— Може б, я й повірив,— сказав Санчо,— так добре знаю, що як гойдано мене в ковдрі, 

то були ніякі не чари й не химери, а все уявки й насправжки діялось. Я ж сам бачив, як 

оцей самий корчмар тримав ковдру з одного кінця і підкидав мене вгору до самого неба 

так хвацько і шпарко, що аж ну, ще й реготів на всі заставки. І хоч я собі грішним ділом 

чоловік простий, проте певно знаю, що як там були знайомі люди, то вже ніяке не 

чарування, а лихої години шурування, та й годі. 

— Ну, нічого,— заспокоїв його Дон Кіхот,— якось-то воно буде. Дай мені в що 

одягтися, вийду та погляну, які там новини та переміни, що ти оце понарозказував. 

Санчо подав панові одежу, і той почав одягатись; поки те діялось, парох розповів дону 

Фернанду та іншим подорожнім про Дон Кіхотове божевілля і про ті хитрощі, за 
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допомогою яких вони виманили його з Бідної Скелі, де він покутував нібито погорду, що 

мав од своєї сеньйори; не забув же згадати й за ті пригоди, про які почув од джури. 

Слухачі дуже тому чудувались і добре сміялись; їм здавалося, як і всім іншим, що про те 

раніш чували, що такий дивочний блуд не охмарював ще, певно, жодної макоцвітної 

голови. Парох сказав далі, що тепер, коли Доротеїні справи обернулись так щасливо, вони 

вже не можуть довершити свого заміру, тож треба знов вигадати й вимислити іншу якусь 

штуку, аби сердешного гідальга так чи сяк додому допровадити. Карденіо зохотився 

довести попередній задум до кінця, а ролю Доротеї, казав, може перебрати на себе 

Люсінда. 

— Ні,— заперечив дон Фернандо,— нехай уже Доротея далі своє провадить; якщо до 

села сього доброго гідальга не надто звідси далеко, я радий буду причинитись до його 

рятунку. 

— Буде туди яких два дні дороги. 

— Та хоч би й більше було — заради такого доброго діла не жаль і круга накинути. 

Тим часом Дон Кіхот вийшов із своєї комірчини у повній озброї, з Мамбріновим 

шоломом на голові (хоч і добре вже погнутим), щитом в одній руці і ратищем чи сулицею 

у другій. Чудернацький вигляд рицаря вразив дона Фернанда і всю компанію; уп’явшись 

очима в те видовжене на півмилі худе й пожовкле обличчя, в ту недомірну збрую, що так 

не пасувала до його гордої постави, всі мовчали й чекали, що ж він скаже. Він же 

з великою повагою і гідністю звів очі на прекрасну Доротею і промовив: 

— Довідався я од зброєносця мого, препишна сеньйоро, що величність ваша нанівець 

зійшла, а вся ваша істота відмінилась, бо з королеви й вельможної володарки сталися ви 

звичайною собі дівицею. Коли те вдіялось силою чарів родителя вашого, короля і чаклуна, 

який боявся, що я не зможу подати вам потрібної і належитої допомоги, то мушу вам 

сказати, що він неук і невіголос, несвідомий зовсім рицарської справи. Якби він був 

пильніше розчитався в рицарських історіях, якби простудіював їх уздовж і впоперек, як я, 

то мав би дізнатися, що й рицарям меншої проти мене слави траплялося звершати 

трудніші подвиги, аніж убити якогось там великанчика; хоч би яким грізним і зухвалим 

він не здавався. Небагато годин уплило від тої хвилі, як я з одним таким зустрівся, і... Не 

буду казати далі, щоб не подумали, ніби я величаюсь, але непохибний час, виявлювач усіх 

на світі таємниць, сам колись розкаже за мене всю правду. 

— Зустрілися ви не з одним великанчиком,— упав йому в річ господар заїзду,— 

а з двома винними бордюгами. 

Та дон Фернандо зацитькав його, щоб не перебивав мови рицареві, і Дон Кіхот 

провадив далі: 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2246 

 

— Тим я й говорю вам, висока, хоч і визута з своєї предківщини володарко, щоб ви не 

давали віри отцю вашому, як він дійсно одмінив з вишменованої причини вашу істоту, бо 

немає на сім світі такої небезпеки, через яку не проклав би собі дороги мій меч: ним 

одрубав я і поверг у прах голову супостата вашого, ним же в недовгім часі покладу на 

вашу голову корону вашого царства. 

Сеє сказавши, замовк Дон Кіхот, чекаючи на відповідь принцеси; Доротея ж, знаючи, 

що дон Фернандо погодився довести всю штуку до кінця, аби рицаря якось додому 

спровадити, обізвалася до обранця свого урочисто і воднораз ласкаво: 

— Хоч би хто вам сказав, зацний Рицарю Сумного Образу, ніби я одмінила суть свою 

і істоту, він увів вас в очевисту оману, бо ким я була вчора, тим лишаюсь і нині; 

щоправда, трапився мені в межичасі один щасливий випадок, що несподівано подарував 

мені сподіване благо і певною мірою змінив мою подобу, але попри ту зміну я зосталась 

такою самою, як перше була, і ту саму маю в серці думку: хочу, як і перше хотіла, правом 

потужної вашої правиці вернути собі правоправні свої володіння. Тим-то, добродію і пане 

мій любий, нехай ваше добродійство поверне честь отцю моєму, котрий мене спородив, 

визнавши його за чоловіка мудрого та обачного, бо то саме він наукою своєю знайшов 

певний і легкий порятунок на мою біду: адже якби не ви, добродію, то ніколи б не бачити 

мені щастя, яке випало нині на мою долю. Правдивість моїх слів можуть засвідчити оці 

віри годні панове, що тут присутні. Вкінці скажу, що в дорогу маємо рушити завтра, бо 

сьогодні вже все одно далеко не заїдемо. Сподіваюся, що з Божого призвоління 

і з допомогою мужнього вашого серця розпочата вами справа дійде нехибно до щасливого 

кінця. 

Таку орацію виголосила бистроумна Доротея; вислухавши її, Дон Кіхот обернувся до 

Санча і сказав спересердя: 

— Слухай же тепер, Санчисько, що я тобі скажу: друге таке лайдачисько, як ти, навряд 

чи знайдеться ще в цілій Гишпанії. Ах ти ж, брехуняко всьогосвітній! Чи не ти говорив 

мені оце щойно, ніби з сієї королівни вчинилась якась там дівчина Доротея, а голова, що 

я одтяв велетневі, то вже ніби твоя пся мама, і цими дурницями так мені памороки забив, 

як ніхто ніколи. Клянусь... (тут він звів очі до неба і зціпив зуби), я тобі такого дам 

перегону, що стане того пам’яткового на всіх брехливих джур, котрі служитимуть при 

мандрованих рицарях до кінця світу! 

— Упиніть ваше серце, мій пане,— одказав Санчо.— Може, я й справді щось не так 

блявкнув про переміну пані принцизни Обізіяни, а що вже про ту голову великанську чи 

про ті бордюги розпороті та про вино порозливане, що то не кров — от їй же Богу моєму, 

що існісіньку правду сказав! Хоч і самі на ті понівечені бордюги гляньте, вони там у вас 
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у головах, і вина досі калюжа стоїть на помості. От як доведеться вам капшуком брязнути, 

тоді й самі повірите, як господар плати спитає. А що пані принцизна яка була, така є, то 

мені ж самому воно краще: моє, виходить, од мене не втече! 

— Ну що ж, Санчо,— промовив Дон Кіхот,— даруй мені на цім слові, але скажу тобі, 

що дурень єси, та й годі! 

— І правда, що годі,— підхопив дон Фернандо,— облишмо краще сю розмову. Коли 

вельможна принцеса волить їхати завтра, а не сьогодні, задля пізньої доби, то так і маємо 

вчинити. А поки ще до завтрього, ми можемо згаяти цілу ніч у приємній бесіді, а зранку 

виїдемо і всі будемо супроводити пана Дон Кіхота, бо хочемо бути самовидцями 

небачених і нечуваних подвигів, які він звершить у сій нелегкій справі, що лягла йому на 

плечі.. 

— Це я повинен вам служити і супроводжувати вас,— чемно заперечив Дон Кіхот.— 

Я глибоко вдячний вам за вашу до мене щиру приязнь, за вашу про мене добру думку, яку 

я постараюсь виправдати хоч би й ціною власного життя, або ще й дорожчою ціною, якщо 

це взагалі можливо. 

Дон Фернандо й Дон Кіхот устигли обмінятися ще кількома компліментами та 

ввічливими висловами, та потім розмова їх урвалася, бо до заїзду завернув новий якийсь 

подорожній. З одягу було знати, що то християнин, який визволився щойно 

з мавританської неволі: на ньому був куцополий каптан синього сукна, з полурукавцями 

і без ковніра, шаровари тож сині, тільки вже полотняні, на голові шапчина того самого 

кольору, на ногах полуботки цинамонові, на перекинутому через плече шабельтасі 

мавританська кривуля. За ним верхи на ослі їхала жінка, вбрана так само мавритансько: 

лице запиналом запнуте, на голові чепчик альтембасовий, халат на ній довгий, аж до 

самих п’ят. Чоловік був із себе показний, кремезний, років мав так сорок із чимось, на 

виду смаглюватий, вуса довгі, борідка викохана — якби краще був одягнений, всякий 

узяв би його за людину значну, іменитого роду, таку мав шляхетну поставу. Як увійшов 

до корчми, зараз спитав кімнати і засмутився непомалу, коли дізнався, що нема. Тоді 

підійшов до тієї ніби мавританки і зсадив її на руках додолу. 

Люсінда, Доротея, господиня з дочкою та Маріторна зразу обступили мавританку — 

цікаво їм було розглянути її дивовижне вбрання, що досі ніде такого не бачили. 

Помітивши Доротея, що новоприбульці посмутились, бо нема їм кімнати, обізвалась до 

мавританки приязно, чемно й розсудливо (таку вже мала вдачу): 

— Не журіться, пані моя, що не знайшлося вам тут вигоди — то в заїздах річ звичайна. 

Коли ваша ласка, то переночуйте разом із нами (тут вона показала на Люсінду): ми вас 

приймемо так доброзичливо, як дай Боже, щоб усі вас по дорозі приймали. 
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Жінка під запиналом нічого на те не відповіла, тільки підвелася з місця і, схрестивши 

руки на грудях, уклонилася в пояс на знак подяки. А що вона при цьому не промовила 

й слова, всі вирішили, що вона таки справді мавританка і не розуміє християнської мови. 

Тут надійшов до гурту невольник, що доти клопотався чимсь іншим, і, побачивши, що 

жінота обстала його товаришку, а вона їм не до мови, пояснив: 

— Бачите, добродійки мої, ся паночка ледве розуміє по-нашому, а говорити вміє лиш 

по-своєму і більш ні по-якому, тим вона не відповіла та й не відповість на ваші питання. 

— А ми її ні про що й не розпитували,— сказала Люсінда,— тільки запрошували на ніч 

до свого гурту: у сій кімнаті знайдеться місце й для неї, ми вже постараємось улаштувати 

її якнайзручніше, бо то, знаєте, приємна повинність — услужити при потребі чужоземцям, 

особливо коли йдеться про жінку. 

— За неї й за себе цілую вам ручки, пані моя,— одказав невольник.— Я високо ціную 

запропоновану ласку — вона справді подвійно велика: і тим, що дає нам несподіваний 

порятунок, і тим, що виходить від таких шляхетних, бачиться, осіб. 

— Скажіть, пане,— спитала тоді Доротея,— чи ся панночка християнка, чи 

магометанка? Її вбрання, а надто її мовчання примушують нас думати, що вона не зовсім 

така, як би нам хотілось. 

— Одягом і родом вона мусульманка,— одказав невольник,— проте душею щира 

християнка, бо аж горить до нашої віри. 

— Виходить, вона нехрещена? — спитала Люсінда. 

— Поки що не трапилось нам слушної нагоди,— одказав невольник.— Відколи вона 

покинула свій рідний Алжір, над нею, хвала Богові, ще не нависала небезпека смерті, аби 

ми мали її охрестити, не ознайомивши спочатку з усіма обрядами, яких вимагає свята 

наша мати церква. Та скоро вже охрестимо її з Божою поміччю, і то урочисто й гідно, як 

личить її станові — бо він у неї значно вищий, ніж то можна судити з її та й з моєї одежі. 

Ці останні слова справили чимале враження на слухачів: їх уже знімала цікавість 

дізнатися, що ж то за люди такі — той невольник і та мавританка, але ніхто не важився 

питати, бо, річ ясна, подорожнім треба дати спершу спочити, а тоді вже можна 

й розпитувати. Доротея взяла гостю за руку, посадовила її обіч супутника, ніби питала 

очима, що се їй кажуть і що вона має чинити. Він переказав їй по-арабськи, що просять, 

аби вона зняла покривало, тож хай так і зробить. Дівчина відслонилася, і всі побачили 

чудове личко: Доротеї вона здалась кращою за Люсінду, а Люсінді кращою за Доротею, 

інші вважали, що мавританка може рівнятися повабною вродою з цими двома красунями, 

а дехто думав навіть, що вона їх переважила. А тим що врода має силу і владу прихиляти 
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до себе душі й серця, всі щиро прагнули услужити вродливій мавританці й запобігти її 

ласки. 

Дон Фернандо спитав у невольника, як мавританку звати; той одказав, що наймення 

її — Лела Зораїда. Як вона те почула, зрозуміла про що питав християнин, і приємним 

голосом, у якому чулась тривога, сказала шпарко: 

— Зораїда ні — Марія, Марія! (Тобто, бачите, хотіла сказати, що її звати вже не 

Зораїда, а Марія). 

Почувши ті слова, вимовлені з таким хвилюваням, дехто з присутніх мусив і сльозу 

втерти, найпаче з жінок, що з натури своєї бувають чулі та жалібливі. Люсінда обняла її 

ніжно й промовила: 

— Так, так, Марія, Марія. Мавританка повторила за нею: 

— Так, так, Марія... Зораїда маканш! (Тобто, по-їхньому, «ні»). Тим часом уже добре 

звечоріло, і з наказу дворян, що супроводили 

дона Фернанда, корчмар зладив вечерю, так уже дбав і старався, щоб догодити 

якнайліпше, коли настав час і всі посідали до столу (він був довгий, як у чернечій трапезні 

чи в челядні, бо круглих чи квадратних столів у корчмі не водилось), на покуті посаджено 

Дон Кіхота, хоч він і одмагався. Наш гідальго зажадав, аби поруч нього сіла принцеса 

Обізіяна, котрою він опікується. Далі посідали Люсінда й Зораїда, напроти — дон 

Фернандо й Карденіо, потім невольник і прибічні дворяни, а до паній підсіли парох із 

цилюрником. Усі заходились коло вечері і їли в охотку, та ще охотніше було їм слухати 

Дон Кіхота. На нього знов найшло таке натхнення, як під час вечері з козопасами, коли він 

ушкварив широкомовну орацію. Так і тепер: їв-їв, а потім раптом зупинився і почав 

глаголати: 

— Воістину можна сказати, панство моє, що великі й нечувані речі доводиться часами 

тому вбачати, хто обрав собі долю мандрованого рицаря. Якби не так воно малося, то хто 

з живущих нині на землі, увійшов до брами сього замку і побачивши нас у такому от 

вигляді, хто, кажу, подумав би й повірив, що ми — це справді ми? Хто сказав би, що отся 

пані, котра сидить обіч мене, є велика можновладниця, як нам усім відомо, а я — той 

Рицар Сумного Образу, про якого світами лунає тисячоуста слава? Тим-то немає жодного 

сумніву, що се ремесло переважує й перевищує геть-чисто всі заняття, які повигадували 

люди, і його треба шанувати тим більше, чим з більшими воно зв’язано небезпеками. 

Нехай же сховаються в кут тії, котрі. говорять, ніби вченість варта більше над військову 

справу: хоч би хто проголошував таку єресь, я йому скажу, що він сам не знає, що верзе. 

Вони, бачите, підпирають ту свою думку ось яким переконливим (по-їхньому) доказом: 

розумова праця нібито вище стоїть за мускульну, а для військової справи нібито досить 
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самої лишень тілесної сили. Так наче воїни то якісь поденні робітники, що аби тільки 

здоровий був та дужий, так наче в військову справу, чи, коли хочете, воєнне мистецтво, не 

входять також героїчні подвиги, для звершення яких треба неабиякого розуму, так наче 

полководець, що веде до бою свою рать чи обороняє обложене місто, витрачає тільки 

тілесні зусилля і не напружує своєї думки! Зважте самі, чи то можебна річ — зрозуміти 

й розгадати ворожі наміри, задуми, хитрощі воєнні, виявити засідки, передбачити 

й відвернути небезпеку, чи можна зробити те все з допомогою самих лише тілесних сил? 

Ні, і ще раз ні, тілесні сили тут ні до чого, це справа розуму передусім і перш за все. Отож 

військова справа не меншого потребує розуму, аніж наука. Погляньмо ж тепер, чиєму 

розумові більша припадає робота — розуму вченого чи розуму войовника, а се від того 

залежить, яку ціль і яку мету ставить перед собою сей чи той: у кого благородніша мета, 

у того й помисел вищої вартий пошани. Мета і ціль наук (я не говорю тут про науку віри, 

що має підносити й провадити наші душі до неба, а з такою нескінченно високою метою 

не може зрівнятись ніщо на світі), отож, кажу, мета світських наук полягає в тому, щоб 

установити право й справедливість, віддавати кожному належне, дбати й пильнувати, щоб 

усі дотримували справедливих законів. Мета, безперечно, висока, шляхетна й гідна 

великої похвали, та все ж таки не такої, на яку заслуговує військова справа, завданням 

і ціллю якої є мир — найвище благо людства на сій землі. Недарма ж благою вістю, що її 

почули земля і люди, була та, котру принесли янголи тієї ночі, яка стала нам ясною 

дниною; виспівали ж її хори небесні ось якими словами: «Слава у вишніх Богу, і на землі 

мир, між людьми благовоління». Недарма ж і Божественний Учитель навчав учеників 

і вірних ближніх своїх, аби, до дому вступаючи, таким вітанням вітались: «Мир дому 

сьому», і сам говорив їм не раз: «Мир зоставляю вам; мир, мій даю вам; мир вам». Се єсть 

клейнод і скарб, уділений і доставлений нам його благосною рукою, достояння, без якого 

жодного не може бути добра ні на небі, ні на землі. Так отсей мир і є кінцевою метою 

війни, а значить і войовників. Виходячи отож із постулату, що метою війни є мир і що тим 

самим ця мета вища за мету науки, розгляньмо тепер і дослідімо, які тілесні зусилля 

випадають на долю вчених з одного боку, а вояків з другого, і побачимо, де вони більші. 

Отак розважно і дотепно провадив Дон Кіхот свої міркування, і ніхто з слухачів не 

міг би тепер сказати, що він божевільний; навпаки, більшість із них була шляхтичами, 

тобто людьми, причетними до воєнного ремесла, і вони залюбки слухали ті речі; він же, 

побачивши теє, вів далі: 

— Отож які труднощі стоять перед тим, хто вчиться на вченого? По-перше, бідність. 

Певна річ, не всі вони бідні, я тут беру крайній випадок, та сказавши, що студент бідує, 

я можу нічого вже більше не говорити про його нещасну долю, бо бідному ніде нема 
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добра. Він приймає всяку нужду: голод, холод, наготу, а часом то і все заразом. Проте він 

має все-таки що до рота вкинути, хоч, може, їсть і в пізнішу годину, ніж заведено, хоч 

живиться недоїдками з багацького стола, бо в убожестві їхньому доводиться отим 

школярам по мантули ходити, як вони це самі називають. Десь їм знаходиться місце 

і в добрих людей при коминку посидіти — як не зігріє душі, то принаймні не замерзне 

і спить не надворі, а таки під дахом. Не буду вже казати про всякі дрібниці: сорочок у них 

мало, взуття небагато, одягу недостача, і той притертий та приношений; змовчу й про те, 

як вони часом жеруть, мов не в себе, коли дурничка трапиться. Такими ото крутими 

й тернистими стежками, спотикаючись і падаючи, встаючи і знову зриваючись, доходять 

вони нарешті до жаданого вченого ступеня. А як того ступеня досягнуто, як пройдено всі 

ті мілизни, обійдено всі Сцілли і Харібди, як зичлива фортуна підставить свої крила, не 

раз ми бачимо тих колишніх бідаків, як вони сидять у кріслах і судять та рядять усім 

білим світом. Голод обернувся їм на ситість, мороз на любу прохолоду, голодранство — 

на пишні шати, рогожа, на якій спали,— на тонкі голландські полотна й делікатні 

адамашки,— усе то нагорода за терпіння їхнє й витривалість. Але порівняйте й поміряйте 

їхні труднощі з трудами й нуждами вояцтва, то далеко вони залишаться позаду, як я вам 

зараз доведу. 

Розділ XXXVIII,  

де наводяться прецікаві Дон Кіхотові міркування про 

вченість та військову справу 

І Дон Кіхот провадив далі: 

— Попереду говорили ми про школярські біднощі у всякій їхній подобі — 

спогляньмо ж тепер, чи не багатший за жака вояк. Ні, не багатший; над вояка нема в світі 

біднішого бідняка: тільки й того, що платню свою мізерну, жолд свій нещасний побирає 

(і той йому не квапляться давати) або потягне щось добичницьким робом, життям своїм 

важачи та совістю кривлячи. Обіб’ється часом на крем’ях, сердега, що драний кабат 

править йому і за сорочку, і за параду, ще й лютою зимою в чистім полі, під негодяним 

небом мусить власним духом-хухом грітися, а яке вже там гріття: утроба голодна, то 

й пора холодна, і мовчіть мені про закони природи. Та пождіть лишень, як діждеться ночі, 

то, може, таки одпочине по всіх тих невигодах, бо ліжко для нього всякчас готове. Воно 

йому ніколи завузьким не буде, хіба сам захоче: одміряй собі на землі скільки хоч ступнів 

та й валяйся на здоров’я, не бійся, що постіль помнеться... Та ось надходить день і година, 

коли й він може добути вчений ступінь у своїм ремеслі — надходить день битви; отут 
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і одягають на нього докторську шапочку з корпії, як, буває, куля черконе в скроню або 

руку чи там ногу понівечить. Як же сього не станеться і ласкаве небо збереже йому життя 

й здоров’я, не одну баталію мусить витримати і у всіх перемогти, поки чого дослужиться, 

але таке чудо випадає в рідку стежку. Чи ви зауважили, панове, чи знаєте, що 

нагороджених на війні завжди багато менше, аніж полеглих? Ви скажете мені напевно, що 

тут і рівняти нема чого, бо вбитих буває без ліку, а число нагороджених живих можна 

записати трьома цифрами. Не так воно діється у вчених на уряді, бо ті мають добрий 

оклад, а до окладу часом ще й доклад, є з чого жити. От воно й виходить, що у вояка 

робота важча, а плата менша. На се можуть заперечити, що легше нагородити дві тисячі 

вчених, аніж тридцять тисяч вояків, бо тим надаються посади відповідально до їхнього 

знання і звання, а сі можуть числити лиш на платню од пана, котрому служать,— але се 

заперечення тільки потверджує мою думку. Та годі вже про се, бо як у той лабіринт 

заліземо, то не скоро виберемось, вернімось краще до тих переваг, які військова справа 

має над ученістю. Се питання й досі не розв’язане, бо обидві сторони наводять усе нові 

й нові докази на свою користь. Учені правники говорять, між іншим, що без них не може 

бути й вояччини, бо війна теж має свої закони, яким вона мусить коритись, а закони 

входять у компетенцію науки і вчених. На те люди військові одказують, що без них не 

було і законів, бо то ж вони зброєю своєю захищають держави, обороняють царства, 

охороняють міста, вбезпечають шляхи, очищають моря від корсарів; якби не вони, то 

в тих царствах і панствах, республіках і монархіях, по всіх містах і по всіх шляхах, 

морських і суходільних,— скрізь панувала б жахлива розруха, постійна супутниця 

воєнних дій і ґвалтів. А то вже річ відома: що дорожче коштує, то повинно й вище 

цінуватись. Хто хоче вивчитись на щось путнє, скільки то мусить часу вбити, скільки 

всього натерпітися — і голоду, й холоду, і млостів, і нічниць, і завійниць, і ще всяких 

(почасти вже згаданих мною) невигод і недогод. А хто хоче на доброго вояка 

вишколитись, мусить ту саму нужду, що й школяр, прийняти, тільки в незміренно вищому 

ступені, бо, крім того всього, ще й життя своє щохвилі одважує. Страх ошибає часом 

і школяра перед тією нуждою та бідою, а яково ж то воякові, що десь ув обложеній 

фортеці стоїть на постерунку чи на чатах коло якоїсь там бійниці або на вичілку вежі, чує, 

що вороги до того саме місця підкопом підкопуються, і негоден ніяким світом уступитися 

звідти, втекти від неминучої небезпеки? Одно хіба може зробити — звідомити про те 

старшину, аби той зарядив супротивний підкіп абощо. А ти, вояче, стій і жди, чи до хмар 

зненацька без крил ізлетиш, чи в безодню несамохіть провалишся. А коли ся небезпека, 

може, мала в вашім очу, то погляньмо, чи не більша буде, як ізчепляться дві галери 

провами посеред моря безкрайого, притуляться, притиснуться одна до одної, а в тебе під 
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ногами тільки дошка на два ступні завширшки, а смерть заглядає тобі в вічі хто зна 

скількома гирлами гармат ворожих, як списом дістати; та гляди ж, не схибнись, бо зразу 

потрапиш до старого Нептуна в гості! І що ж? Гордо і сміло, тільки про славу бойову 

дбаючи, підставляєш груди під ядра й кулі і пнешся по вузенькій кладочці на чардак 

ворожого корабля. І то ж іще не все диво: скоро один упаде туди, звідки вже не встане до 

віку, до суду, зараз другий займає його місце, а як і того поглине злосупротивна пучина, 

де вродиться і третій, і четвертий, що й не зоглянешся, хто там поліг, а хто живий. Де ще, 

в якому пекельному бої побачиш таку безумну одвагу?.. Блаженні то були часи, коли 

люди ще не знали тих джерелатих, огнедихатих потвор, що ригають сатанинською люттю! 

Той, хто вигадав гармати, непомалу, мабуть, нагороду приймає в пеклі за диявольський 

свій винахід, що з його допомогою якась підла й боягузна рука може вкоротити віку 

мужньому рицареві: безстрашний герой доказує слави, йдучи за покликом палкого серця, 

аж тут де візьметься дурна, сліпа куля (пустив її, може, який страхополох, що сам злякався 

і втік, як та проклята махина гримнула та блиснула), і в одну мить урве думки і втне життя 

тому, хто гідний був тішитись ним іще довгі-довгі роки. Мушу вам признатися, що, 

взявши все те до уваги, я часом починаю вже шкодувати в душі, що обібрався 

мандрованим рицарем у наш ледачий і спідлений час; хоть ніяка небезпека мене й не 

страшить, та гірко думати, що порох та оливо візьмуть та й перешкодять потужній правиці 

моїй і гострому моєму мечеві здобути славу й хвалу по всьому широкому світу. Та вже що 

буде, те побачимо: як удасться мені мій замір справдити, то стану я славен і хвален над 

усе колишнє мандроване лицарство, бо більші і грізніші, ніж їм коли снилося, перебуду 

небезпеки. 

Так широко й розлого вів свою мову Дон Кіхот у той час, як усі вечеряли, і так 

заговорився, що й за їду забув, дарма що Санчо Панса нагадув йому кілька разів про 

вечерю: перш, мовляв, поїжте, а балачки ніде не дінуться. А хто його слухав, усім знову 

жаль душу обійняв, що такий розумний, дивитись, і в багатьох речах зналий чоловік, зразу 

того розуму одбігає, як зайде мова про те проклятуще, про те нещасне рицарство. Парох 

сказав нашому гідальгові, що він мав рацію, коли говорив про переваги військової справи; 

хоч я сам, каже, учився й на богослова вийшов, а теж дотримуюсь такої думки. 

По вечері поприбирали зі столу; поки там корчмариха з дочкою та Маріторна давали 

лад комірчині, де спав перше Дон Кіхот, а тепер мало спочивати саме жіноцтво, дон 

Фернандо попросив у невольника, аби оповів про життя своє і пригоди; судячи з деяких 

ознак, із того, наприклад, що він прибув сюди разом із Зораїдою, історія його повинна 

бути незвичайно цікавою. Невольник радо на те погодився; хоч і побоювався, що, може, 

не зуміє слухачів по-спражньому зацікавити, проте, казав, ладен уволити їхню волю. 
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Парох та інші подорожні подякували йому і теж собі почали прохати, щоб розказав; 

побачивши таке діло, він промовив: 

— Там, де раз наказано, не треба вже припрохи. Отож, панство моє, слухайте уважно: 

ви почуєте правдомовну повість, не схожу на ті штудерно й витворно укладені вигадані 

історії, а проте, може, за них вартнішу. 

Тоді всі посідали на свої місця, і зробилося тихо; побачивши невольник, що всі мовчать 

і наставились його слухати, рівним і приємним голосом зачав своє оповідання. 

Розділ XXXIX,  

де невольник оповідає про життя своє і пригоди 

Рід мій бере початок з одної осади на Леонськім підгір’ю і славиться не так своєю 

маєтністю, як тією шляхетністю, хоч у нашій околиці такі кругом злидені села, що 

панотця мого всі за багатого мали,— і, може, справді був би він багатий, якби так до дому 

дбав, як із дому. А відки, спитаєте, у нього та гойність і марнотратність? Бо за молодечих 

літ у вояках був, а вояччина то така школа, де скупий стає щедрим, а щедрий гайновитим; 

як же вийметься коли з-поміж вояків скнара, то всі на нього мов на рарога дивляться. 

Панотець же мій мало сказати щедрець був, скорше марнотратець, хоч воно не годилося б 

тому, хто має жінку й діти, що треба їм у спадок імення й звання лишити. А нас у панотця 

було троє синів і вже таких, що пора до якогось діла ставати. Побачив він, що вже своєї 

натури не переставить (так сам, було, каже), та й надумав так ізробити, щоб не було чим 

гайнувати та циндрити, себто збутися майна, бо як його нема, то й сам Олександр 

Македонський мимоволі скупієм стане. От укликав він одного разу нас трьох до себе 

в кімнату і почав до нас більше-менше такими словами промовляти: 

— Сини мої! Нема чого питати, чи я вас люблю: авжеж, люблю, на те ви мої діти. Та 

люблю я вас, ніде правди діти, не зовсім так, як годилося, бо не бережу добра вашого, не 

можу своєї натури впинити. Щоб же вам показати, що люблю вас отецькою, а не 

вітчимовою любов’ю, що зичу вам добра, а не зла, вирішив я по довгій розвазі та по 

зрілому намислі ось яку річ ізробити. Ви вже в мене дійшли літ, то пора ж вам і на стану 

стати, якесь діло собі обібрати, щоб жити згодом у пошані і в достатках. Так от, усе своє 

майно я розпаюю нині вже на чотири частки: три вам оддам, обділю кождого по щирості, 

а четверту собі лишу, аби було з чого віку, скільки вже там Господь подовжить, 

довікувати. Од вас же я хочу, щоб, діставши кожен свою діленицю, пішов по такій чи 

такій стежці життьовій, що я вам зараз покажу. У нас в Гишпанії є одна приповідка, дуже, 

по-моєму, вірна й правдива (як, зрештою, і всі інші прислів’я, що короткими словами 

підсумовують довгий людський досвід). Маю на думці ту, що то каже: «Чи в церкву, чи на 
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корабля, чи на службу до короля», себто — як хочеш у люди вийти і багатства доскочити, 

то або духовне звання добудь, або по морю торгом плавай, або королю служити йди, чи до 

двора, чи до війська, бо сказано: «Краще од короля лата, як од магната шата». Се я до того 

річ веду, що хай котрийсь із вас у науку йде, другий у торгівлю, а третій королю у війську 

служити, бо до двора доступитись не легко, а при війську хоч і не вельми збагатієш, зате 

честі й слави швидше добудеш. На тім тижні дістаньте кожен свій пай готовими грішми, 

що до останнього шеляга — самі побачите. А тепер скажіть мені, чи до вподоби вам моя 

рада і чи згодні ви мою волю вчинити. 

Мені як старшому випало відповідати першим. Я просив панотця, щоб він не розділяв 

добра і не біднив себе, а тратив скільки заманеться, бо ми, мовляв, молоді і ще собі всього 

добудемо. Вкінці сказав, що ладен учинити його волю — піду до війська, послужу Богові 

й королю. Середульший брат спочатку просив батька, як і я, а потім сказав, що поїде 

в Америку і там оберне свої гроші на якусь торговельну справу. Найменший же брат (і, 

по-моєму, найрозумніший) сказав, що піде в священики або поїде до Саламанки докінчати 

університетську науку. 

Як ми отак домовились і обрали діло кожен до своєї любості, панотець обійняв нас 

сердечно; не довго ж довелось нам і ждати обіцяного — як сказав, так усе впору й зробив. 

Оддав він нам у руки кожному його частину (скільки я пригадую, припало по три тисячі 

дукатів на брата з тої суми, що дістав батько за продану посілість, а продав він її дядькові, 

аби не перейшла до чужих), і того ж самого дня попрощались ми всі троє з добрим 

панотцем нашим. Перед тим, правда, подумав я, що негоже залишити його на старощах із 

таким малим засобом і вмовив, щоб він узяв собі з моєї частки дві тисячі дукатів, бо 

з мене й одної стане на всю вояцьку виправу. Дивлячись на мене, обидва брати також 

одступили батькові з своїх пайок по тисячі дукатів. Таким чином, йому зосталось чотири 

тисячі дукатів готовими грішми та ще на три тисячі нерухомості, що йому раніше на пай 

припала, себто та частина маєтку, що він не продав, а за собою лишив. 

Отож попрощалися ми з батьком і з тим дядьком, що я казав; не обійшлося ж там без 

сліз і жалів обопільних. Батько просив нас, аби не забували вісті про себе подавати, чи 

добре там чи зле нам у світах діятиметься; ми пообіцяли, він обійняв нас і благословив на 

дорогу. Один брат подався до Саламанки, другий до Севільї, а я до Аліканте — прочув, 

що звідти має плисти до Генуї корабель, ладований вовною. 

Уплило ось уже двадцять і два роки, відколи я покинув отчий дім, і хоть за сей час я не 

раз до панотця листами озивався, сам жодної не мав вістки ні од нього, ні од братів моїх. 

Розкажу вам коротенько, як мені весь той час велося. 
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Сів я ото в Аліканте на корабель і доплив щасливо до Генуї. Звідти подався я в Мілан 

і придбав там собі всю вояцьку справу та мундирів пару і хотів уже найнятися затяжцем 

у п’ємонтське військо, але по дорозі в ту, мовляв, солом’яну Олександрію почув, що 

великий дук Альба рушає походом на Фландрію, передумав і пристав до його полків. 

Я відбув усю ту кампанію, бився у всіх боях, бачив, як карали на горло графа Егмонта 

і Горна, і став укінці хорунжим у преславного капітана з Гвадалахари на ймення Дієго де 

Урбіна. Через деякий час по моїм прибутті до Фландрії дійшла туди чутка, що блаженної 

пам’яті найсвятіший отець папа Пій V уклав пакт із Венецією та Гишпанією проти 

спільного ворога — турка, що під той час флотом своїм здобув преславний острів Кіпр, 

підвладний доти Венеції: втрата справді тяжка і невіджалувана. 

Стало запевне відомо, що верховним рейментарем над усіма союзними військами буде 

найясніший Дон Хуан Австрійський, неправоложний брат доброго нашого короля 

Филипа, всі говорили про якісь незвичайні воєнні готування, і я загорівся душею — 

поривало мене й самого в тому очікуваному поході участь узяти. Хоч мені там у Фландрії 

спершу натякали, а потім і прямо вже обіцяли, що при першій же нагоді поставлять мене 

на капітана, я вирішив покинути те все й податись до Італії; як же надумав, так і зробив. 

Добре мені повелося, що під ту якраз хвилю Дон Хуан Австрійський прибув до Генуї, 

а звідти збирався рушати до Неаполя, щоби з’єднатися там з венецькими потугами; 

насправді він з’єднався з ними пізніше під Мессіною. Словом, довелось мені бути в тому 

славетному поході вже в чині піхотного капітана — і доскочив я його не стільки 

заслугами своїми, скільки щасливим випадком. І того самого дня, що приніс християнству 

превелику славу, показавши народам усього світу, як вони помилялись досі, вважаючи, 

що турки на морі непереможні, того самого дня, коли пиха й гординя оттоманська була 

поскромлена, серед стількох щасливих (бо ті християни, що в бою тоді лягли, щасливші 

були за переможців, що при життю лишились) один тільки я був нещасним, бо замість 

вінця морського, якого я міг би сподіватись собі за римських часів, дістав я вже ввечері по 

тому вікопомному дню ланцюги на ноги й кайдани на руки. Діло ж було ось як: 

алжірський дей Улудж-Алі, зухвалий і удачливий корсар, напав на адміральську галеру 

Мальтійського ордену й погромив її, так що зосталось на ній всього троє лицарів, та й ті 

тяжко поранені; тут кинулась їй на виручку галера Джаннандреа, на якій був і я з своїм 

загоном. Я зробив так, як і годиться в таких випадках — скочив на ворожу галеру, та вона 

зуміла одірватись од нашого судна і вояки мої за мною не вспішились. Зостався я один 

серед тиску ворожого і, певна річ, не довго зміг протриматись — був увесь посічений 

і мусив здатися. Як вам, панове, мабуть, добре відомо, Улудж-Алі із усією своєю батовою 

утік, уникнувши поразки, і я залишився бранцем у його руках. Скільки тоді люди 
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веселилося, жадану волю свою святкуючи — п’ятнадцять тисяч галерників християнських 

одби-то в той день у турчина, лиш я один був сумний-невеселий, невольник серед 

вольних... 

Мене повезено до Стамбула, де султан турецький Селім іменував мого господаря 

капудан-башею, бо він у тім бою виконав свою повинність і привіз на доказ хоробрості 

своєї прапор Мальтійського ордену. 

Наступного (себто сімдесят другого) року, веслуючи на триліхтарній адміральській 

галері, я був самовидцем Наварінського бою. Помітив я там, яку чудову нагоду втратили 

наші: можна було захопити в гавані геть увесь турецький флот, бо всі турки, що були на 

суднах, і левантинці, і яничари, певні були, що на них нападуть у самій гавані, і вже 

тримали напоготові манатки свої та башмаки (черевики б то по-їхньому), щоб у разі чого 

суходолом утікати, у бій навіть не вступаючи — так вони тоді нашої потуги морської 

боялись. Не так воно, одначе, сталось — і то не з вини того, хто нашими силами 

верховодив, а, певне, за гріхи миру хрещеного: з Божого допусту все над ними мусить 

бути якийсь кат, аби карав нас. Улудж-Алі відступив до Модону (єсть острівець такий 

коло Наваріна), висадив людей на землю, ошанцював підступи до пристані і сидів там, 

поки Дон Хуан геть не одплив. Під час тої виправи захопили наші галеру під назвою 

«Здобич», котрою орудував син знакомитого корсара Рудобородька, взяла ж її 

неаполітанська адміральська галера «Вовчиця», що нею командував перун війни, 

солдатський батько, таланистий і незвитяжний капітан дон Альваро де Басан, маркіз де 

Санта-Крус. Цікаво, гадаю, буде вам знати, як ту «Здобич» здобуто. Той Рудобородьків 

син такий був жорстокий, так над бранцями своїми знущався, що веслярі-невольники, 

скоро помітили, як «Вовчиця» за ними женеться і вже галеру наздоганяє, зараз покидали 

гребки всі, як один, і порвались до капітана, що, на чардаку стоячи, покрикував на них, 

аби дужче на весла налягали. Схопили та й покотили перевертом по всіх лавах, од корми 

до самої прови — такого гарту катюзі дали, що поки до головної щогли докотили, він уже 

й душу в пекло визівнув. Сказано, докатувався, що всі вже на нього важким духом дихали. 

Ми повернулись до Стамбула, а ще за рік (тобто сімдесят третього року) пройшла 

чутка, що Дон Хуан здобув Туніс, вигнав з того краю турків і посадив на престол мулея 

Ахмета, відібравши тим самим усяку надію на панування у мулея Гаміда, що був над усіх 

маврів у світі жорстокий та хоробрий. Султан вельми жалкував за сією втратою і, бувши 

хитрим та підступним, як і всі володарі його династії, замирився з венеціанцями, які 

прагнули покою більше, мабуть, ніж він сам, а наступного, сімдесят четвертого, року 

напав на Голету і на фортецю, що Дон Хуан почав був ставити під Тунісом, та так і не 

встиг довершити. Поки те все діялось, я сидів прикутий до весла і жодної вже не мав надії 
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на рятунок; щоб визоволитись за викуп, я про те й не думав, бо вирішив не подавати 

звістки панотцеві про свою недолю. Врешті вороги здобули Голету, здобули й фортецю, 

бо таки вельми потугами їх були обложили — самого регулярного війська турецького 

прийшло туди сімдесят і п’ять тисяч, та ще затяжців мавританських і арабських з усієї 

Африки понад чотириста тисяч, а за тією хмарою люду — обоз незліченний з припасом 

і арматою; самого грабарства стільки було, що якби кожен по жмені землі кинув, 

засипали б заіграшки і Голету й фортецю. Першою впала Голета, хоть її доти за 

неприступну вважали, і оборонці в її упадку не винні — вони чесно виконували свій 

обов’язок: боролись до останньої снаги. Річ у тім, що в тих пустельних пісках, як 

виявилось, дуже легко вали насипати: в інших місцях копнеш, було, на дві долоні вглиб, 

дивись — уже й вода, а там турки й на два локті заглиблялись, та й сухо, і поуз наші рови 

такі височенні окопища вигнали, чувалів із піском понаскладавши, що піднялися понад 

мури фортечні — годі ж було нашим обложенцям що вдіяти, коли на них ізгори стріляли. 

Багато хто гадає, що не треба було нашим у Голеті замикатись — краще було, мовляв, 

у чистому полі висадку ворожу зустрінути. Та то тільки збоку так здається людям, котрі 

тих речей несвідомі. Адже в Голеті і в тій недокінченій фортеці війська було заледве сім 

тисяч; хоч би які вони були завзяті, чи могла б та жменька устояти в полі проти 

незліченної потуги ворожої? Та чи можна було й твердиню оборонити, коли нема нізвідки 

підмоги, а лютий ворог хмарою кругом обліг, на своїй таки землі воюючи? Але чимало 

людей (і я в тім числі) інакшу думку держать: велика то була милість і ласка Божа для 

Гишпанії, що згладилася з лиця землі та кузня й комора всякого лиха, та губка несита, та 

шашіль жеруща, та міль ненатла, що поглинала без пуття величезні гроші — і для чого ж? 

Аби тільки згадку зберегти, що то, мовляв, завоював колись святої пам’яті непереможний 

Карло V,— нібито для його нерушимо-вікопомної слави треба ще аж тієї купи каміння! 

Упала ж і нова фортеця, та мусили її турки п’ядь за п’яддю добувати, бо оборонці 

бились так хоробро й завзято, що за двадцять і два приступи, які на них обрушились, 

більше, мабуть, ніж двадцять п’ять тисяч невірних трупом уклали. З трьохсот вояків, що 

ворог живими взяв, жодного не було цілого й здорового — з того вже ясно знати, як 

мужньо й одважно вони боролись, як цупко боронились, як самовіддано до останньої 

змоги стояли. Здалась і ще одна маленька фортеційка чи, власне, вежа на Циновому 

острові, яку тримав дон Хуан Саногера, валенсійський шляхтич і знакомитий войовник. 

Дон Педро Пуертокарреро, комендант Голети, зробив усе, що міг, для оборони фортеці, 

але теж попав у полон; з того великого горя й помер по дорозі до Стамбула, куди його 

разом з іншім ясиром везено. Зайнято в неволю й того, хто в новій фортеці старшував: був 

то міланський шляхтич Габріеле Червеллоне, великий мистець у будуванні і войовник 
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незгірший. Багато ще видатних людей у тих фортецях загинуло, як-от Пагано Дорія, рицар 

ордену Йоаннітів, благородної душі людина, що виявилось хоч би у його ставленні до 

брата, славнозвісного Джаннандреа Дорія. Смерть його була тим жальніша, що прийняв 

він її з рук арабів, яким був довірився, побачивши, що фортецю годі втримати. Вони 

вбрали його в мавританську одіж і взялись допровадити до Табарки, невеличкої пристані 

чи, вірніше, факторії, куди генуяни їздять на коралові лови, а потім відрубали йому голову 

й понесли до турецького капудан-баші. Тільки ж турок учинив з тими арабами по нашій 

кастільській приказці, що, каже, «із зради скористай, а зрадника скарай»: велів він їх за 

той гостинець повісити, бо не привели йому того рицаря живого. 

Серед тих християн, що зайнято їх у полон при облозі фортеці, був такий собі дон 

Педро де Агілар, родом десь із Андалузії; у війську він був хорунжим, і всі мали його за 

хороброго й розумного вояка, щсж до того і на віршування був мастак неабиякий. Я тому 

про нього згадав, що припав він з примхи долі в ясир до мого хазяїна, на ту галеру, де й 

я був, на одній лавці з ним сиділи. Перш ніж ми з тої пристані в море виплили, склав він 

дві такі епітафії в формі сонета, одну про Голету, а другу про нову фортецю. Я вам зараз 

розкажу їх, коли хочете, бо знаю напам’ять: гадаю, що матимете з віршів більше втіхи, 

аніж зануди. Коли невольник назвав імення дона Педро де Агілара, дон Фернандо 

переглянувся з своїми супровідниками і всі троє посміхнулись. Оповідач хотів уже читати 

сонета, коли один із них сказав: 

— Стривайте хвилиночку з віршами і скажіть мені з ласки вашої, що сталося з тим 

доном Педром де Агіларом, котрого ви оце згадали? 

— Про те мені небагато відомо,— сказав невольник.— Знаю тільки, що пробув він 

у Стамбулі два роки, а потім перебрався за арнаута і втік із якимось грецьким шпигом. Чи 

він добувся на волю, чи ні, напевне не знаю, але мабуть-таки що добувся. Грека того 

я через рік ізнов у Стамбулі побачив, тільки не вдалось розпитати, як їм тоді втікалось. 

— На волю він таки вийшов,— сказав тоді той, що питав.— Сей дон Педро — мій 

рідний брат, він живий-здоровий і гараздує собі в наших краях із жінкою своєю та дітьми, 

вже трьох має. 

— Хвала тобі, Боже, за превелику ласку! — вигукнув невольник.— Нема в світі більшої 

радості, так я гадаю, як одзискати втрачену волю. 

— Між іншим,— сказав ізнов той шляхтич,— я теж знаю братові сонети. 

— То нехай же вашець їх і продекламує,— запропонував невольник,— певне, воно 

краще вийде, ніж у мене. 

— А чом же й ні,— погодився шляхтич.— Слухайте ж той, що про Голету: 

Розділ XL, де продовжується невольникова історія 
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СОНЕТ 

Блаженні душі, ви, що тіло тлінне 

Лишили ради праведного діла 

І з долу вознеслися просвітліло 

В високе небо, чисте і промінне; 

 

Ви, що являли мужній дух незмінно 

І яросно змагались міццю тіла, 

Аж ваша кров і вража кров збагрила 

Піщані береги і море пінне; 

 

Не дух, а подих перше зрадив вас, 

Бійців, що навісний ворожий сказ, 

Вмираючи, перемагали, вперті, 

 

Та вас підніс дочасний ваш загин 

До осяйних, немеркнучих вершин 

Земної слави й вічного безсмертя. 

— Вірно, це і є той самий сонет,— сказав невольник. і 

— А про фортецю,— вів далі шляхтич,— ось як було написано, коли не зраджує мене 

пам’ять: 

СОНЕТ 

Від пустирів сплюндрованого краю, 

Від веж кріпких, поглинутих вогнем, 

Три тисячі одважних душ живцем 

Піднеслися в ясну обитель раю. 

 

В нерівній прі не знаючи відчаю, 

Був кожен з них нескореним бійцем, 

З останніх сил орудував мечем, 

Щоб подолати зловорожу зграю. 

 

Зазнала на віку земля стара 

Багато лиха всякого й добра — 

У неї згадок незчисленна сила; 

 

Та ще ніколи з падолів своїх 

Не слала в небо душ таких святих 

І тіл таких незламних не носила. 

Сонети припали слухачам до смаку; невольник же, врадуваний добрими вістями про 

свого товариша, розповідав свою історію далі. 
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...Отож як упала Голета й нова фортеця з нею, турки вирішили розруйнувати Голету 

дощенту (бо в новій фортеці не було вже, власне, чого зносити) і, щоб усе те швидше 

й легше спроворити, підвели з трьох сторін підкопи, але так і не змогли висадити 

в повітря старої мурівлі, що здавалась найменш міцною; зате нові укріплення, збудовані 

«ченчиком», вірніше, те, що від них залишилось після облоги, гряхнуло додолу заіграшки. 

Переможний турецький флот з тріумфом повернувся до Стамбула, а кілька місяців по 

тому помер хазяїн мій Улудж-Алі, якого прозивали Улудж-Алі Фарташ, що по-турецьки 

означає «Шолудивий потурнак», бо такий він і був насправді: у турків, бачите, дають 

людям прізвище за гандж який-небудь або. навпаки, за хороші якості, бо в них є тільки 

чотири родові ймення для тих, хто походить із оттоманської династії, а решта, як я вже 

сказав, прозивається чи то за вадою якоюсь тілесною, чи за душевними достойностями. 

Отой самий Шолудивий чотирнадцять років був весляром-невольником на султанській 

галері; вже як минуло йому тридцять чотири, якийсь турок дав йому ляпаса, і з тої досади 

та з жадоби помсти він поламав свою віру й побусурманився. Був такий хоробрий 

і завзятий, що не потребував навіть звичних хитрощів та підлих інтриг, аби доскочити 

султанської ласки, і високо пішов — став алжірським деєм, а згодом капудан-башею, 

себто третім найвищим достойником у царстві. Родом був калабрієць, мав добре серце і до 

невольників своїх по-людськи ставився, а їх у нього було аж три тисячі. По його смерті 

тих невольників розділено, як він у тестаменті списав: частина припала султанові (бо він 

у них є спадкоємцем по вмерлому підданцю нарівні з його синами), а решта його 

рукодайним слугам, що теж були з християнських недовірків. 

Я припав венецькому потурнакові, якого Улудж-Алі захопив у полон, як він іще 

матрощуком на кораблі плавав, і дуже його влюбив, найдужче з-поміж усіх молодиків. 

Але то вже був перекинчик лютий та жорстокий, другого такого чи ще де й знайдеш. 

Звався Гассан-Ага, доскочив уже незліченного скарбу і став нарешті алжірським деєм. Із 

ним же то я й поїхав із Стамбула, радіючи, що все-таки ближче буду до Гишпанії; хоть 

і не думав я нікому писати про свою лиху годину, та сподівався, що в Алжірі мені краще 

фортуна послужить, аніж у Стамбулі, де я на тисячу способів брався, як би втекти, та все 

пусто-дурно. Тут же я думав добрати іншого якогось способу і доп’ясти таки свого, бо 

ніколи не покидала мене надія на волю. Задумаю, було, щось одно, лаштуюся, стараюся, 

аж гульк — усе зірветься, та я не знижаюсь духом, ізнов щось мудрую, ізнов якусь надію 

в серці голублю — хоч яка вона хирна й марна, а не дасть чоловікові вмерти. 

Такою от надією і жив я в своїй хурдизі, що турки банею називають; кидають туди 

невольників християнських — і тих, що деєві належать, і хазяйських, і так званих 

гамазейників, тобто рабів, приписаних до ради міської і вживаних на всякі громадські 
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роботи тощо. Цим останнім найтяжче на волю вийти, бо не опрічному господареві 

запродані, а громаді, то й нема з ким за викуп трактуватися, хоч би й дістав де гроші. 

У таких банях, як я вже казав, тримають деяких невольників і хазяї, особливо тих, за кого 

сподіваються викуп дістати: хай там собі безпечне під вартою пробувають, поки викуп 

прийде. І деєвих невольників, що на викуп призначені, теж не ганяють на роботу 

з рештою каторжан — хіба вже як гроші довго не надходять, то, щоб пильніше з дому 

викупного домагались, і їх посилають з іншими працювати, дрова тягати абощо, а то не 

абиякий труд. 

Отак і мене до викупних притокмйли, дізнались, бачте, що капітан; одмагався я, що 

несила моя й неспромога, та все дарма — тримали мене в числі шляхтичів-викупників. 

Поклали на мене кайдани, не так для обереги, як більше на признаку, і поневірявся я в тій 

бані з багатьма іншими шляхтичами та значними людьми, що їх на викуп виділено 

й вибрано. Прийняли ми там немало голоду, холоду і всілякої нужди, та найтяжче було 

нам чути й бачити повсякчас нечувані й небачені знущання пана нашого над миром 

хрещеним. Щодень тобі у Бога тільки й чуєш — того повісив, того на палю посадив, того 

безухим пустив, і все ж то безневинно та безпричинно, просто так; на що вже турки, і ті 

мали його зроду за катюгу всесвітнього. Один лише бранець безпечне собі мався, 

гишпанський вояк на прізвище Сааведра. Добре він дався туркам узнаки всякими своїми 

штуками, щоб то якось на волю вирватись, отже не чіпав його наш пан — і сам не бив, 

і другим не велів, ба навіть слова гнилого йому не сказав, хоч ми боялись, що й за 

найменшу витівку не минути йому палі, та й сам він часом було потерпав. Шкода, що часу 

не маю, а то б розказав вам дещо про подвиги сього вояка — цікавіше й дивніше воно б 

вам іздалося, аніж моя вбога історія. 

Ну, добре ж. На подвір’я наше тюремне виходили вікна одного дому, де жив якийсь 

іменитий, багатий мавр; вікна ті були, як зазвичай у маврів, більше схожі на стрільниці, 

а до того ще й закривались вузькими, густими насувними ґратами. От одного дня 

порозходилось усе невольництво на роботу, а я та ще троє товаришів самі зостались, 

скакали знічев’я в кайданах на наспі земляній у дворі. Скакаю я собі, а це якось гляну 

вгору, аж із одного того віконця заґратованого очеретина висунулась, а на кінці хустка 

прив’язана; очеретина та ворушилась, коливалась, ніби навзнаки давала, що підійдіть, 

мовляв, возьміть мене! Дивились ми, дивились, а тоді пішов один — чи не кинуто йому 

тої очеретини і що то за знак такий, та левде він наблизився, очеретина піднялась угору, та 

хить управо, хить уліво, мов хто головою хитає, що ні. Той вернувся назад, аж очеретина 

знов опустилась, ізнов загойдалась, як перше. Тоді пішов другий, та й його те саме 

спіткало, що тамтого, пішов третій і той ухопив шилом патоки. Наважився вкінці і 
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я поспитати щастя, і скоро став під вікном, очеретину впустили, й вона впала у двір, 

просто мені під ноги. Розв’язав я хутенько хустку, аж у вузлику там десять зіянів, десять 

грошинок малопробного золота; ті гроші ходять між маврами, одна така монета йде за 

десять наших реалів. Нема що й казати, як я тій знахідці зрадів і як у голову заходив — 

хто б то міг мені такого гостинця дати? А що гостинець призначався власне для мене, 

з того було знати, що нікому з моїх товаришів очеретинки не кинули, лише мені. Я сховав 

грошенята, очеретину зламав, а сам ізнов пішов на наспу й подивився звідти на вікно; 

дивлюсь, аж ручка чиясь біла в ньому майнула, одчинила його на хвильку і зразу ж 

зачинила. Тут уже зміркували ми й догадались, що то якась жінка, що в сьому будинку 

живе, нам таку ласку зробила, і, щоб засвідчити їй нашу вдячність, почали мавританським 

робом салями бити — схиляли голови і кланялись, схрестивши руки на грудях. Скоро по 

тому з віконця показався хрестик з очеретини і одразу ж сховався. То була ніби ознака, що 

там живе якась невольниця-християнка, наша доброхітниця; тільки ж ручка та була біла-

білесенька, а на ній обручки коштовні. Ні, подумали ми, то певне, потурначка із 

християнок, а не так собі бранка, бо паші їхні часто з такими по-турчанками одружуються 

і їх над своїх бусурманок предкладають. Згодом виявилось, що ті наші здогади непомалу 

розминулись з правдою, але з того дня ми вже всі те тільки й робили, що поривали очі до 

віконця, як до провідної зорі нашої — чи не блисне вона знову тим очеретяним променем? 

Та ба — минуло два тижні, а ми не вгледіли ні очеретини, ні руки, ані жодного іншого 

знаку. Весь цей час ми розпитували та розвідували, як тільки могли, хто живе в тому домі, 

чи нема там якої потурначки, але так і не прознали нічого певного, крім того хіба, що 

живе там багатий і знакомий мавр на ймення Хаджі-Мурат, колишній замковий ага 

в укріпленому місті Пата, а то в них вважається дуже високою посадою. І ось коли ми вже 

менш за все сподівались, що нам з того вікна дощем посиплюються зіяни, побачили 

раптом очеретину, яка звідти вихилилась, а на кінці вузлик, на сей раз товщий. Це сталося 

знов у такий час, коли на дворі тюремному було пусто й безлюдно. І знов ми зробили, як 

за першим разом: до очеретини підходили чергою троє моїх товаришів, та жодному з’них 

вона не давалась, аж тоді додолу впала, як я підійшов. Я вив’язав вузол і знайшов у нім 

сорок золотих талярів гишпанської лічби, а також лист, писаний арабщиною, з великим 

знаком хреста наприкінці. Я поцілував хреста, забрав таляри, повернувся на наспу, і там 

уже всі гуртом ми оддали салям; у віконці знов майнула рука, я показав на мигах, що 

листа прочитаю, і віконце зачинилось. Ми дивувались і раділи з того, що сталось, та ніхто 

з нас не вмів читати по-арабськи, а всім страшенно кортіло дізнатись, що в тому листі 

написано. Нелегко було знайти людину, що могла б нам у сій справі порадити; врешті 

вирішив я звіритись одному потурнакові родом із Мурсії, бо він ставився до мене начебто 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2264 

 

приязно, а я знав про нього деякі речі і через те сподівався, що він не зрадить моєї 

таємниці. Між тими недовірками бувають і такі, котрі думають вернутись між мир 

хрещений, от вони й намагаються дістати од знакомитих невольників християнських якесь 

письмове свідоцтво, що, мовляв, такий і такий потурнак — чоловік хороший, що він 

завжди ставав у пригоді християнам і при першій можливості гадає втекти 

з бусурманщини. Одні добувають такі свідоцтва з чесним наміром, а інші так, про всяк 

випадок: ану ж попливуть у якусь країну християнську по здобич, а в них галера 

розіб’ється, або в полон вони потраплять, от і покажуть тоді ті папірці — дивіться, 

мовляв, які ми люди, хотіли між християни втрапити, тим і сіли на турецьке корсарське 

судно. Отак і рятуються вони од гніву й кари, ніхто їм не чинить нічого лихого, і вони 

повертаються в лоно церкви, однак за першої нагоди тікають знов до Берберії і знов 

стають, чим були раніше. А є й такі, я вже казав, що насправжки хотять вернутись і таки 

залишаються в християнських краях. Мій знайомий був, здається, саме з такого десятка: 

мав при собі чимало писульок од нашого брата і все ж то дуже хвальних — якби маври 

знайшли їх у нього, то, певне, живцем би спалили. Я знав, що він не тільки розмовляє по-

арабському, ба й письма вміє. Та все ж таки я не зразу одкрився перед ним до краю, 

а попросив прочитати листа, якого я знайшов нібито випадково у шпарині того барака, де 

спав. Він розгорнув його і став роздивлятись та розбиратись, бурмочучи собі під ніс щось 

незрозуміле. Я спитав, чи він розбирає, він одказав, що геть усе, ще й попросив дати йому 

пера й чорнила, тоді він, мовляв, спише мені все як слід до слова, так воно краще буде. Ми 

тут же добули йому писарську справу, він сів; не поспішаючи переложив листа по-

нашому, а як дописав, промовив: 

— Ось вам точний і повний гишпанський переклад того, що в сьому листі написано по-

арабськи; тільки треба вам знати, що Лела-Маріям означає по-їхньому «владичиця наша 

Діва Марія». 

Прочитали ми того листа; ось що в нім було: 

«Як була я маленька, в мого панотця жила невольниця, котра навчила мене проказувати 

нашою мовою християнську салаат (молитву) і багато розповідала мені про Лелу-Маріям. 

Та християнка померла, і я знаю, що вона пішла не до пекла, а до Аллаха, бо після того 

вона з’являлася мені аж двічі й казала мені, щоб я поїхала в християнщину і сама 

побачила Лелу-Маріям, котра дуже мене любить. Я не знаю, як мені туди дістатися: через 

це віконце я бачила багатьох християн, та з усіх тільки ти один здався мені чоловіком 

благородним. Я вельми гарна й молода, маю багато грошей на дорогу. Подумай, як би нам 

із тобою звідси втекти; коли схочеш, можеш там одружитися зі мною, а як не хочеш, то 

нічого, бо Лела-Маріям пошле мені іншого мужа. Я тобі се пишу, а ти гляди, кому давати 
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на прочитання: не звіряйся на маврів, бо всі вони шальвіри. Я дуже тим журюся і хотіла б, 

щоб ти нікому не одкривався, бо як дізнається про се панотець мій, то вкине мене 

в колодязь і засипле камінням. Я тобі спущу ниточку на очеретині, а ти прив’яжи до неї 

відповідь; як же такого не знайдеться, щоб тобі по-арабському написав, то скажи мені на 

кивах, Лела-Маріям напоумить мене, і я все зрозумію. Нехай же вона криє тебе з Аллахом 

і отсим хрестом, що я його цілую багато-багато разів, як навчила мене невольниця». 

Не дивуйте ж, панство моє, що ми з того листа дивували й раділи. Те дивування і ті 

радощі великі дали потурнакові на здогад, що не так собі просто знайшовся той лист, що 

він ісправді до котрогось із нас був обернутий. От і почав він нас благати, що коли здогад 

його слушний, то щоб ми звірились йому і все розказали, а він рад і життя своє одважити, 

аби нас порятувати, не то що. Сеє кажучи, добув із-за пазухи хреста цинового і, плачучи 

ревними сльозами, заприсягся на Бога розп’ятого, в якого він, хоч лукавий і недостойний, 

вірує твердо і свято, що не зрадить і не викаже нікому таємниці нашої, як ми йому 

одкриємось. Він-бо гадав майже з цілковитою певністю, що з допомогою тієї, котра оце до 

нас писала, всі ми зможемо відзискати свободу, і він разом з нами, бо казав, що віддавна 

гріє в серці думку повернутися в лоно святої нашої матері-церкви, од якої він був 

одлучений і одсічений, як член той зігнилий, за недоумство своє та недовірство. Потурнак 

промовляв до нас із таким ревним плачем, із таким щирим каяттям, що ми поклали 

однодушне виявити йому сущу правду та таки й розказали чисто все, не криючись. 

Показали йому те віконце, звідки нам очеретина спускалась, а він оглянув будинок 

і пообіцяв докласти всіх зусиль, аби довідатись, хто там мешкає. І ще вирішили ми, що 

треба мавританці на теє письмо одписати, гаразд що писаря мали, та тут же 

й продиктували недовіркові листа. Я вам зараз прочитаю його до слова, бо добре тримаю 

в пам’яті всі ті події і не забуду їх, поки живота мого. Ось як одповіли ми мавританці: 

«Нехай хоронить тебе праведний Аллах, пані моя, хай криє та благословенна Маріям, 

праведная Мати його, що возлюбила тебе і надихнула на серце думку податися в землю 

християнську. Молись їй, хай напутить тебе, як ту спасенну думку до скутку довести: 

вона, Благая, просвітить твій розум. У власнім імені і в імені всіх християн, що тут є зо 

мною, прирікаю тобі, що все зроблю для тебе, а як треба буде, то й душу свою покладу. 

Напиши ж неодмінно, подай мені звістку, що гадаєш робити, а я не забарюся з відповіддю, 

бо великий Аллах послав нам християнського невольника, який добре вміє по-вашому 

говорити й писати, що ти й з листа сього побачиш. Отож сміло пиши мені про все, що 

хочеш. А що ти бажаєш по прибутті в край хрещений стати мені за дружину, то я обіцяю 

на віру твою, що візьму тебе — а ми, християни, щоб ти знала, додержуємо слова не так, 

як маври. Нехай же Аллах і Маріям, Мати його, окриють тебе своєю ласкою, пані моя». 
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От написали ми того листа, запечатали, та мусив я аж два дні чекати, поки подвір’я 

тюремне спорожніє, тоді я побіг одразу на звичне місце і став виглядати очеретини, аж 

гульк — і справді є. Хоч же я й не бачив, хто її тримає, а показав листа, щоб мовляв, 

ниточку прив’язали; коли подивлюсь, аж ниточка вже там, от я взяв листа та й прив’язав. 

За якусь хвилю знов указалася наша зірка з білим прапором миру, з хусткою, значить, 

тією. Хустка впала, я підійняв її і вив’язав більше, мабуть, ніж півсотні талярів у різній 

монеті срібній і золотій: ті гроші стокротно збільшили нашу радість і покріпили надію на 

рятунок. Того ж самого вечора прийшов до нас потурнак і сказав, що, як він дізнався, 

в тому домі живе той самий Хаджі-Мурат, про якого ми перше чули, що він має 

незчисленні скарби і дочку-одиничку, спадкоємицю всього того добра; люди в місті 

славлять в один голос, що то найперша вродливиця на всю Берберію. Не один уже 

султанський намісник приїздив до неї свататись, так же не хотіла ні за кого заміж 

виходити. Чув він також, що в того Хаджі-Мурата була невольниця-християнка, тільки 

вмерла вже,— отож усе з тим сходилось, що в листі було написано. От і почали ми 

з потурнаком раду радити, яким би способом нам тую мавританку умкнути і самим усім 

між люд хрещений вернутись, і стали врешті на fOMy, що треба заждати на другу вістку 

од Зораїди (так іще тоді звалась вона, що нині хоче наректись Марією), бо добре розуміли, 

що вона й тільки вона допоможе нам подолати всі труднощі. На тому всі й погодились, 

а потурнак іще сказав, щоб ми не журились: хоть сам, каже, загину, а вас порятую. Після 

того чотири дні зряду в тюрмі було повно народу; тим і не бачили ми очеретини; аж 

п’ятого дня, коли дворище спустіло, з’явилась вона, та ще й з таким череватим вузлом, що 

неабияким обіцяв скарбом розродитися. Підбіг я під вікно, очеретина спустилась, і 

я добув листа і грошей сто талярів, саме щире золото. Потурнак був уже тут, ми завели 

його до себе в хурдигу, і він перетлумачив нам того листа: 

«Не приберу ума, пане мій, як нам утекти до Гишпанії, і Лела-Маріям нічого мені не 

об’явила, хоть я й питала в неї. Зробимо хіба ось як: я понаспускаю тобі через вікно 

якнайбільше грошей золотих, а ти за ті гроші сам викупишся і товаришів своїх 

повикупляєш; тоді хай поїде котрий у християнський край, купить там фелюку 

і повернеться, щоб усіх забрати, а мене ви знайдете в загородньому домі панотця мого 

коло Бабасунської брами на узмор’ї,— там я літуватиму з панотцем моїм і челяддю. Звідти 

ви мене й викрадете вночі, то легко зробиться, і візьмете на фелюку; тільки гляди ж, 

оженися зо мною, а то пожаліюсь Лелі-Маріям, і вона тебе покарає. Як не маєш на кого 

звіритись, щоб фелюку тобі купив, то визволяйся і їдь сам: я певна, що ти слова свого 

понад усіх додержиш, бо ти ж таки шляхтич і християнин. Розізнай гаразд, де та наша 
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літошня оселя. Як я тебе побачу, що по двору гуляєш, і знатиму, що в тюрмі нікого нема, 

то передам тобі ще багато грошей. Нехай боронить тебе Аллах, пане мій любий». 

Ось що було написано в тому другому листі. Ми його прочитали і всі однодушне 

заявили, що хочем одкупитись; усякий зголошувався один перед одним, що поїде по 

фелюку і притьмом повернеться товаришів забрати; не відставав від інших і я. Тільки ж 

потурнак жодною мірою на те не хотів пристати, щоб хтось один раніше за всіх на волю 

викупився, бо, казав, із досвіду знає, що коли хтось отак поперед усіх вирветься, то не 

конче квапиться справдити свою обіцянку товаришам по неволі. Не раз уже значні люди 

в полоні так пробували робити: викуплять одного, пошлють його по фелюку десь 

у Валенсію або на Майорку! щоб спорядив усе й за товаришами вернувся, що його 

порятували, та досі ніхто ще назад не вертався — боялись, бачите, знову втратити здоі 

буту волю, тим і забували всі на світі обітниці та присяги. І тут жщ на доказ своєї думки 

приточив нам одну недавню історію, що трапилася із певними рицарями християнськими: 

багато в тій бусурманщині tboJ риться щохвилі див усяких та чуд, а такого страшного нам 

доти на довелось чувати. Разом кажучи, виходило на його думку, що ті грошу які нам 

дадуть на чийся викуп, треба передати йому, а він тут-таки в Алжірі, придбає фелюку, 

нібито для того, щоб до Тетуана по всьому узбережжю торгом плавати, і тоді вже легко 

добере способу, як нас із хурдиги визволити і до себе на суденце забрати. Се було тим 

зручніше, що мавританка обіцяла настачити грошей на всіх, а як вони заплатять викупне, 

то й серед дня можна буде їм на фелюку сісти. Одне тільки його непутило, що маври не 

дозволяють недовіркам християнським тих фелюк купляти чи тримати (інша річ, якби то 

був великий корабель для здобичництва морського), бо бояться, щоб ті недовірки, 

особливо ж гишпанці, не втекли, маючи фелюку, до християнського краю. Та він уже, 

казав, прирозумів, що має зробити: купить фелюку на спіл із мавром-тагарином, даватиме 

йому половину чистого виторгу та так помалу й заволодіє судном, а решту вже напевняка 

зуміє спроворити. І хоть мені й товаришам моїм здавалось, що краще буде, як ми на 

мавританчину раду пошлемо когось по фелюку на Майорку, та ми вже не важились іти 

йому навсупір: боялися, що як не послухаєм його, то він нас може зрадити, а коли вийде 

наяв наша змова з Зораїдою, за яку ми ладні і смерть прийняти, то погинемо всі задарма. 

Тим-то вирішили ми здатись у всьому на Бога та й на потурнака і склали не гаючись 

відповідь Зораїді. Ми писали, що вчинимо все достеменно так, як вона надумала, бо то 

така розумна порада, ніби їй сама Лела-Маріям у голову вклала; тепер, мовляв, за нею 

діло стало, чи зараз усе починати, чи на потім одкласти. Тут я ще раз дав обітницю, що 

одружуся з нею. 
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Другого дня як на те у дворищі було порожньо, і Зораїда з допомогою очеретини та 

хустки кількома наворотами перекинула нам дві тисячі золотих талярів і листа, в якому 

писала, що наступної джуми (тобто п’ятниці) вже їде з батьком до своєї літньої оселі, та 

поки те станеться, передасть нам іще скільки там грошей; як же їх не вистачить, то хай ми 

скажемо, скільки треба, а вона добуде: у батька стільки того добра, що він і не постереже, 

як трохи надібрати, а ключі всі в неї на руках. Ми зразу ж виділили п’ять сотень талярів 

потурнакові на купівлю фелюки, а вісім сотень я дав за себе одному валенсійському 

купцеві, що пробував на той час в Алжірі. Він випрохав мене у дея на слово гонору; 

пообіцявши сплатити окуп, як тільки прийде корабель із Валенсії, бо як він одразу дав 

готовизну, володар подумав би, що гроші вже давно в Алжірі були, та купець задля зиску 

їх притаював. Підозріливу аж надто вдачу мав мій хазяїн, тим я й не важився давати йому 

окуп одразу. У п’ятницю красуня Зораїда мала їхати на літування, а в четвер вона встигла 

передати нам іще тисячу талярів і подала вістку про виїзд. Просила мене, щоб, 

викупившись, дізнався я не гаючись, де та оселя, і постарався якось дістатися туди та 

побачитися з нею. Я од-писав їй коротенько, що все зроблю, як вона велить, а її прошу, 

аби припоручила наші душі Лелі-Маріям та проказала всі молитви, яких навчилась од 

невольниці. Потім унесено було викуп за трьох моїх товаришів, щоб можна їм було з тої 

в’язниці вийти, бо, знаєте, побачивши мене на волі, а себе під замком, хоть і з грішми, 

могли б іще з диявольського наусту наробити Зораїді якої шкоди. Правда, я не вельми 

того опасувався, бо знав їх таки добре, а проте не хотілось мені наражати на небезпеку 

весь наш задум, тим я й викупив соузників моїх тим самим робом, що й себе самого, тобто 

дав гроші купцеві, аби він міг сміло й безпечне випрохати їх на поруки. Змови ж нашої 

і таємниці ми так йому й не виявили остраху ради. 

Розділ XLI, де невольник далі оповідає свої пригоди 

Не минуло, може, й двох тижнів, як потурнак наш придбав уже добрячу фелюку, яка 

могла змістити тридцятеро чоловіка або й більше. Щоб же діло своє краще вбезпечити 

і справжній намір заличкувати, поплив він нею до города Сарджела, миль за двадцять од 

Алжіра, як на Оран прямувати, де то фигами сушеними велику торгівлю провадять. Два 

чи три рази їздив туди з тим своїм спільником тагарином, що я вже казав. Тагаринами, 

бачите, зовуть у Берберії арагонських маврів, а на гранадських кажуть мудехари, у Фесі 

знов мудехарів називають уже ельчами, із них-то феський бей і набирає собі здебільша 

вояків. І як ото він плив уздовж берега, то щоразу, було закидав кітву у невеличкій затоці, 

звідки до Хаджі-Муратової садиби було як двічі луком дострелити. Він навмисне підходив 

не раз із своїми маврюками, що на гребках сиділи, до того саду, де нас Зораїда виглядала; 
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то намази справляв, то ніби жартома те проробляв, що думав учинити насправді — ішов 

до Зораїди в садок і просив овочу всякого, а батько і давав йому, хоть і не знав, що то за 

один. Згодом він розповідав мені, що спитувався поговорити з дівчиною і сказати їй, що 

саме він мав з мого наказу везти її до християнського краю, тож нехай буде весела 

й безпечна, але так і не пощастило йому до неї доступитись, бо мавританки тоді тільки 

показуються маврові якому чи туркові, як муж або отець ізвелить, а з християнськими 

бранцями вільно їм бачитись і спілкуватись більше навіть і частіше, ніж би належалось. Та 

я б і сам не хотів, щоб він говорив із нею, бо ще сполошилася б, якби побачила, що той 

потурнак утаємничений у нашу справу. Але Господь розсудив інакше і не попустив, щоб 

наш недовірок справдив свій добрий замір. 

Побачив потурнак, що може вільно плавати до Сарджели й назад, де хоч та коли хоч до 

берега приставати, а спільник його тагарин у всьому на його волю здається; лишалося 

тільки знайти веслярів-християн, щоб на гребку посадити, а що я вже був на волі, то він 

попросив, аби я подумав, кого ще з невольників, окрім викуплених, можна з собою взяти, 

та й домовився з ними на ту п’ятницю, бо на той день була призначена наша втеча. От 

я напитав собі дванадцятьох гишпанців — усе то були путящі веслярі і могли досить 

вільно ходити по городу. Не так-то й легко було в ту пору їх назбирати, бо перед тим 

виплило двадцять кораблів на морське добичництво і майже всі гребці були в розході; ті, 

що я поєднав, тільки тому в місті лишились, що пан їхній не вибрався того літа 

корсарувати, бо на корабельні йому споружали саме нову галеру. Всім тим людям я сказав 

лише, щоб наступної п’ятниці повиходили надвечір поодинці з міста, зібрались потаймиру 

коло Хаджі-Муратового саду і ждали, поки я прийду. Я розмовляв із кожним окремо 

і наказав, що як побачить там інших християн, то хай ні про що з ними не говорять, 

скажуть тільки, що я велів їм чекати на тому місці. 

Владнавши цю справу, я міг узятись тепер і до другої, більш для мене приємної: малося 

ще сповістити Зораїду, як іде наше діло, щоб знала все й була напоготові, а то ще, думав, 

злякається, як нападемо на неї несподівано, перш ніж на її гадку має пригнатись фелюка 

з християнського краю. Тим і вирішив я добитись якось до неї, щоб поговорити. Отож 

напередодні від’їзду пішов я до того саду, нібито зілля якогось нарвати, і здибався там 

перше з її вітцем. От він і заговорив до мене тим суржиком, що то ним по всій Берберії аж 

до самого Стамбула маври з нашим невольником розмовляють (воно таке — ні арабщина, 

ні кастільщина, ані жодна інша мова, а мішаниця з усіх потроху, аби якось порозумітись), 

заговорив, кажу, і спитав, чого я тут у нього в саду шукаю та чий я єсть. Я одказав йому, 

що невольникую в арнаута Мамі (бо знав напевне, що то його добрий приятель) і прийшов 

сюди назбирати зілля всякого на салату. Тоді він спитав ізнов, чи я викупний і скільки 
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господар за мене править. Поки він мене отак розпитував, а я йому відповідав, вийшла 

з дому красуня Зораїда — вона мене давно вже помітила. Я вже попереду казав, що 

мавританки не соромляться показуватись на очі християнам і не уникають їх, тож і дівчині 

було зовсім просто підійти до нас, тим більше що як забачив її отець іздалеку, зараз 

гукнув до себе. 

Де ж би мені тепер слів таких узяти, аби змалювати ту вроду величну, ту знаду 

розкішну, ту оздобу препишну, якими кохана моя Зораїда сяйнула тоді перед моїм зором! 

Скажу тільки, що на шийці її вабливій, у вушках та в волоссі більше красувало перлів 

дорогих, ніж самого волосся на голові було. На щиколодках ніг, одслонених по 

тамтешньому звичаю, яскріли дві щирозлотні каркаджі (ножані обручки чи браслети по-

їхньому), обсаджені рясно діамантами — Зораїдин батько, як я дізнався згодом од неї 

самої, цінував їх у десять тисяч дублонів; не меншого були варті і її наруччя. Вся вона аж 

ряхтіла добрими та коштовними перлами, бо то в мавританок щонайперша окраса 

і оздоба, тим-то в жодного люду не знайдеш стільки перел і бісеру, як у тих маврів, а що 

вже в Хаджі-Мурата, то на весь Алжір, славили, того добра було та ще грошей готових 

понад двісті тисяч талярів гишпанської лічби — і всім тим скарбом володіла моя 

володарка. Нема — що й питати, чи гарною вона мені здалась у тому вбранні — досить 

глянути на неї, якою в нужді стала, щоб уявити собі, яка була в розкошах. Жіноча-бо 

краса, як відомо, має свої дні і свої пори, то марніє в пригодах, то знов пишніє, і не диво, 

що пристрасті та збурення душевні раз квітчають її, удруге в’ялять, а часто й зовсім 

нівечать. Словом, як уздрів я її тоді таку без міри хорошу, без міри ошатну, то здалось 

мені, що зроду ще подібної краси не бачив, а надто як згадав, чим я їй завдячую, то 

мимохіть подумав, що се божество якесь із неба на землю спустилось, аби втішити мене 

й порятувати. 

Як підійшла вона до нас ближче, батько сказав їй їхньою таки мовою, що я — 

невільник приятеля його, арнаута Мамі, і прийшов сюди нарвати зілля на салату. Тоді 

й вона втрутилася в розмову і спитала мене тим самим суржиком, що я казав, чи 

я шляхетного роду і чом я досі з неволі не викупився. Я відповів їй, що вже викупився 

і що з ціни знати, як мій пан дорожив мною: узяв-бо з мене півтори тисячі солтанів. На те 

вона зауважила: 

— Щоб ти був невольником у панотця мого і за тебе давали удвічі більше, я вмовила б 

його, щоб не продавав, бо ви, християни, ніколи не кажете правди і все біднитесь, аби 

тільки маврів одурити. 

— Може, часом таке й трапляється, пані моя,— одказав я їй,— тільки я з паном моїм 

учинив усе по щирості, і так я завжди чиню й чинитиму з усяким. 
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— А коли ти од’їжджаєш? — запитала Зораїда. 

— Завтра думаю,— одказав я,— бо тут саме один французький корабель має в плавбу 

рушати, от на ньому я й поїду. 

— А чи не краще діждатись гишпанського судна? — заперечила Зораїда.— Адже 

французи — то ваші недруги. 

— Ні,— одказав я.— Правда, коли б я знав, що невдовзі сюди припливе якийсь 

гишпанський корабель, я, може, й почекав би, та поїду, мабуть, завтра, се буде певніше. 

Так мені хочеться швидше до рідного краю дістатись і побачити милих моєму серцеві 

людей, що годі терпіти, не буду виглядати кращої нагоди. 

— Мабуть, у тебе там дома дружина,— спитала дівчина,— і ти прагнеш якнайшвидше 

зустрітися з нею? 

— Ні, я не жонатий,— заперечив я,— але дав слово одружитись, як тільки на 

батьківщину вернусь. 

— А чи вона гарна, ота, що ти їй слово подав? — допитувалась Зораїда. 

— Така гарна, що й не сказати,— одповів я.— Одне слово, дуже на тебе схожа. 

Тут Хаджі-Мурат засміявся од щирого серця і промовив: 

— Бісмілла, кристияно (клянусь Аллахом, християнине), мабуть, твоя наречена 

й справді дуже вродлива, коли на мою доньку схожа: адже вона в мене на все царство 

красуня! Як не віриш, то сам добре придивись, і побачиш, що правду тобі кажу. 

У тій розмові за драгомана служив нам здебільша Зораїдин батько, бо найкраще знав ту 

калічену мову, що я вже згадував; дівчина теж трохи по-такому закидала, та більше все-

таки на кивах та на мигах думку свою ясувала. От говоримо ми так про те, про се, аж 

надбіг маврюк якийсь, репетуючи на все горло, що через мур чи там огорожу перескочило 

в сад четверо турків і з дерева овоч зеленцем обносять. Старий налякався, і Зораїда так 

само, та воно й не дивина, що маври бояться турків, а найпаче яничарів, бо надто вже 

нахабно показують вони владу над підданцями своїми, нехтують і поневіряють маврами 

гірше, ніж рабами. 

— Біжи, доню, додому і замкнися,— сказав Хаджі-Мурат до Зораїди,— а я піду 

побалакаю з тими барбосами. Ну, а ти, кристияно, нарви собі зілля та й іди. Нехай Аллах 

допровадить тебе щасливо до рідного краю! 

Я вклонився йому, і він пішов до тих турків, зоставивши мене вдвох із Зораїдою. 

Дівчина рушила про око додому, як батько велів, та ледве старий за деревами скрився, як 

вона вже вернулась до мене й залебеділа, аж очі її сльоза поняла: 

— Тамші, кристияно, тамші? (Ти їдеш, християнине, ти їдеш?) 
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— Так, я їду, пані моя,— відповів я,— але тільки з тобою. Жди мене в п’ятницю і не 

лякайся, коли нас побачиш. Ми неодмінно поїдемо в християнську землю разом. 

Я розтлумачив їй усе якомога, і вона, здається, зрозуміла (адже ми й листовно були вже 

домовились) — обхопила мені шию руками і рушила непевною ходою до будинку. Тут 

сталось таке, що були б ми пропали, якби небо не судило інакше: йдемо ми з нею отак 

обнявшись, аж батько вернувся, турків уже прогнав, і побачив, що ми собі вдвох. 

Завважили й ми, що він на нас дивиться, та тут Зораїда не розгубилась: не одскочила од 

мене, а, навпаки, ще дужче притулилась, голову мені на груди схилила, коліна під нею 

гнуться — от зомліла, та й уже, а я теж удав, ніби її хоч-не-хоч підтримую. Батько підбіг, 

побачив таке діло, став питати, що з нею, а не діждавши відповіді, сказав: 

— То вона перелякалась, що ті собаки до нас вломилися, от і зомліла, сердешна. 

Одірвавши дочку від мене, він пригорнув її до серця, а вона зітхнула, розплющила очі 

(на них і досі бриніли сльози) і промовила, звертаючись до мене: 

— Амші, кристияно, амші! (Іди, християне, іди!) А батько їй: 

— Та що йому йти, доню, адже він тобі нічого лихого не зробив... А турки вже пішли. 

Не бійся, голубонько, не тривожся, усе гаразд. Кажу ж тобі, я попросив їх, і вони вилізли, 

кудою влізли. 

— Правда ваша, то вони її переполошили,— обізвався я до батька,— та коли вже вона 

каже мені йти, не хочу їй прикритися. Зоставайтеся ж із миром, а як дозволите, то, може, 

я ще коли прийду в ваш садок по зілля, бо казав мій пан, що на салату ніде нема кращого, 

як у вас. 

— Приходь, коли хочеш,— відповів Хаджі-Мурат.— Се дочка моя не того сказала, що 

на тебе чи на інших християн досаду має, а, певне, турків хотіла прогнати чи, може, 

нагадувала тобі, щоб до зілля свого йшов. 

Тоді я зразу ж попрощався з ними обома; Зораїда пішла з батьком, і з личка... знати 

було, що серце в грудях їй надвоє крається, а я никав по всьому саду, нібито зілля 

шукаючи, та розглядав усі входи й виходи, дивився, як там будинок замикається, 

і прикмічав усяку дрібницю, що могла б у нашому ділі так чи сяк придатися. Роздивився, 

розглянувся та й пішов до товаришів своїх, розповів їм і потурнакові, як там і що, а сам не 

міг уже діждатися тої хвилі, коли безтривожно зможу впиватися щастям, яке фортуна 

послала мені в подобі чарівної вродливиці Зораїди. 

Ну, та час не стояв на місці, і ми нарешті дочекалися жаданого дня, сподіваної години. 

Все вже в нас було заздалегідь добре зважено і пильно обраховано, всі дотримували 

ухваленого плану, тим-то справа вдалась нам якнайліпше. В п’ятницю, тобто другого дня 

по моїй розмові з Зораїдою, як тільки звечоріло, потурнак закинув якоря в затоці якраз 
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проти того місця, де жила прекрасна мавританка. Християни, що мали сісти на весла, 

попричаювались хто де поблизу того будинку. Вони чекали мене з радісною 

нетерплячкою і поривались ударити якнайшвидше на фелюку, що перед самими очима 

в них стояла; не знаючи нічого про нашу угоду з потурнаком, вони гадали, що доведеться 

силою собі волю здобувати і тих маврів у фелюці перебити. Скоро забачили, що я йду 

з товаришами моїми, зараз вибігли всі назустріч. Брами міські були на ту пору вже 

позачиняні, і кругом ніде не було видно душі живої. Деяку хвилю ми вагались, що нам 

перше робити — чи зразу по Зораїду йти, чи впорати спочатку маврів-багаринів, що 

в фелюці на гребках сиділи. Поки ми там собі міркували, надійшов потурнак і спитав, 

доки ми будемо длятися; зараз саме найліпша пора, маври ніякого опасу не мають, багато 

хто вже й спати вклалися. Ми сказали йому, що нас турбує; він заявив не вагаючись, що 

першим ділом треба судно захопити — це справа легка й цілком безпечна, а тоді вже 

можна й Зораїду піти забрати. Ми на те пристали і, не гаючи даремне часу, пішли під його 

проводом до фелюки. Потурнак перший скочив на поміст і, добувши криву шаблюку, 

закричав по-мавританському: 

— Ані руш ніхто, бо тут вам і смерть! 

Тим часом майже всі християни вибрались уже на поміст. Полохливі маври як почули, 

що їхній раїс отак на них кричить, то ніхто й до зброї не хопився (та мало в кого вона 

й була), і всі мовчки далися зв’язати; наші загрозили невірам, щоб не зривались гукати, бо 

буде всім секим-башка, і швидко поскручували їм руки. Після того одна половина наших 

зосталась маврів вартувати, а друга рушила знову ж таки під проводом потурнака до 

Хаджі-Муратовського двору. Ми вже збирались виважувати хвіртку, як вона сама 

одчинилась, мов чудом яким, так наче й замкнута не була. Тихо й без галасу дійшли ми до 

самого будинку, так що ніхто нас і не помітив. 

Красуня Зораїда вже виглядала нас із вікна. Зачувши кроки, вона спитала пошепки, чи 

ми нізарані (себто християни). Я відповів, що християни, і попросив, щоб вийшла до нас. 

Упізнавши мене, вона не вагалася більше ні хвилі і, не говорячи слова, збігла мерщій 

униз. Одчинила двері і з’явилась перед нами в такій красі і пишноті, що ніяким пером не 

списати. Як я її побачив, зараз ухопив за ручку і перший поцілував її; так само зробив 

потурнак, а за ним і товариші мої. Решта християн, хоч і не знали нашої таємниці, теж 

кинулись цілувати їй Руки, бо зрозуміли, що то наша рятівниця і ми всі складаємо їй дяку. 

Потурнак спитав у неї по-мавританському, чи дома батько. Вона одказала, що дома, 

спить. 

— То треба розбудити,— сказав потурнак.— Ми заберемо його з собою, а заразом і все, 

що тут у вас є найціннішого. 
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— Ні,— заперечила Зораїда,— панотця мого не руште ніяким світом. А що в домі було 

цінного, я все забрала — тут на всіх вистане, всі будете контентні і багаті. Заждіть лишень 

трохи, самі побачите. 

Тоді сказала, щоб ми тут не ворушились і не гомоніли, бо вона зараз вернеться, 

і майнула в дім. Я спитав у потурнака, про що вони там говорили, і він переповів мені ту 

розмову. Я сказав, що ми у всьому мусимо чинити її волю. Тим часом Зораїда вже 

верталася, несучи повну скриньку талярів золотих — ледве здужала таку ваготу підняти. 

Та в цей саме час Хаджі-Мурат візьми і прокинься: слухає, аж у саду щось гомонить. 

Кинувся до вікна, глянув — християни, та як не закричить по-арабському, як не 

залементує: 

— Джавури, джавури! Харцизи, харцизи! 

Той ґвалт усіх нас дуже налякав і занепокоїв; потурнак, збагнувши, чим таке діло нам 

загрожує, вирішив зацитькати старого, поки по всьому дому пополох не пішов, і в два 

махи кинувся до Хаджі-Мурата, а за ним іще дехто з наших. Я лишився з Зораїдою, бо 

вона, бідолашна, мало не зомліла і впала мені на руки. Не довго ж наші там і порались — 

за якусь хвилю вели вже старого, скрутивши йому руки за спину, а щоб не кричав, 

запхали рота хусткою, ще й пригрозили: мовчи, мовляв, бо тут тобі й саксаган! Як 

побачила Зораїда вітця свого, то аж обличчя руками затулила, щоб не дивитись; він же 

перелякався ще дужче, не знаючи, що вона самохіть далася нам у руки. А ми тим часом 

налягли на ноги і рвонули чимдуж до фелюки, бо там уже нас хтозна-як ждали, потерпали, 

щоб ми в халепу яку не вскочили. 

Так як о другій годині ночі ми всі вже були в фелюці, тут ми розв’язали Хаджі-

Муратові руки і хустку з рота вийняли, проте потурнак знов його попередив, що хай 

тільки писне — буде йому з душею розлука. Як побачив старий, що й донька його тут, 

став тяжко зітхати, а ще більшого йому жалю завдало, що я її в обіймах тримаю, а вона 

байдуже — не б’ється, не пручається, не голосить. Дивився на те все і мусив мовчати, 

боявся, щоб не справдили ми потурнакової. погрози. Побачивши Зораїда, що всі втікачі 

вже в фелюку посідали і от-от у весла вдарять, а батько її та інші маври пов’язані лежать, 

почала казати потурнакові, щоб я тих маврів велів розв’язати, а батька її на волю пустив: 

він так любив її і кохав, що вона воліє в море кинутись, аніж дивитися, як він через неї 

в неволі мучиться. Потурнак переказав мені ту мову, і я ладен був уже здатися на її 

прохання, та він звів мені на очі, що зараз того не годиться робити, бо вони здіймуть галас 

і сколошкають усю околицю, все місто: пошлють за нами наздогін фрегатів легких три чи 

чотири, обгорнуть із моря і з суходолу, то вже не втечемо. Нехай до першої землі 

хрещеної доберемось, тоді їх і пустимо. Ми всі на те пристали, пояснили Зораїді, чом не 
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можемо її волі наразі вчинити, і вона трохи заспокоїлась. Жваво й бадьоро, але без гамору 

й гаму взялися наші ручі гребці за весла, і, щирим серцем приручивши себе Богові, почали 

ми на Майорські острови путь верстат», бо то найближча християнська земля; та тут як на 

лихо звіялась трамонтана, море зашпувало, і годі нам було плисти, куди намірились, 

мусили повз самий берег в Оранському напрямі братись. Побоювались ми непомалу, щоб, 

не постережено, буває, нас із Сарджела, що по тому узбережжю од Алжіра миль на 

шістдесят стоїть, та щоб не спіткалась нам у тім околі якась галіота, пливучи торгом із 

Тетуана. Щоправда, у декого й інша думка в голові майнула — як зустрінемо не 

корсарську, а купецьку галіоту, то буде нам зиск, а не згуба, бо, захопивши її, зможемо 

певніше й безпечніше подорож свою морську одбути. Поки ми отак плили, Зораїда 

лежала, уткнувшись личком у мої руки, щоб на батька не дивитись, та водно Лелу-Маріям 

взивала, аби нам помочі-рятунку дала. 

Уплили ми вже добрих тридцять миль, коли почало сіріти; як розвиднилось трохи, ми 

побачили, що од землі до нас як тричі з мушкета стрельнути; хоч на березі такої пори 

нікого не було, щоб нас побачив, проте старались ми од берега щодальше одвернути 

і вийти в чисте море. Хвиля тим часом ущухла; пройшли ми по чистому так миль зо дві 

і хотіли дати гребцям переміну, щоб попоїли чогось, бо харчів мали досить; тільки ж 

веслярі сказали, що не час і не пора спочивати — нехай уже ті, що не веслують, їжею 

покріпляться, а вони од опачин не встануть. Так же ми й зробили, але тут раптом піднявся 

полувітер. Мусили ми гребки кинути і паруси натомість розпустити та й поплили знов так 

в Оранському напрямі, бо годі було куди-інде керуватись. Все те вчинилося за малу 

хвилю, і ми побігли під парусами з швидкістю вісім миль на годину, боячись лише 

одного — як би не нарватися десь на корсарське судно. Маврам-багаринам дали попоїсти, 

і потурнак потішив їх, сказавши, що ми їх не думаємо в полон брати, а пустимо при 

першій нагоді. Те саме сказали ми Зораїдиному батькові, але він одповів: 

— Міг би я, християни, од вашої доброти й великодушності чогось іншого сподіватись, 

та щоб ви мене на волю пустили — ого, я не такий дурний, як ви гадаєте! Не на те ви 

життям важили, одбираючи мені свободу, щоб тепер з доброго дива її повернути — адже 

ви знаєте, що я за один і який окуп можете ви з мене взяти. Покладіть же самі ціну, я зараз 

заплачу, скільки заправите, за себе самого й за дочку мою безталанночку, а як ні, то хоч за 

неї одну, бо то найдорожча й найкраща частина душі моєї. 

Тут він так гірко заплакав, що нас усіх живий жаль обняв, а Зораїда мимохіть мусила на 

нього глянути. Як же побачила, що він так убивається, скочила стривожено з моїх колін 

і кинулась обіймати старого. Пригорнулась до нього, лицем до лиця притулилась, та як 

заплачуть у чотири ока! На них дивлячись, і з наших дехто сльози попустив. Коли се 
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батько постеріг, що на дочці чогось убрання святкове і всі найдорожчі оздоби, та й питає 

в неї по-своєму: 

— Що воно за знак, дитино моя? Вчора ввечері, до того, як нас побило се неждане 

лихо, бачив я тебе в звичайному домашньому вбранні; коли ж ти встигла передягнутись 

і з якої речі — може, вістку яку радісну одібрала, що так пишно вистроїлась та 

вичепурилась? Бо сьогодні, бач, на тобі вже найкращі шати з усіх, які ти маєш, найліпші 

з усіх, які я міг справити тобі, коли ще доля нам сприяла. 

Скажи мені, в чім річ, бо се дивує й страхає мене ще більше, ніж несподіване горе, що 

впало на мою голову. 

Потурнак переказував по-нашому все, що Хаджі-Мурат говорив дочці своїй; Зораїда не 

відповідала ні слова. Ще більше здивувався старий, як побачив у кутку суденця скриньку, 

де вона переховувала свої клейноди, бо він був певен, що донька залишила її в Алжірі, не 

брала з собою до літньої оселі. Побачив та й питає, як та скринька тут опинилась і що 

в ній є. Тоді потурнак, не ждучи відповіді од дівчини, сам одказав за неї: 

— Не трудіться, пане, не допитуйте так пильно дочки вашої, я можу відповісти зразу на 

всі ваші питання. Чиню вам відомо, що вона християнка і що не хто, як вона, розбила наші 

кайдани і визволила нас із неволі. З нами вона їде самохіттю і чується, я певен того, 

цілком щасливою, як людина, що сягнула з темряви до світла, з смерті до життя, 

з пекельних мук до райського блаженства. 

— Чи правду він каже, доню моя? — спи гав Хаджі-Мурат. 

— Правду,— тихо одказала Зораїда. 

— То, виходить, ти християнка,— питав далі старий,— виходить, оддала батька 

ворогам на поталу? 

На се Зораїда так йому одповіла: 

— Я християнка, то правда, та лиха тобі зроду не мислила; не гадала я тобі горя та 

жалю завдавати, гадала іно щастя тобі запобігти. 

— Якого щастя, доню? 

— Про теє спитай у Лели-Маріям,— одказала Зораїда,— вона все тобі з’ясує краще од 

мене. 

Скоро мавр зачув тую мову, зараз шубовснув у море коміть головою і був би напевне 

потонув, якби довгий та бахматий одяг не затримав був його якусь часинку на поверхні. 

Зораїда на пробі гукала, щоб рятували; ми кинулись гуртом, схопили потопельника за 

бурнус і втягли його, невладущого й ледве живого, в нашу фелюку. Нещасна дівчина 

голосила над ним ревно й жалібно, як над мерцем. Ми перевернули його долілиць, і з рота 

йому потекла вода, та за дві години він усе ж таки очумався. Тим часом вітер 
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перекрутився і погнав нас до берега; мусили ми добре одгрібатись, щоб фелюки нашої до 

землі не прибило. На щастя, нас однесло в затоку, що врізається в невеличкий 

півострівець чи виріжок, званий у маврів Кава Румія, тобто, по-нашому, «лукава 

християнка»: є в них переказ, що тут похована Кава, через яку Гишпанія пропала (кава — 

то по-їхньому «лукава» чи «зла», а румія — «християнка»); коли негода чи нужда заганяє 

їх у ту затоку, то в них погана прикмета, і хіба що в крайньому скруті кидає там невіра 

свою котвицю. Для нас же ця затока була не вертепом якимось лукавим, а любим і тихим 

утечищем, бо на морі хвиля не вщухала. Ми вислали на берег чату, а весел із рук не 

випускали. Покріпившися з того припасу, що потурнак надбав, ми почали ревно благати 

Бога і Матір Його Всеблагую, аби дали нам помочі-рятунку і спомогли добре почату 

справу до щасливого кінця довести. Зораїда знов почала просити за батька свого й за 

маврів, аби їх тут на берег висадити, бо в неї, сердешної, аж душа переверталась, 

дивлячись, як любий панотець і земляки її зав’язані в неволі томляться. Ми пообіцяли, що 

випустимо їх перед тим, як далі рушимо — в такому безлюдному місцінам не загрожувала 

жодна небезпека. Недарма ж ми й Бога святого благали: небо погодило нам, вітер переліг 

і море вщухло, ніби закликало нас верстати далі путь свою з веселим серцем. Побачивши 

таке діло, ми порозв’язували маврів і, на превелике диво їм, повисаджували всіх на берег. 

Як ми стали висаджувати Хаджі-Мурата, що вже зовсім був оклигав, він сказав: 

— Чого, ви думаєте, християни, радіє ота непотребниця, що ви мене на волю пускаєте? 

Того, що мене жаліє? Ні! Того, що тепер, як мене не буде, ніхто не заважатиме їй хіть 

свою паскудну тішити. І того не думайте, що вона зреклась віри своєї тому, що ваша 

краща: вона просто дізналася, що в ваших краях вільніше блудувати можна! 

Я і ще один утікач тримали його за руки, щоб він знов, буває, не вкоїв якого лиха, а він 

усе кричав, звертаючись тепер уже до Зораїди: 

— Ах ти ж безсоромнице така, безрозумнице! Чи тобі засліпило, чи тобі ум одібрало, 

що ти далася в руки цим невірним собакам, цим одвічним ворогам нашим? Будь проклята 

година, коли я тебе спородив, будь прокляті достатки й розкоші, в яких я купав тебе! 

Побачив я, що не скоро він до кінця договориться, і поспішив висадити його на землю, 

та він і там не вгавав, лементував і кляв на всі заставки, взивав до Магомета й Аллаха, щоб 

вони нас побили, знищили, до ноги повигублювали. Ми одчалили од берега й пішли знов 

у море під вітрилами, уже не чути було, що він там вигукував, тільки видно, що виробляв: 

смикав на собі бороду, рвав волосся, качався по землі... Ще тільки раз почули, як, 

натуживши голос, гукав навздогінці: 
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— Вернись, доню моя кохана, вернись до мене! Я тобі рсе прощу! Оддай тим людям 

гроші, вони вже все одно їхні, а сама вертайся до батька старого, утіш його в тузі, бо як ти 

покинеш його, то він на цьому дикому березі з жалю сконає! 

Чула все те і Зораїда, плакала гірко з розпуки і одне тільки сказати змоглася: 

— Пошли, Аллах милосердний, щоб Лела — Маріям, що з її ласки я стала 

християнкою, втішила тебе в горі, панотче мій любий! Аллах бачить: що годі мені було 

вчинити інакше, християни мене силоміць ні до чого не примушували. Якби я навіть не 

хотіла їхати з ними, якби дома вирішила зостатись, то все одно нічого б не помогло — так 

пориваюсь я душею до того великого блага, що тобі, панотче мій коханий, таким великим 

видається злом... 

Та коли вона все це говорила, батько вже не чув її, а ми його не бачили; я утішав 

Зораїду, як умів. Тепер думки наші клопотались передусім плавбою: вітер дув погожий, 

і ми мали певну надію вже завтра на світанні побачити рідні гишпанські береги. Та рідко 

коли випадає нам (або не випадає ніколи) тішитись повним і безумовним щастям — десь 

поряд із ним або зразу за ним конче крутиться горе, що затемрює його та захмарює... Так 

же сталось і цього разу — чи то вже наша недоля була, чи побили нас прокльони, що мавр 

дочці посилав (страшна то річ, як батько прокляне, хто б він не був). Отож плили 

в чистому морі з ходовим вітром, розіп’явши паруси й піднявши весла, бо гребти було ні 

до чого, аж десь у третій годині ночі бачимо раптом — при ясному світлі місячному іде 

проти нас навперейми корабель-кругляк під усіма вітрилами, у ліву руч трохи забирає, 

проти вітру викеровуючи, і так уже близько, що от-от черкне; мусили ми вітрила зібрати, 

а ті й собі на демено чимдуж налягли, аби нам проплив дати. Аж чуємо, гукають із 

помосту, питають, хто ми і звідки, та що говорили вони по-французькому, потурнак 

сказав: 

— Не важтесь ніхто відповідати, бо се напевне французькі корсари, а вони нікого не 

милують! 

Почувши таку осторогу, жоден із наших не обізвався. Пройшли ми трохи вперед, а той 

корабель за вітром зостася, коли це гармата на нас ізвідти грим, грим! Ядра, здається, 

ланцюгові були: одно щоглу нашу розтрощило, так що вона з вітрилом разом у воду 

впала, а друге, зразу за ним вистрілене, пробило навиліт фелюку нашу на самій середині, 

нікого, правда, не зачепивши. Побачили ми, що на дно йдемо, та й давай що є голосу 

«рятуйте» кричати, давай тих розбишак благати, щоб нас до себе на корабель узяли, бо 

тонемо. Тоді вони згорнули вітрила і спустили на море човна чи байдарку, куди сіло 

з десятеро французів озброєних, у кожного мушкет і гніт запалений. Підпливши до 

фелюки, бачать — вона тоне, а нас багато, забрали всіх і сказали, що то кара за 
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неґречність нашу, бо ми їм на питання не відповіли. Потурнак схопив скриньку 

з Зораїдиними клейнодами і вкинув у море, так що ніхто і не постеріг. Дістались на той 

корабель французький: харцизи розпитали нас про все, що їм було треба, і обібрали всіх 

геть до ниточки, у Зораїди навіть каркаджі з ніг стягли. Непомалу засмутилась тим моя 

Зораїда та ще тяжче я душею засмутився: боявся, щоб, відібравши в неї дорогі й коштовні 

клейноди, не замахнулись розбишаки та той неоціненний скарб, яким вона найбільше 

дорожила. Але ції люди, виявилось, на одно лиш били — на гроші та на здобич; так така 

ненаситна була жадоба, що й одяг наш невольницький були б із нас постягали, якби він їм 

на щось придався... Навіть така вже була між ними думка, щоб нас усіх у парусину 

зав’язати та в море вкинути, бо вони, бач, хотіли завернути в деякі порти гишпанські, 

виставляючи себе за бретонських купців, тим і потерпали, щоб ми їхнього розбишацтва не 

викрили та кари на них не стягнули. Але капітан їхній, той самий, який пограбував любу 

мою Зораїду, сказав, що буде з нього і сієї здобичі, тож не хоче він у жодні гишпанські 

порти запливати, а думає перехопитись через Гібралтарську протоку затемна, чи як там 

уже вийде, та й прямувати до Ля Рошелі, звідки вони на плюндрування вирядились. Тоді 

вони вирішили одступити нам того човна, що на кораблі мали, і дати якого там припасу, 

щоб нам на недовгу вже подорож вистачило; так же вони й зробили другого дня, коли 

перед нами замріли гишпанські береги. Як ми їх забачили, зраділи несказанно, забули 

вмить усі біди, всі злигодні наші, ніби нічого того й не зазнали. Сказано, з неволі на волю 

вирвались! 

Так як ув обіди посадовили нас у човен, дали нам води два барильця і сухарів трохи, 

а капітан — не знаю вже, з якого дива на нього милосердя таке найшло,— дав красуні 

Зораїді, як вона у човен сідала, сорок золотих талярів і не попустив людям своїм одежі 

з неї здерти, тієї самої, що ви на ній тепер бачите. Ми сіли в човна і подякували 

французам за ласку, не виявляючи своєї досади. Вони поплили в чисте море, керуючи 

деменом до протоки, а нашим дороговказом була рідна земля, що мріла перед нами 

в далечині. Гребці рвали хвилі з усіх сил, і над захід сонця ми були вже зовсім близько од 

берега: мали надію, що вийдемо на землю ще заки споночіє. Та вечір був безмісячний, 

небо хмуре й темне, а місце нам не по знаку, то й не важились ми так навмання 

причалювати. Дехто, правда, інакшої був думки: треба, казали, притьмом до берега 

пристати, хоть би й до скелястого та дикого, щоб не нарватись часом на морських 

розбишак тетуанських; вони, було, осмеркнуть у Берберії, а освінуть коло гишпанських 

берегів — пошарпають, кого трапиться, та й гайда знов додому спати. Гадали ми туди 

й сюди, врешті стали на тому, що треба плисти помалу до берега і, як хвилі на морі не 

буде, висадитись де вже Бог дасть. Так як опівночі ми підплили до обніжжя здоровенної 
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та височенної гори, вона підступала не до самого моря, то вже можна було знайти якийсь 

пришиб. Човен уткнувся в пісок, ми повискакували на берег, поцілували землю 

і з відрадісними, щасливими слізьми зложили дяку Господеві Богу нашому, що 

незмовленну в такій небезпечній подорожі появив нам ласку. Витягли човна на берег, 

взяли той припас, що в ньому був, і побралися на гору; височенько вже піднялись, 

а хвилювання сердечного ніяк не могли вгамувати, аж не вірилось якось, що стоїмо оце на 

християнській землі. 

Ледве могли діждатись, коли вже той світ буде, та таки діждались. Зійшли на самий 

верх гори і давай розглядатись, чи не видно де оселі якої або хоч колиби пастушої, та як 

очей не натужували, не доглянули ніде ані душі живої — ні осади кругом, ні стежки, ні 

доріжки. А проте поклали далі йти — десь же та здибаємо когось, розпитаємо, що се за 

околиця. Мені було сумно дивитись, як Зораїда моя пішки по тих нетрищах пробирається: 

я вже брав її навіть собі на коркоші, та їй од тієї полегші не легшало, її томила моя втома, 

і вона воліла йти поруч зі мною. Так і ступала всю дорогу, тримаючись за мою руку, не 

нарікала, не жалілась, ще й ніби веселенька була. Пройшли ми там чверть милі чи не 

пройшли, коли чуємо — дзвіночок десь калатає, певна ознака, що череда близько. 

Роздивляємось навсібіч — аж пастушок під дубом корковим сидить, струже собі кийочка 

та й гадки не має. Гукнули ми на нього, він підвів голову та як не зірветься на рівні ноги! 

Згодом ми дізнались, що першими, кого хлопець узрів, були Зораїда та потурнак, вбрані 

обоє по-мусульманському; от він подумав, що то всі маври з Берберії на нього сунуть, та 

й чкурнув щоніг до лісу, репетуючи: — Маври, маври на нас ідуть! Маври, маври! Гей, до 

зброї, до зброї! Тії вигуки дуже нас збентежили, і ми вже не знали, що почати. Та потім 

зміркували, що на ґвалт того чередника розбухається вся околиця і з’явиться неодмінно 

прибережна сторожа, і сказали потурнакові скинути з себе турецьку одіж та перебратися 

в єлек, тобто каптанець невольницький; один із утікачів оддав йому свого, а сам зостався 

в одній сорочці. Здавшись на Божу волю, ми рушили всі туди, куди побіг пастух, щохвилі 

чекаючи зустрічі з тою сторожею. Наші здогади швидко справдились: за яких дві години, 

ледве ми вибрались з тих нетрів на рівне, побачили з півсотні вершників, які мчали 

навзаводи просто на нас. Помітивши їх, ми стали й давай чекати. Прискочили вони, аж 

замість маврів, що вони сподівались, стоять бідні християнські невольники. Зніяковіли 

всі, спинились, а один і питає, чи то часом не ми так пастуха налякали, що він на ґвалт 

крик підняв. Я сказав, що ми, і хотів уже розповісти їм, хто ми, що і звідки, як один із 

наших утікачів упізнав вершника, котрий мене розпитував, і закричав, не давши мені 

прийти до слова: 
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— Хвала Богові милосердному, панство моє, що він привів нас сюди! Коли я не 

помиляюсь, ми вже в околицях Велес-Малаги, а якщо неволя не прибила мені до решти 

пам’яті, то ви, пане, що оце нас питаєте,— Педро де Бустаменте, мій дядько! 

Ледве невольник промовив ті слова, як вершник скочив з коня до долу, обняв молодика 

і сказав: 

— Ох, небоже мій любий та милий, я впізнаю тебе, це справді ти! А я вже оплакував 

тебе разом із сестрою моєю, а твоєю матір’ю, та всіма родичами, котрі ще живі. Певне, 

Господь подовжив їм віку, аби вони діждались цієї радісної хвилі. Ми знали, що ти був 

десь в Алжірі, а з одягу твого й товаришів твоїх бачу, що якимось чудом вам пощастило 

врятуватися з неволі. 

— То правда,— відповів молодик.— Встигнемо ще все розказати. 

Тоді й інші прибережники, почувши, що ми втекли з полону, позіскакували з сідел; 

стали навперебій пропонувати нам своїх коней, щоб доїхати до міста Велес-Малага, що 

лежало звідти за яких півтори милі. Дізнавшися, в якому місці ми висадились, деякі з них 

пішли туди, щоб забрати човна до міста, а інші посадили нас до себе на забедри, хто кого. 

Зораїду взяв до себе дядько нашого молодого товариша. Зустрічати нас вийшло все місто, 

бо один прибережник поскакав був наперед і сповістив про нашу втечу з неволі. Не так же 

дивувались люди на невольників утеклих і на маврів-бранців (до них давно вже звикли 

бережани), як на Зораїдину пишну вроду: вона в ту хвилину була особливо гарна, вся аж 

сяяла з радості, що скінчилась нелегка дорога, що вона прибула безпечне в християнську 

землю; на личку їй грав такий знадливий рум’янець, що я міг би присягнути (не думаю, 

щоб захоплення мене осліпило): другої такої чудовної істоти немає на цілім світі, 

принаймні я ніде не бачив. 

Ми всі подалися навпрост до церкви, щоб подякувати Богові за даровану нам ласку; як 

зайшла туди Зораїда, сказала, що бачить там образи, схожі на Лелу-Маріям. Я їй пояснив, 

що ото ж вона і є намальована, а потурнак розтлумачив їй, як міг, що на якій іконі 

зображено, щоб вона їх шанувала і поклонялась їм так, ніби то й була та сама Лела-

Маріям, що до неї промовляла. Зораїда, дівчина зроду розумна й кмітлива, зразу збагнула 

все, що їй про ті образи розповіли. Після церкви нас повели до міста і розібрали по домах. 

Нас із Зораїдою запросив до своїх батьків той молодий невольник, що тікав разом з нами; 

ті люди, досить заможні, привітали нас так само щиро й приязно, як і рідну свою дитину. 

Шість день пробули ми в Велесі, а потім потурнак, зібравши потрібні відомості, 

подався до Гранади, щоб там за посередництвом святої інквізиції повернутися в лоно 

праведної церкви; решта врятованих невольників теж пороз’їздились хто куди. Зостались 

тільки ми з Зораїдою; за ті таляри, що дав їй із своєї ласки француз, я купив їй під верх 
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осла, на якому вона оце й приїхала. Досі був я їй за вітця і за слугу, а не за мужа; тепер ми 

їдемо довідатись, чи живий іще мій батько і чи братам моїм краще в житті повелось, ніж 

мені. Правду кажучи, як подумаю я, що небо послало мені таку супутницю, як Зораїда, то 

не хочу просити собі якоїсь щасливішої долі, бо вище я її все одно не оціню. Я подивляю 

безмежне терпіння, з яким Зораїда зносить оці злигодні й нестатки, схиляюсь перед її 

пристрасним бажанням стати християнкою і хочу служити їй до останнього мого подиху. 

Це величезне щастя — відчувати, що вона належить мені, а я їй, але щастя це 

затьмарюється і закаламучується непевністю, чи знайдеться де в рідному краї куточок, 

який прихистить мене з нею. Адже стільки часу минуло, може, панотець мій і брати вже 

нанівець звелись, а може, а може, й повмирали — хто ж тоді мене тут, як рідного, 

привітає? 

Оце ж вам, панство моє, і вся моя історія; наскільки вона незвичайна і наскільки 

цікава — судіть, здорові, самі. Я ж із свого боку можу тільки додати, що хотів був 

розповісти її коротенько й стисло; може, це мені не зовсім удалось, але я й так, аби не 

набридати вам зайвою балаканиною, пропустив чимало всяких подробиць. 

Розділ XLII,  

де оповідається про те, що сталося в корчмі далі, та ще 

про всякі цікаві речі 

По сім слові невольник замовк. Тоді обізвався до нього дон Фернандо: 

— До правди, пане капітане, майстерність, з якою ви оповіли нам сю незвичайну 

історію, цілком відповідає небуденності й незвичайності самих подій: усе в ній дивне 

напрочудо, всі оті пригоди сприймаються слухачами з неослабною цікавістю. Ми слухали 

вашу розповідь за такою уподобою, що хоч би вона й до самого рана протяглася, 

слухали б іще й не наслухалися. 

Після цієї похвали парох та інші присутні почали навперебій пропонувати капітанові 

свої послуги, обіцяючи допомогти йому по спромозі своїй; ці щирі й дружні почуття 

сповнили радістю капітанове серце. Найдужче, мабуть, упадав сам дон Фернандо: він 

запрошував капітана їхати з собою, кажучи, що вмовить брата свого, маркіза, аби став 

Зораїді за хрещеного батька, і сам усе зробить, аби капітан зміг повернутись до рідного 

гнізда з почестями й вигодами, які подобають його особі. Невольник подякував за ласку 

з витонченою чемністю, але відмовився від усіх тих люб’язних пропозицій. 
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Тим часом вечір не стояв: як уже зовсім споночіло, до корчми під’їхала якась карета 

в супроводі кількох верхівнів. Подорожні попросились на нічліг, але господиня одказала, 

що у всьому заїзді не знайдеться і от стілечки вільної місцини. 

— Для кого, може, й не знайдеться,— сказав один із верхівнів, що в двір уже 

вступили,— а для пана авдитора повинно знайтись. 

Почувши такий титул, корчмариха збентежилась і сказала: 

— Бачите, пане, в чім тут сила — у нас немає ліжок. Якщо його милость пан авдитор 

возить із собою постіль (а певне так воно і є), то просимо ласкаво до нас: ми з чоловіком 

поступимось своєю кімнатою, аби лише його милості догодити. 

— Оттак би й зразу,— сказав пахолок. 

Поки там вони домовлялись, із карети виліз чоловік, що з убрання одразу знати було, 

який у нього уряд і яке звання: довга мантія з широкими рясними рукавами свідчила про 

те, що слуга недаремно називав його авдитором. Він вів за руку панянку років, дивитись, 

шістнадцяти, вдягнену по-дорожньому; таку гарну, та любу, та милу, що аж очі на себе 

брала: коли б не було в заїзді Доротеї, Люсінди та Зораїди, всякий подумав би, що такої 

вроди в світі пошукати. Дон Кіхот, який теж був притомен, коли авдитор із дівчиною 

з’явився, промовив: 

— Ваша милость може сміливо розгоститися в цьому замку; хоть він, може, тісний та 

невигідний, але нема в світі такої тісноти і такої невигоди, що не відступили б перед 

військовою умілістю і вченістю, особливо коли вченість і військова умілість мають за 

провідницю й керівницю таку пишновеличну вроду, яка супроводить вашу вченість 

в особі сієї вродливиці, що перед нею не лише замкові брами повинні одкриватись 

і одчинятись, але й скелі розступатись, гори розходитись і розпадатись. Най же ваша 

милость зайде до сього раю — знайдуться тут зорі й сонця під пару небові, що вашець із 

собою приводить, знайдеться тут і військова доблесть у найвищому своєму прояві, 

і чудовна краса в найдосконалішій своїй подобі. 

Здивувавшися з такої орації, авдитор почав пильно приглядатися до Дон Кіхота, 

і подоба нашого рицаря вразила його не менше, ніж промовлені ним слова. Не здобувшись 

на відповідь, мусив він уже новій дивуватись появі: то Люсінда, Доротея та Зораїда, 

почувши від господині про нового гостя та вродливу дівчину, яка з ним приїхала, вийшли 

поглянути на неї і привітати її. Дон Фернандо, Карденіо й парох якнайгречнішими 

висловами засвідчили своє шанування панові авдиторові, і він нарешті ввійшов до 

корчми, непомалу зачудований усім тим, що тут почув і побачив, а красуні, що вже були 

там, сердечно привітали новоприбулу вродливицю. Авдитор дорозумівся зразу, що всі 

постояльці тут — люди шляхетного роду, один тільки Дон Кіхот збивав його з плигу 
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химерною постаттю своєю та не менш химерними манерами. Обмінявшися ще раз і ще 

милими речами та оглянувши приміщення, подорожні вирішили зробити так, як і раніше 

було задумано: дами переночують у тій комірчині, про яку ми говорили, а кавалери 

в сінях залишаться, покою їх стерегтимуть. Авдитор охоче погодився на те, щоб дочка 

його, ота панянка, пристала до жіночого гурту, а вона й сама була тому рада. На нічліг 

улаштувались вони з більшою проти їхнього сподівання вигодою, приставивши до 

вузького корчмаришиного ліжка дещо з постелі, яку авдитор із собою віз. 

Невольника ж нашого, як він уперше глянув на авдитора, щось ніби в серце торкнуло, 

що то, може, його брат. Він запитав у одного, служебника, що з авдитором їхав, як його 

панові на прізвище і відки він родом. Служебник одказав, що пана звуть ліценціат Хуан 

Перес де В’єдма, а родом він десь із Леонського підгір’я. З сієї відповіді капітан остаточно 

впевнився, що то і є його брат, який за отецькою порадою в науку пішов; без міри своїм 

відкриттям урадуваний, він одкликав набік дона Фернанда, Карденія та священика 

і об’явив їм несподівану новину, що сей авдитор подорожній — його рідний брат. Од 

слуги він дізнався також, що дон Хуан Перес їде в Америку, бо його іменовано авдитором 

у мексіканський трибунал, а та вродлива панянка, що з ним їде,— то дочка його, а мати її 

вмерла при породі, залишивши панові, крім дитини, ще й віно по собі пребагате. Капітан 

просив у своїх нових друзів поради — як йому перед братом одкритися. Може, краще 

буде вивідати заздалегідь, чи не згордує багатий своїм віднайденим убогим братом, чи 

таки ладен прийняти його з щирим серцем. 

— Дозвольте мені тую пробу зробити,— попрохав священик.— Я чомусь переконаний, 

пане капітане, що він прийме вас по-рідному, бо з його благородної появи і поважної 

поведінки можна судити, що пиха й зарозумілість йому чужі і що він зуміє вірно оцінити 

химери мінливої долі. 

— Так воно чи ні,— сказав капітан,— а все-таки краще буде, як я не зразу йому 

одкриюсь, а манівцями зайду. 

— Не турбуйтесь,— заспокоїв його священик,— кажу ж вам, я так цю справу зорудую, 

що всі будуть задоволені. 

Тим часом подали вечерю, і всі посідали до столу, крім невольника та дам, які вечеряли 

окремо у своїй комірчині. За вечерею священик сказав: 

— А знаєте, пане авдиторе, в Стамбулі, де я прожив кілька літ у неволі, був у мене 

товариш один, ваш тезко по прізвищу. Такого хороброго вояка, такого бравого капітана 

важко було знайти у всій гишпанській піхоті, але в того сміливця та завзятця доля була 

нещаслива. 

— А як того капітана звали, пане мій любий? — спитав авдитор. 
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— Звали його Руй Перес де В’єдма, а родом був десь із Леонського підгір’я,— одказав 

священик.— Так от цей товариш розповів мені про батька свого і братів таке, що якби я не 

знав його за людину й геть-то правдомовну, подумав би, що то якась казочка, от як бабусі, 

буває, взимку край коминка розказують. Розповів мені, що батько розділив добро своє на 

трьох синів і порадами їх мудрими обмислив, що твій Катон. Послухався він отецького 

слова й пішов у вояки, і так йому добре повелося, що за кілька років мужністю 

й хоробрістю своєю капітанського в піхоті чину доскочив, без жодної, як то кажуть, 

протекції; невдовзі мали його вже на полковника настановити, але тут стала йому на 

заваді лиха доля: якраз тоді, коли сподівався певної од неї ласки, в той щасливий день, 

коли стільки невольників волю свою одзискали, мусив він свою волю втратити (маю на 

думці день битви під Лепанто). Я ж потрапив у полон під Голетою, і за який час недоля 

звела нас докупи в Стамбулі. Звідти він дістався до Алжіру, де йому приключилась, як 

мені відомо, надзвичайна, можна сказати, небувала пригода. 

І тут священик переповів йому коротенько історію його брата з Зораїдою. Багато 

всяких справ довелось переслухати авдиторові, та жодної він, мабуть, не слухав так 

пильно. Оповідач дійшов до того моменту, коли французи сплюндрували втікачів, які 

пливли фелюкою, зоставивши товариша його та красуню-мавританку в великій біді 

й нужді. А що з ними потім було — він, мовляв, не знає; може, вони якось до Гишпанії 

втрапили, а може, ті французи їх у Францію завезли. 

Капітан, стоячи оподаль, слухав священикового оповідання і стежив пильно за 

найменшими порухами свого брата; той же, вислухавши все до кінця, зітхнув глибоко 

й промовив зі слізьми на очах: 

— Ох, пане, коли б ви знали, яку се ви сказали мені новину, як глибоко вона мене 

зворушила, що аж сльози мимохітні та мимовільні на очі мені набігли... Той завзятий 

капітан, про якого ви отеє розповіли, то мій старший брат; бувши зроду сильніший за нас 

із другим братом і душею величніший, обрав він собі почесне й достойне воєнне ремесло. 

То був один із шляхів, що панотець наш нам на волю давав, як вам відомо вже з оповіді 

вашого товариша, життя якого здалось вам за казку. Я вкинувся в науку і Божою волею та 

власним старанням дійшов на сій дорозі до становища, в якому ви мене отеє бачите. 

Другий мій брат поїхав у Перу і вбився там у велике багатство: гроші, що він нам звідти 

присилав, не тільки повернули з наддатком частину майна, що на нього при поділі 

припала, а й дала можливість батькові знову стати щедрим, а мені — гідно й поважно 

скінчити студії і доступитись уряду, який я тепер обіймаю. Панотець наш живий іще, але 

гине від бажання діждатися звістки про любого первістка свого і безнастанно благає Бога, 

щоб смерть не склепила йому очей, поки він живовидячки сина свого загубленого не 
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побачить. Дивуюсь тільки братові, що він же такий розумний, а не здогадався про гаразди 

свої та злигодні вісточки батькові переслати; щоб ми з батьком та братом знали були про 

такі речі, був би його викуп той давно готовий і без тої чарівної очеретини. А тепер 

я мушу серцем потерпати, чи пустили ті французи його з душею, чи, може, погубили, аби 

розбій свій приховати. Розпочав я подорож свою з радістю, та тепер одна цяя думка 

перемінює її в превелику печаль і тугу. О, братику мій любий, якби хто сказав мені, де ти 

тепер, я розшукав би тебе і вирятував од мук, хоть би й сам за те мусив муки прийняти! 

Якби приніс хто батькові старенькому вістку, що ти живий і знемагаєш десь у глибці 

підземній берберійській — видобули б ми тебе звідти гуртом, усе багатство своє 

положили б! О, прекрасна й великодушна Зораїда, якби ми могли нагородити тебе колись 

за добро, що вчинила єси моєму братові! О, як би мені хотілось бути присутнім при 

відродженні душі твоєї і погуляти на твоєму весіллі, що для всіх нас превеликою було б 

радістю! 

Такими словами промовляв авдитор, глибоко зворушений цими несподіваними 

новинами про брата, і всі слухачі, що були при тому, щирим серцем журбі його спочували. 

Бачивши тоді парох, що замір його добре вдався, як і хотів того капітан, вирішив, що пора 

вже покласти край тому загальному смуткові! От устав він із-за столу і, пішовши до 

комірчини, вивів звідтіля за руку Зораїду (Люсінда, Доротея та молода авдиторівна теж 

вийшли слідком за нею). Капітан чекав, що ж парох далі робитиме, а той і його взяв за 

руку та й підвів еюю пару до авдитора і до решти кавалерів, говорячи: 

— Осушіте ваші сльози, пане авдиторе, і нехай бажання ваші вінчаються найвищим 

благом, яке тільки можна собі уявити, бо перед вами рідний брат ваш і ваша мила братова. 

Оце, щоб ви знали, капітан В’єдма, а це — красуня-мавританка, що його в біді порятувала. 

Французи, про яких я вам розповідав, довели їх до убожества, аби ви могли появити 

супроти них великодушність доброго вашого серця. 

Капітан кинувся обіймати свого брата, а той поклав йому руки на плечі, аби краще 

роздивитись; як же впевнився остаточно, що се він і єсть, то пригорнув його міцно до 

себе, плачучи з радості так ревно і чуло, що, на них дивлячись, і з присутніх не один 

сльозу змахнув. Які вже там слова говорили одне одному брати, які почуття навзаєм 

виявили, того, мабуть, ніяким пером не спишеш і думкою ніякою не здумаєш. Ось вони 

вже розповіли коротенько один одному, як кому велося, ось упевнили один одного 

в щирій братерській приязні, ось уже авдитор обійняв Зораїду, пропонуючи їй до послуг 

усе своє добро, ось уже сказав своїй доньці поцілуватися з Зораїдою, ось уже знов 

заплакали всі присутні, дивлячись на вродливу християнку і ще вродливішу мавританку. 

Ось уже Дон Кіхот, що мовчки і з пильною увагою на ту сцену дивився, пристосовував її 
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у думці до химер мандрованого рицарства. Ось уже стали всі на тому, що капітан і Зораїда 

подадуться разом з братом до Севільї і дадуть знати батькові, що пропащий син об’явився, 

з неволі втік, аби приїхав, коли змога, до Зораїди на хрестини та на весілля, бо авдитор 

ніяким світом не міг перервати своєї подорожі — за його відомостями через місяць із 

Севільї до Нової Гишпанії мала вирушити флотилія, і було б вельми необачно пропустити 

таку нагоду. 

Отак раділи всі та втішалися, що невольникова доля раптом так на добре повернула, 

і аж тоді схаменулись, що ніч десь уже на дві третини збігла, то треба хоч за останню 

відпочити трохи й поспати. Дон Кіхот визвався тримати варту перед замком, щоб не напав 

буває велетень який-небудь чи там лихий чоловік, знаджений безцінними скарбами вроди, 

що в замкові тому сховок знайшли. Ті, що нашого гідальга вже знали, подякували йому 

красненько і розповіли тут же авдиторові про його химороди, чим той непомалу 

потішався. Один тільки Санчо Панса не міг діждатись хвилі одпочинку і примостився 

раніше й краще за всіх на збруї свого осла, не знаючи ще, яка йому за неї складеться 

халепа; та про се буде в нас річ десь там далі. Отож дами подалися в свою комірчину, 

а решта подорожніх примостилась як хто міг. Дон Кіхот зробив, як обіцяв — вийшов на 

двір замку чатувати. 

Так як перед світом до слуху дам долинув раптом голос чийсь, такий дзвінкий та 

гарний, що всі мимохіть заслухались, а найпаче Доротея, яка лежала побіч із панною 

Кларою де В’єдма (так-бо звали авдиторову дочку) і ще не спала. Ніхто не міг 

здогадатися, хто то так хороше співає, та ще й без усякої пригравки. Раз здавалось, ніби 

з двору той голос лине, вдруге — ніби вже зі стайні... Наслухали вони спильна, 

дивувались, що воно й хто, аж тут підступив до дверей Карденіо і сказав стиха: 

— Хто не спить, слухайте: то співає молодий погонич мулів. Що за чарівний у нього 

голос! 

— А ми вже й слухаємо, пане,— одказала Доротея. 

Карденіо пішов собі, а Доротея, прислухавшись пильніше, розібрала слова тої пісні: 

Розділ XLIII, де оповідається втішна історія молодого 

погонича та інші незвичні пригоди,  

що в корчмі приключились 

Я моряк, моряк любові, 

І в її пучині бурній 

Я блукаю і не знаю, 

Чи до берега приб’юся. 
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Я пливу й дивлюсь на небо, 

Бачу зірку золотую: 

Ні, така прекрасна й світла 

Не сіяла Палінуру! 

А куди веде та зірка, 

Я не знаю і мандрую, 

І до неї, все до неї 

Пориває мою душу. 

Раз у раз зухвала скромність 

І дурна благорозумність 

Вид ясний її від мене 

Закривають, ніби тучі. 

Зоре ясна, світлосяйна, 

Ти життя мені даруєш! 

Як сховаєшся за хмари, 

То від розпачу помру я... 

Дослухавши пісні до сього місця, подумала Доротея, що жаль буде, коли Клара не 

дізнає приємності, проспавши такий чудовий спів; от вона поторсала туди-сюди сусідку, 

розбуркала її і каже: 

— Даруй мені, дитино, що я тебе розбудила: се я для того зробила, щоб послухала ти 

собі на втіху прехороший голос, якого, може, зроду ще й не чула. 

Клара не розібрала спросонку, що їй казала Доротея, і перепитала в неї, а та повторила; 

тоді авдиторівна молода наставила вуха; як же почула, сердешна, перші два рядочки, що 

співак далі вивів, зараз затремтіла цілим тілом, ніби пропасниця перемінна на неї раптом 

напала, притулилась до Доротеї, пригорнулась і зашепотіла: 

— Ох, панійко моя пишна та люба, навіщо ви мене розбудили? Краще б мені була доля 

очі склепила і вуха заклала, щоб я не бачила й не чула того безталанного музики. 

— Що-бо ти кажеш, дитино? Отямся, таж то співає погонич мулів! 

— Ні, не погонич,— заперечила Клара,— а володар маєтнастей шляхетських і серця 

мого дівочого: довіку воно йому належатиме, хіба що сам кине. 

Здивувалась Доротея, що дівчина така молоденька таким напрочуд розумним 

і проречистим словом до неї обізвалась, і сказала їй: 

— Ви так висловлюєтесь, панно Кларо, що я нічого не збагну. З’ясуйте мені, будь 

ласка, по щирості, що то ви говорили про маєтності, серце і про того співака, що голос 

його так вас бентежить... Але ні, краще не кажіть зараз нічого, а то мені доведеться 

заспокоювати вас, а я так би хотіла ще тим співом порозкошувати, тим більше що він уже 

іншої завів — і пісня якась нова, і голос не той. 

— Нехай! — сказала Клара і, щоб не чути співу, заткнула собі вуха руками, чим знову 

здивувала Доротею, а та, прислухавшись пильно, вловила ось які слова: 

Ясна моя надіє, 
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Ми шлях важкий самі собі обрали; 

Іди ж назустріч мрії 

Крізь ніч і тьму, крізь хащі і завали 

І будь безстрашна, люба, 

Хоть жде тебе на кожнім кроці згуба. 

 

Не осягне лінивий 

Почесного тріумфу й перемоги, 

Не буде той щасливий, 

Хто сам до щастя не шука дороги, 

А згорне руки кволі 

І жде знічев’я милості від долі. 

 

Любовні насолоди 

Високу ціну мають справедливо; 

Амур свої клейноди 

Оберігає пильно і ревниво; 

Одвіку так ведеться: 

Нікчемне те, що дешево дається. 

 

Незламність духу може 

В коханні осягнути неосяжне, 

Вона мені поможе 

Амура міць поборювать звитяжно, 

І сподіватись треба, 

Що я з землі таки дістану неба. 

Тут спів урвався, і почулися знов Кларині ридання. Доротея ще дужче загорілась 

дізнатися, в чому причина того ніжного співу й того сумного плачу, і вона знов почала 

допитуватись у дівчини, проти чого вона їй допіру оті слова сказала. Тоді Клара, боячися, 

щоб її не почула Люсінда, ще ближче присунулась до Доротеї і зашепотіла їй над саме 

вухо — тепер уже ніхто сторонній не міг би її підслухати: 

— Той співак, пані моя люба, то син уродженого шляхтича з королівства Арагонського, 

властителя двох маєтків, а живе він тепер у столиці, якраз навпроти будинку мого татка. 

І хоть у нас у домі всі вікна взимку фіранками полотняними заслонені, а влітку 

віконницями ґратчастими, кавалер той, що в столиці навчається, побачив таки мене — чи 
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то в церкві, чи ще десь, не знаю. Ну, побачив та й закохався і давай із своїх вікон знаками 

різними та сльозами ревними те кохання своє мені освідчувати — мусила я йому хоч-не-

хоч повірити і сама його покохала, не знаючи навіть гаразд, хто він такий. Найчастіше він 

мені ось який знак подавав: руку з рукою з’єднає, мовби хоче сказати, що думає зі мною 

одружитись. Я б тому була рада, та коли ж сирота, матері немає, то нікому й поради дати. 

От я ніби й нічого, хіба тільки часом ось яку ласку йому робила: як татко мій із дому 

вийде, та і в нього так само, тоді відслоню, було, фіранку або віконницю відхилю та 

й покажуся йому вся — а він то вже такий радий, такий щасливий тоді був, що аж шалів із 

радощів. Та ось надійшов час, що таткові виїжджати треба, і юнак про те довідався — не 

од мене, певна річ, бо я ніяк не могла вістки йому переслати. Довідався та й захворів, 

сердешний, мабуть що з горя, так я не побачила його перед від’їздом, не попрощалась 

хоч би очима. Проїхали ми отак день, другий, завертаємо до двору заїжджого в одному 

посіллі, за день дороги звідсіля, аж бачу — він стоїть коло воріт у перевдязі парубка-

погонича, та так же ловко одягнувся, що й не впізнала б, якби образ його навіки в мою 

душу не врізався. От упізнала я його, здивувалась і зраділа, а він тільки глянув на мене 

крадькома, щоб татко не постеріг — він усе від нього ховається, як ми зустрічаємось десь 

на шляху або в заїзді. Знаю добре, що він мене любить і з тої любові пустився йти пішки, 

труд такий великий приймає, а я аж гину з жалю, і куди він ступенем ступить, туди й моє 

око біжить. Не знаю, що він собі думає і як йому вдалось від батька свого втекти, бо 

батько дух за ним ронить — адже то його єдиний син і такий юнак, що вартий 

найніжнішої любові; ви самі в тому переконаєтесь, як його побачите. А ще скажу вам, що 

пісні оті він сам придумав — говорено мені, що добре вчиться і до віршування вельми 

дотепний. І ще одне: скоро побачу його чи почую, як співає, зараз тремчу вся від страху та 

тривоги, боюся, щоб татко його не впізнав і про наші любощі не здогадався. За весь час 

я й словечком із ним не перекинулась, а так люблю, що жити без нього негодна. От і все, 

люба моя пані, що можу я розповісти вам про цього співака, котрого ви так уподобали за 

голос: із самого голосу вже знати, що то не простий собі парубок-погонич, як ви сказали, 

а володар маєтностей і сердець, як сказала я. 

— Годі, годі вже, панно Кларо,— обізвалась тоді Доротея, виціловуючи дівчину,— не 

кажіть мені більше нічого, а ждіть тихо ранку: маю в Бозі надію, що доведу вашу справу 

до щасливого кінця, якого вона заслуговує за такий поштивий початок. 

— Ох, пані! — зітхнула панна Клара.— Чого там мені ждати, коли батько його такий 

родовитий і багатий, що йому здається, ніби я його синові не то за дружину, а й за 

слугиню не годжуся? А потай свого татка я теж нізащо в світі не вийду заміж... Одного 

я хочу: нехай сей юнак покине мене і вертається додому, може, розлука й далека сторона, 
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в якій я житиму, загоять мою сердечну рану, хоча знаю, що ліки ті дуже непевні!.. Не 

можу збагнути, яка це мара мене обмарила, як те кохання в серце моє закралось — адже 

ми обоє такі ще молоденькі. Ми з ним, здається, одної верстви, а мені ще й шістнадцяти 

немає; каже татко, що на Михайла якраз шістнадцять мине. 

Доротея аж посміхнулася, почувши ті дитячі міркування панни Клари. 

— Відпочиньмо трохи, панночко,— сказал вона,— вже й ночі тієї мало зосталось, 

а дасть Бог світ, все буде як слід. Не я буду, коли вашої справи не залагоджу! 

Тут вони заснули обидві, і в усій корчмі запанувала глибока тиша. Не спали в ній 

тільки-но корчмарівна та наймичка Маріторна: наслухавшись про Дон Кіхотові химери 

і знаючи, що він вартує при брамі кінно і збройно, вони вирішили пожартувати з ним 

трохи або хоч посміятися з його чудної балаканини. 

У всій корчмі, треба сказати, не було жодного вікна, що в поле б виходило, за виїмком 

відтулини в амбарі, кудою солому надвір викидали. Коло сього ж то віконця причаїлись 

дві полудіви і стали дивитись на Дон Кіхота, як він сидів на коні і, спершись на списа, 

зітхав час від часу так тяжко та смутно, ніби з кожним зітханням душа йому з тіла 

відлітала. А ще почули, як промовляв він тихим, чулим та любосним голосом: 

— О володарко моя, Дульсінеє Тобоська, вершино краси людської, глибино й безодне 

мудрості, скарбнице люб’язності, виталище доброчесності, взоровзоре всього 

непорочного, благовісного й відрадісного, що тільки є на світі! Скажи, чим у сій хвилі 

бавиться твоя велич? Може, зносиш ти мислі свої високі до вірного твого рицаря, що 

з вольної своєї волі, аби лише тобі услужити, на різноракі і незчисленні небезпеки життя 

своє наражає? Повідай мені про неї хоч ти, о вночішнє триобразне світило! Можливо, 

споглядаєш ти нині заздрим оком на її незрівнянний образ, як вона походжає собі по 

кружганку пишного свого палацу або, злігши на балкон грудьми, про те гадає, як би, честі 

своєї не вронивши і гідності не вщербивши, втишити муку палкую, що безталанне серце 

моє з її причини приймає, про те думає, яке б мені дати блаженство за страждання мої, яку 

відраду за мою журбу, яке життя за смерть мою, яку, врешті, нагороду за вірную мою 

супроти неї службу! А ти, о Фебе-Аполлоне, що, певне, спішиш уже запрягти коні свої 

золотії, аби з самого рання виїхати назустріч володарці моїй, як тільки узриш її — благаю, 

вклонися їй од мене низенько. Та дивлячись на неї і вітаючи її, не важся торкатися устами 

ланит її, бо я запалаю ревнощами дужче, ніж ти колись палав до вітроногої гордівниці, що 

за нею вганявся єси до знемоги чи то по долинах Фессалійських, чи то по берегах 

Пенея,— не пам’ятаю вже гаразд, якими світами ти гасав тоді, закоханий і ревнивий... 

Та на сім слові корчмарівна перебила жалібне Дон Кіхотове просторікування; вона 

озвала рицаря й сказала: 
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— Пане мій і добродію, чиніте ласку і під’їдьте сюди! 

На той озив її і оклик Дон Кіхот повернув голову і при місяці, що саме на всю свою 

ясоту розсвітився, побачив, що гукають його з амбару, а отвір той здавався йому вікном, 

та ще й з позлотистими ґратами — інакше, на його думку, й не могло бути в такому 

пишному замкові, за який він мав ту корчму,— і в його божевільній уяві, як і минулого 

разу, виник образ чарівливої панянки, дочки власниці того замку, яка, не маючи більше 

змоги поборювати в собі пристрасть любовну, знову домагається його кохання. З сією 

думкою, щоб ніхто не смів закинути йому неґречності або невдячності, він підібрав 

повіддя Росинантові, під’їхав до отвору і, побачивши двох дівчат, промовив: 

— Жаль мені за вас превеликий, ясновельможна панно, що помисли ваші любовні до 

того спрямовані серця, котре не має можності такими почуттями назустріч озватися, яких 

заслуговують краса ваша і цнота,— лише не виніте за те нещасливого мандрованого 

рицаря, котрому Амур заборонив зносити мислі до будь-якої іншої особи, крім тієї, що від 

хвилі, коли він скинув на ню очима, сталася єдиною над його серцем царицею. Даруйте 

мені, ласкава панно, вертайтеся до вашого покою і не ясуйте мені почуттів ваших, аби не 

мусив я знову невдячником показатися. Як же з любові до мене ви бажаєте, щоб 

я прислужився вам у іншій якійсь, не любовній справі, то скажіть мені — клянуся 

йменням далекої і солодкої ворогині моєї, що я тут же вчиню вашу волю, дістану вам, 

коли хочете, навіть пасмо Медузиного волосся, того ворушкого гадюччя, а як скажете, то 

й проміння сонячного, що в кришталі ув’язнене. 

— Моїй пані нічого такого не треба, пане лицарю,— відповіла йому на те Маріторна. 

— А чого ж вашій пані треба, о мудра дуеньє? — спитав Дон Кіхот. 

— Тільки вашої прекрасної руки,— сказала Маріторна,— аби, доторкнувшись до неї, 

остудити хоч трохи палку жагу, що привела її до сього вікна з немалою для честі її 

небезпекою, бо як застане її панотець, то пошаткує на капусту, що й вуха цілого не 

лишиться. 

— Хотів би я бачити, як він се зробить! — вигукнув Дон Кіхот.— Нехай бережеться, як 

не хоче добутися найганебнішої смерті, якою будь-коли помирав отець, що важився 

піднести злочинну руку на ніжне тіло закоханої дочки своєї. 

Маріторна була впевнена, що рицар таки подасть руку, якої від нього зажадали, і, 

обміркувавши наперед, що мала робити, скочила од віконця того хутенько до стайні, взяла 

там обротьку Санчового осла і миттю назад вернулася. Дон Кіхот тим часом став уже 

ногами Росинантові на сідло, силкуючись дотягтися до того, мовляв, гратованого вікна, за 

яким у його уяві стояла зранена любов’ю панянка, простягнув їй руку і промовив: 
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— Возьміте, панно, сюю руку, вірніше кажучи, сюю покарницю всякого ледарства на 

світі; возьміте, кажу, сюю руку, до котрої ніколи ще не приторкалась жіноча рука, навіть 

рука обранниці моєї, якій належу я цілим тілом і душею. Не на те вам подаю її, абисте її 

цілували, іно на те, абисте поглянули на сплетіння її сухожиль, на зчеплення мишиць, на 

розгалуження тугих та широких її жил і спізнали з того, яке могутнє мусить бути рам’я, 

що до тої руки належить. 

— Зараз побачимо,— одказала Маріторна. Зробила зашморг на оброті, накинула йому 

на зап’ясть, а тоді підбігла до воріт амбарних і прикрутила другим кінцем до засовня. 

Відчувши на кісточці жорсткість ременя, Дон Кіхот промовив: 

— Здається мені, що ваша милость не гладить мою руку, а наче шкребе. Не будьте до 

неї жорстокою, адже вона не винна в тій жорстокості, якою моє серце до вас обернулось, 

тож не зривайте свого серця на сій малій частині замість цілого. Ще ж і на те нехай ваша 

милость ізважить, що хто щиро любить, не мститься так підступно. Та ніхто вже тих Дон 

Кіхотових слів і не слухав, бо скоро Маріторна прив’язала його, зараз обидві шкодниці 

чкурнули звідтіля, конаючи зо сміху, і лишили нашого рицаря в такому скруті, що годі 

було шукати викруту. Стояв він, як ми вже казали, на Росинанті, руку в отвір просунув, 

а її запетльовано та до воріт прив’язано, то й потерпав хтозна-як, щоб кінь його, буває, не 

рушився туди чи сюди, бо тоді довелось би йому на власній руці повиснути; боявся навіть 

поворухнутись, хоч Росинант у нього такий був смирняга і плохута, що й цілий вік, 

здається, простояв би нерушиме. Побачивши вкінці, що він таки прив’язаний, а панянки 

пішли кудись, Дон Кіхот уявив собі, що то йому чарами пороблено, як і минулого разу, 

коли в цьому самому замку він дістав лупки од зачарованого мавра, що в погонича 

перекинувся. Він проклинав себе подумки за необережність свою та необачність: ледве 

вихопившися раз із сього замку, він наважився вступити в нього вдруге, хоч то для 

мандрованих рицарів певна ознака й пересторога — якщо пригода не вдалась, виходить, 

не тобі вона, а комусь іншому судилась, тож не годиться пускатися на неї вдруге. 

Моцювався він тією рукою, туди й сюди крутив, чи не одв’яжеться, та шкода було 

заходу — надто вже міцно прикрутили. Щоправда, смикався він обережно, щоб Росинанта 

не потривожити; хоч як йому хотілося знову в сідло сісти, та що тут удієш — або стій, або 

руку собі вирви. 

Давай він тоді жалкувати, що нема при ньому меча Амадісового, проти якого всі чари 

безсилі; давай свою лиху долю проклинати, давай бідкатися, що скільки то зла в світі 

скоїться, поки він отут зачарований перебуватиме (а що його зачаровано, в тому він не 

мав найменшого сумніву); давай згадувати знову кохану свою Дульсінею Тобоську, давай 

кликати зброєношу свого Санча Пансу, який, простягнувшись на упряжі ослячій, так щиро 
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розіспався, що й про рідну маму свою забув; давай гукати чародія Ліграндея та мудрого 

Алькіфа, щоб порятувати його, давай узивати до доброхітниці своєї Урганди, щоб помочі 

йому дала... Одне слово, і ранок уже надоспів, а рицар наш з бентеги та відчаю волом 

ревів, не сподіваючись, що день принесе мукам його якусь пільгу, бо гадав, що вже його 

на віки вічні заклято. На ту думку наводив його і Росинант, що стояв, мов уритий, і не 

ворушився. І ввижалося гідальгові, що так він і нидітиме разом із конем своїм, не ївши, не 

пивши і не спавши, поки не минеться лиховісна дія світил небесних, або поки могутніший 

якийсь чарівник не розіб’є тих зловорожих чарів... 

На щастя, він помилився в тих своїх думках, бо як тільки зоря вранішня зазоріла, до 

корчми під’їхало четверо вершників, добре одягнених і споряджених, з мушкетами при 

сідлах. Загрюкали вони щосили До брами заїзду, бо ще зачинена була, і Дон Кіхот, що 

навіть у такому стані вважав себе за вартового, покрикнув до них дужим і гордим 

голосом: 

— Рицарі чи зброєносці, чи хто ви там єсте, не годиться вам до брами сього замку 

ґвалтом добуватись, бо річ ясна, що такої ранньої години всі замчани ще спочивають, та 

й не подоба фортецям одчинятися, поки сонце праведне проміння свого на весь світ не 

розпросторить. Тож звертайтеся й чекайте, аж день білий настане, тоді ми ще подивимось, 

чи варто вас упускати, чи ні. 

— Де той у біса замок, де фортеця? — гукнув один вершник.— Не гайте нас цими 

дурними церемоніями! Якщо ви господар заїзду, то кажіть нам одчинити: тільки коні тут 

погодуємо та й далі рушимо, бо спішно нам діється. 

— Чи вже ж то, рицарство моє, скинувся я на господаря заїзду? — спитав Дон Кіхот. 

— Не знаю, на кого ви так скинулись,— одказав другий вершник, __ 

тільки знаю, що дурниці мелете, називаючи цю корчму замком. 

— Бо се і єсть замок,— заперечив Дон Кіхот,— і то найкращий на всю околицю, бо 

властителі його тримали в руках берло, а на голові корону носили. 

— А може, навпаки: на голові берло, а на руках корону? — спитав єхидно 

подорожній.— Певне, в сьому заїзді кумедіянти якісь отаборилися, що звикли носити 

берла й корони, про які ви говорите. Не думаю, щоб у таку задрипану корчму, в такий 

загумінок завертали коли особи, гідні справжнього берла й справжньої корони. 

— Не знаєте ж ви світові ладу,— сказав тоді Дон Кіхот,— коли вам невідомо, які 

пригоди трапляються мандрованим рицарям. 

Товаришам вершника, який розпочав розмову з Дон Кіхотом, набридло слухати ті 

теревені, і вони загрюкотіли у ворота ще дужче, аж корчмар пробудився та, либонь, і всі 

його постояльці. Господар устав і спитав, хто там стукає. Тут як на лихо одна з кобил, 
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котрі були під подорожніми, наблизилась понюшки до Росинанта, що, сумно опустивши 

вуха, смирнесенько стояв під витягнутим своїм паном. Хоть же й здавалося, що кінь той 

дерев’яний, та живчика все-таки якогось мав і собі давай нюшкувати, хто там до нього 

лащиться; та ледве зворухнувся трохи, як ноги Дон Кіхотові роз’їхались і з сідла 

виковзнули — щоб не був за руку прив’язаний, то певно беркицьнувся б додолу. І так же 

йому сильне заболіло, мов хто руку в зап’ясті різав або плече з суглоба викручував: висів 

так низько, що пальцями ніг от-от, здається, землі дістане, та то було для нього ще гірше, 

бо тужився щосили ступнями на землю стати, і все не міг дотягнутись, як от буває до диби 

кого припнуть, а він дригається, бідолашний, сподіваючись до долу якось досягнути, і тим 

тільки збільшує свою муку. 

Розділ XLIV, де оповідається про нові незвичайні події,  

що в корчмі сталися 

Дон Кіхот репетував таким непутнім голосом, що зляканий корчмар, одперши браму, 

зараз побіг подивитись, що воно там кричить; кинулись за ним і подорожні. Од того крику 

пробудилася й Маріторна; зміркувавши, в чому тут річ, вона шмигнула в амбар і одв’язала 

оброть, на якій висів Дон Кіхот. На очах у господаря й новоприбулих гостей брязнув наш 

рицар додолу; ті підійшли до нього й спитали, що йому таке, чого він так кричав. Він 

скинув мовчки з себе той ремінь, звівся на ноги, зліз на коня, ослонився щитом і списа 

взяв наперехил, од’їхав назад далеченько, а тоді вернувся клусом під корчму і проголосив, 

гарцюючи: 

— Як іскаже которий, що не даремне, а за діло було мене зачаровано, того я з дозволу 

володарки моєї принцеси Обізіяни назву брехуном і визву та викличу на мономахію 

рицарську! 

Новоприбульці здивувались гідальговим речам, але господар допоміг їм вийти з того 

дива, пояснивши, що то Дон Кіхот і на нього не треба звертати уваги, бо він несповна 

розуму. Тоді вони спитали у господаря, чи не заїздив часом до корчми його панич років 

п’ятнадцяти, перебраний за погонича мулів, а прикмети, мовляв, у нього такі й такі — 

і змалював словами, який на подобу той юнак, що в панну Клару закохався. Корчмар 

одповів, що багато в його заїзді люду перевернулось, та він такого щось ніби не пригадує 

собі. Але тут один із подорожніх помітив раптом карету авдиторову і сказав: 

— Так і є, він тут десь мусить бути. Ось карета, за якою, кажуть, він раз у раз уганяє. 

Хай же один тут при брамі зостанеться, а решта всередині шукає. Ба ні, ще комусь треба 

круг корчми вартувати, щоб він, буває, десь через мур не вискочив. 

— Гаразд, так і зробимо,— погодився другий. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2296 

 

Тоді двоє до корчми вступили, третій при брамі лишився, а четвертий почав круг двору 

ходити. Господар дивився на те все й не знав, до чого воно — здогадувався тільки, що 

того панича шукають, що його прикмети допіру оце розказували. 

Тим часом і сонечко вже встало; чи то з сієї причини, чи, може, од галасу, що Дон 

Кіхот наробив, попрокидались і повставали всі нічліжани. Перше за всіх посхоплювались 

панна Клара та Доротея: одній не давала спокою думка, що десь тут близько її коханий, 

а другу розбирала цікавість поглянути, який же він єсть, то обом не до спання вже вночі 

було. Дон Кіхот, бачивши, що ніхто з чотирьох подорожніх на нього не зважає і виклику 

не хоче приймати, аж нетямився з гніву та досади; якби регули рицарські дозволяли 

мандрованому рицареві встрявати в нову пригоду після того, як він дасть клятву нічого не 

починати, поки не довершить приреченої справи, наш гідальго неодмінно був би кинувся 

на них, і вони хоч-не-хоч мусили б із ним до бою стати; але він тримав у пам’яті свою 

обіцянку, що не пускатиметься в інші пригоди, поки принцесі Обізіяні царства її не 

поверне, тож угамувався потроху і дивився мовчки на новоприбулих — чим усі ті їхні 

заходи скінчаться. Один із них тим часом таки відшукав панича — той спав у стайні поряд 

із справдешнім погоничем і в думці собі не клав, щоб хто його розшукував, а тим більше 

міг упіймати. Той чоловік схопив юнака за руку і сказав: 

— Оце так, пане доне Луїсе, добре ви задля стану свого високого одяглися і в добрій 

постелі спочивали — зразу видно, що паніматка ваша в розкошах великих ростила вас 

і кохала. 

Заспаний юнак протер собі очі і, приглянувшись пильніше до того чоловіка, впізнав 

у ньому батькового челядинця; се відкриття так його; ошелешило, що довгу хвилю і на 

слово не міг здобутись. Челядинець же провадив далі: 

— Ну, що ж, пане доне Луїсе, іншої ради нема — наберіться терпіння та вертайтесь 

мерщій додому, як не хоче вашмость, аби татко ваш, а мій пан, на той світ не вирядився, 

бо так він утечею вашою засмутився, що на інше тут і сподіватись годі. 

— А як же дізнався татко, що я саме сюди поїхав і в такому перевдязі? — спитав дон 

Луїс. 

— То один школяр,— одказав слуга,— якому ваша милость замір свій одкрила, 

зглянувся на татка вашого, побачивши, як дуже він за вами побивається, і все йому 

розповів. Тоді пан послав нас чотирьох за вами наздогінці, і от ми, всі четверо, до ваших, 

паничу, послуг. Ми з душі раді, що недарма ганялись і зможемо привести вас перед очі 

того, котрий так ревне вас любить. 

— А це вже буде як я захочу і як Бог дасть,— заперечив дон Луїс. 
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— Та що ж тут хотіти і що Бог може дати іншого? Вертайтесь додому, та й квита. Іншої 

ради годі й вигадати. 

Той парубок-погонич, із яким спав дон Луїс, чув усю розмову; він схопився з постелі 

і побіг розказати все дону Фернандові, Карденієві та іншим постояльцям, що встигли вже 

на той час одягнутись. Він сказав їм, що чоловік величає того хлопця паном, і переповів 

їхню розмову, з якої знати було, що слуга хоче завернуть панича додому, а той 

опинається. Почувши од погонича такі речі і пригадавши, який у того юнака чудовий 

голос, усі притьмом захотіли довідатись достеменно, хто він такий єсть, а якщо йому 

насильство яке загрожує, то й помочі дати, от і пішли вони гуртом туди, де панич і досі 

з слугою ще сварився та сперечався. Тут саме й Доротея з комірчини вийшла, а за нею 

стривожена панна Клара; Доротея, одкликавши Карденія набік, розповіла йому 

коротенько історію того співака нічного та панни Клари, а Карденіо розказав їй, що вже за 

юнаком сюди погоня з дому приїхала. Він говорив усе те тихенько, проте панна Клара 

почула таки новину, і так тая новина її в серце вразила, що, мабуть, без пам’яті упала б 

бідна дівчина, якби Доротея була її не підхопила. Карденіо порадив Доротеї, щоб ішла 

з дівчиною в кімнату, а він, мовляв, постарається залагодити якось тую справу; так же 

вона й зробила. 

Тим часом усі четверо слуг зібралися вже докупи; вони обступили дона Луїса 

і вмовляли його чимдуж, аби не гаяв дарма часу та їхав мерщій додому панотця свого 

в журбі розважати. Дон Луїс казав їм, що зроду не поїде, поки не доведе до скутку однієї 

справи, бо йдеться тут про життя його, честь і душу. Слуги своє правили, що вертатись їм 

без нього ніяким світом не можна; чи по волі, чи по неволі, а вони таки мусять його 

забрати. 

— Візьмете хіба мій труп,— уперто відмагався дон Луїс.— Хоч на які способи будете 

братись, одволочите мене додому тільки бездиханного. 

Тут на суперечку тую позбігались інші корчемні постояльці, в тому числі Карденіо, дон 

Фернандо з прибічниками своїми, авдитор, священик, цилюрник, а також Дон Кіхот, який 

вирішив, що годі вже йому варти додержувати. Карденіо, що знав уже юнакову історію, 

спитав у слуг, чого це вони ґвалтом хочуть кудись його везти. 

— А того,— одказав один із них,— що хочемо батькові його життя привернути, бо 

з туги за паничем пан наш смерті пожити може. 

Та дон Луїс сказав йому на це: 

— Нема чого тут мої справи привселюдно обговорювати. Я чоловік вільний: захочу — 

то сам вернусь, а не захочу — ніхто мене не присилує. 
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— Присилує вас до того ваш таки добрий розум,— не вгавав слуга.— Як же він у вас, 

може, схибить, то не схибить у нас, і ми зробимо те, за чим сюди приїхали, і що зробити 

нам велить наша повинність. 

— Треба нам з’ясувати як слід, у чому тут, власне, річ,— втрутився в розмову авдитор. 

Тоді слуга, впізнавши в ньому ланового сусіда, сказав: 

— Чи ж ви, пане авдиторе, не впізнаєте сього панича? Це син сусіда вашого, він утік із 

отецького дому в такому перевдязі, що аж ніяк станові його не личить — гляньте лишень 

на нього, то самі побачите. 

Авдитор приглянувся пильніше до юнака і таки впізнав сусідового сина. Обійняв його 

сердечно та й питає: 

— Що се за дитячі вибрики, пане доне Луїсе? Чи, може, й справді є якась поважна 

причина, що примусила вас мандрувати таким способом і в такому перевдязі, що справді 

мало пасує до звання вашого? 

На очах юнакові аж сльози наринули, і ні слова на відповідь не промовив він 

авдиторові. Тоді авдитор заспокоїв служебників, сказавши, що якось-то воно влаштується, 

а сам узяв дона Луїса за руку, одвів його трохи далі і почав питати, чого се він із дому 

втік. Поки він там його розпитував, коло брами корчемної зчинився знову галас: 

скориставшись тривогою, що дон Луїсові слуги тут наробили, двоє постояльців задумали 

вислизнути нишком із корчми, не заплативши за нічлігування. Та господар завше мав 

пильніше око на свої справи, аніж на чужі, спіймав їх коло самих воріт і почав правити 

плати, такими гнилими словами кривдників лаючи, що вони зозла з кулаками на нього 

кинулись і такого дали йому гарту, що мусив бідний корчмар пробі кричати. Роззирнулись 

кругом жінка його й дочка, бачать, аж крім Дон Кіхота навряд чи хто господаря зараз 

оборонить, бо всі своїми справами заклопотані; тим корчмарівна й звернулась до рицаря 

з такими словами: 

— Благаю вас, пане лицарю, аби силою, даною вам од Бога, оборонила ваша милость 

бідного панотця мого, бо ті два розбишаки молотять його, як снопа пшенишного! 

Вислухавши її, Дон Кіхот відповів спокійно і незворушно: 

— Ясна панно, в сій хвилі прохання ваше нестатечне і недоречне, бо невільно мені 

в якусь нову пригоду вдаватись, допоки тієї не завершу, на яку вже своє слово подав. Чим 

же я вам у сій справі можу вслужити, дак ось чим: біжіть і скажіть панотцеві вашому, аби 

якнайдовше ворогам одсіч давав і ні в якому разі їм не здавався, а я тим часом попрошу 

в принцеси Обізіяни, аби дозволила мені допомогти йому в такій притузі, і як дістану од 

неї призвоління, то будьте певні, що я його неодмінно порятую. 
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— Ой лишенько! — гукнула Маріторна, що чула ту розмову.— Поки ваша милость теє 

призвоління дістане, то пан мій буде вже десь на тому світі! 

— Дайте мені лишень випросити того дозволу, ясна панно,— заперечив Дон Кіхот,— 

і нехай він собі буде навіть на тому світі, я його і звідти визволю, хоч би і всі тогосвітні 

сили проти мене встали, а як ні, то такої докажу помсти над лиходіями, які його туди 

спровадили, що то вже немала буде для вас сатисфакція. 

Нічого більше їм не кажучи, підійшов до Доротеї, приклякнув перед нею і почав 

слебізувати своєю мудрованою рицарщиною, просячи, аби її велич уділила йому з ласки 

своєї призвоління стати на поміч властителеві сього замку, на котрого великеє впало 

безголов’я. 

Принцеса охоче вволила його прохання; тоді рицар добув меч.а, прикрився щитом 

і кинувся до воріт, де ті два постояльці чесали ще господаря свого немилосердним чосом. 

Та добігши до них, став раптом, ніби до місця прикіпив, хоч Маріторна й господиня 

гукали йому, аби не стояв, а панові й мужеві їхньому помочі-рятунку давав. 

— Тим я стою,— одвітував їм Дон Кіхот,— що не подоба мені проти челядницького 

люду меча добувати. Гукніть сюди джуру мого Санча Пансу, бо така помста й оборона 

саме йому випадає і належить. 

Поки ж то коло воріт всі оці розмови точилися, кулаки в бійці не вгавали, і корчмареві 

добре перепадало в пику і в потилицю, на превелику досаду Маріторні, корчмарисі та її 

доньці, що аж нетямилися з Дон Кіхотового боягузтва та духопеликів, які діставав пан 

їхній, муж і отець. 

Та залишимо на якусь часину господаря, може, хтось його таки виручить, а ні, то нехай 

мовчить та дише і не важиться більше на такі справи, для яких йому бракує сил. Відійдімо 

краще назад ступнів із п’ятдесят та послухаймо, що відповість дон Луїс авдиторові: адже 

ми розсталися з ними, як пан судія розпитував юнака, чого він пішки мандрувати пустився 

та ще в такому злиденному одязі. Юнак міцно схопив його за руки, мовби серце йому 

тиснув жаль необорний, і, проливаючи буйні сльози, почав говорити: 

— Пане мій і добродію, я можу вам одне тільки сказати: з тої хвилини, як небо 

погодило мені, а близьке сусідство дало змогу побачити володарку мою панну Клару, 

вашу доньку, а мою царицю,— з тої самої хвилини заволоділа вона душею моєю, і якщо 

ваша воля, пане мій правдивий і отче, тому не противна, то ще сьогодні може вона стати 

малжонкою моєю. Заради неї покинув я отчий дім, заради неї взяв на себе сю одежу, аби 

слідком за нею слідкувати будь-куди, як ото стріла, що до мети її пущено, як ото 

мореплавець, що за провідною зорею лине. Вона знає про моє кохання лише стільки, ск 

льки його могли зрадити сльози мої, що вона здалеку на очах моїх бачила. Вам, добродію, 
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відомо, що батьки в мене — люди шляхетні і маєтні, що я в них єдиний спадкоємець; 

якщо цього з вас досить, аби ви наважились учинити мене цілком щасливим, то прийміть 

ще нині мене за сина вашого. Як же панотець мій інші, може, має наміри і не оцінить 

належно скарбу, який мені пощастило знайти, то є сила, сильніша над людську волю: час 

може що завгодно перемінити, що завгодно перелаштувати. 

По сім слові закоханий юнак замовк, авдитор же стояв здивований, збентежений 

і вражений: дивувався тому, як розумно й красномовно говорив дон Луїс про свої почуття, 

бентежився тим, що не знав, що робити в такій непевній і несподіваній оказії. Тим же він 

і не відповів йому нічого певного, прохав тільки заспокоїтись і затримати слуг до 

завтрього, а там, казав, уже подумаємо, що робити, аби всім добре було. Дон Луїс усе 

поривався цілувати йому руки, зрошуючи їх буйними сльозами, що й кам’яне серце був би 

зворушив, не то авдиторове, бо пан судія розумний був чоловік і усвідомлював, яке щастя 

принесе цей шлюб його дочці; дуже йому й самому хотілось молодят поєднати, але щоб 

усе по-доброму було, щоб дав на те згоду і дон Луїсів батько, котрий як це було відомо 

авдиторові, прагнув здобути для сина високий титул. 

Тим часом ті два бешкетники дійшли з господарем до згоди і заплатили йому, не 

стільки погроз Дон Кіхотових злякавшися, скільки здавшись на його розсудливі та 

переконливі докази, а дон Луїсові слуги чекали, чим скінчиться розмова їхнього панича 

з авдитором і на що він нарешті зважиться. Та лукавий, як то кажуть, не спить, а все 

миром колотить: якраз у цей час до корчми прибився той самий цилюрник, у якого Дон 

Кіхот здобув колись Мамбрінового шолома, а Санчо Панса взяв міньки упряж; завів він 

осла свого до стайні, аж бачить — Санчо коло сідла саме порається. Впізнав цилюрник 

своє добро і, набравшися зваги, кинувся на Санча, гукаючи: 

— Ага, попався, жучку, в ручку! Давай мені, пане шалигане, мідницю мою, сідло і всю 

збрую, що ти в мене вкрав! 

Побачивши Санчо ту наглу напасть і почувши, як його шпетять, ухопився однією 

рукою за сідло, а другою двигонув напасника в зуби, аж той юшкою вмився; проте 

цилюрник усе-таки не випускав із рук здобичі, тобто сідла свого, а закричав іще дужче, аж 

усі постояльці корчемні на той бешкет і гармидер позбігались. 

— Іменем короля і правосуддя! — волав цилюрник.— Рятуйте мене, я своє добро беру, 

а сей розбишака, сей волоцюго хоче мене вбити! 

— Брешеш,— огризався Санчо,— ніякий я не розбишака й не волоцюга, а ся здобич 

дісталась панові моєму Дон Кіхоту в чесному бою! 

Сам Дон Кіхот теж надоспів уже туди і з великою втіхою дивився, як джура його 

обороняється і в наступ переходить. З сієї хвилі він вирішив, що Санчо в нього добрий 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2301 

 

вояка, і поклав у душі при першій же нагоді висвятити джуру свого на рицаря, бо він 

цілком заслуговує тої честі. 

Звада тим часом не вгамовувалась; цилюрник сказав між іншими речами й таке: 

— Панове добродійство, це сідло осляче моє, як моя та смерть, що Пан Біг мені 

призначив; я так його добре знаю, мовби сам його вродив. Та тут же в стайні і осел мій, 

він не дасть мені збрехати: от хоч приміряйте самі, і як воно йому не ляже, мов улите, то 

назвіть мене тричі падлюкою! І то ще не все: того самого дня, як у мене сідло вкрадено, 

пропала й мідниця моя новесенька, ще й у роботі не була; я за неї цілого таляра дав! 

Тут Дон Кіхот уже не витримав. Він кинувся до двох супротивників, розборонив їх, 

а сідло поклав на видноці, щоб усі добре бачили його, поки буде встановлено істину, 

і промовив: 

— Що сей бравий зброєносець помиляється, ви можете вже з того ясно і явно 

урозуміти, панство моє, що він називає мідницею голярською ту річ, яка була, є і буде 

Мамбріновим шоломом, а шолома того я добув у нього в чесному поєдинку, після чого 

став правоправним господарем його і властителем. Що ж до цього сідла, то воно мене не 

обходить; скажу тільки, що джура мій Санчо прохав у мене дозволу зняти попону з коня 

того переможеного боягуза і прикрасити ним свого ступака. Я дав йому той дозвіл, а він 

узяв попону; яким робом вона перемінилась на осляче сідло, я напевне не знаю, гадаю, 

одначе, що це одно з тих перетворень, які постійно відбуваються в нашому рицарському 

житті. А щоб воно було певніше, бігай, друже Санчо, та принеси сюда шолома, що сей 

добрий чоловік за мідницю собі має. 

— Бігме, пане,— сказав Санчо,— як у нас із вами немає інших доказів, крім того, що ви 

кажете, то з цієї мідниці такий самий Лаврінів шолом, як із цього ослячого сідла попона. 

— Роби, що я сказав,— гримнув Дон Кіхот,— адже в цьому замку все зачароване. 

Санчо збігав і приніс мідницю. Дон Кіхот узяв її в руки і сказав: 

— Дивіться, панове, самі, яким лицем важиться отсей зброєносець називати мідницею 

мого шолома! Присягаю на рицарський орден, до котрого належу, що се той самий 

шолом, який я у нього здобув — я не додав і не відняв тут нічогісінько. 

— Правду каже мій пан,— підтвердив Санчо Панса,— бо відколи він цю штуку здобув, 

то один усього раз у битву з нею ходив, коли визволяв тих бідолашних кайданників, і якби 

не ця шоломідниця, то було б йому непереливки, так густо ворог камінюччя на нас 

швиргав. 

Розділ XLV,  

в якому остаточно вирішуються сумніви  
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щодо Мамбрінового шолома та сідла,  

а також оповідаються не менш правдомовно  

ще деякі пригоди 

— Як вам це все подобається, панове добродійство? — сказав тоді цилюрник.— Чуєте, 

сі шляхетні люди затялись на тому, що це не мідниця, а нібито шолом! 

— Авжеж, шолом! — вигукнув Дон Кіхот.— Коли хто з рицарів наважиться 

стверджувати противне, я скажу, що він бреше, а зброєносцеві скажу, що він бреше 

тисячу разів! 

Тоді вже наш цилюрник, який теж був тут присутній і знав Дон Кіхотову химерну 

вдачу, вирішив іще більше завзятого гідальга розтроюдити і зажартувати собі з нього, аби 

інших розсмішити. 

— Пане цилюрнику, чи хто ви там такий,— звернувся він до власника мідниці,— я, 

щоб ви знали, теж голярним ремеслом бавлюсь, уже двадцять років буде з чимось, як на 

майстра вийшов, тож і все начиння голярське знаю, як свої п’ять пальців. А за молодого 

віку, вважайте, довелось мені й вояцького хліба скуштувати, тож я розбираюсь незгірше, 

де шолом, де шишак, де начілля — знаю, одним словом, усяку зброю і збрую вояцьку. От 

я й кажу (якщо я помиляюсь, то інші, може, поправлять мене), що ця от штука, яку цей 

пишний пан у руках тримає, то зовсім не мідниця голярська: вона так од неї одрізняється, 

як чорний колір од білого, а правда од брехні. Мушу, проте, заявити, що це хоть і справді 

шолом, але шолом незуповний. 

— Авжеж, що так,— підхопив Дон Кіхот,— йому бракує спідньої частини, тобто 

наборідника. 

— Так воно і є,— підтримав їх священик, зрозумівши намір свого приятеля. Те саме 

ствердив Карденіо й дон Фернандо з прибічниками своїми, авдитор теж пристав би, 

мабуть, до жарту, якби не поринув у глибоку задуму: та історія з дон Луїсом так його 

заклопотала, що він мало вважав на такі пусті витівки. 

— Боже правий! — нетямився одурений голяр.— Чи то можебна річ, аби стільки 

поважних людей казало на мідницю, що то якийсь шолом? Та це ж така чудасія, що хоть 

цілий учений собор сюди поклич, то тільки ахне! Ну, та коли вже це шолом, а не мідниця, 

тоді ж і он то, мабуть, не сідло на осла, а на коня попона, як каже той добродій. 

— На мої очі то все-таки сідло,— зауважив Дон Кіхот,— а втім, ця справа мене не 

обходить. 
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— Чи то сідло, чи попона,— сказав священик,— має визначити пан Дон Кіхот, бо мушу 

признатися, що на лицарії він розуміється далеко краще, ніж усі тут присутні, не 

виключаючи й мене. 

— На Бога, панство моє любе,— промовив Дон Кіхот,— у цьому замку, де я оце вдруге 

вже опинився, стільки мені всякого непевного приключилось, що я не наважуюсь дати 

певної відповіді на будь-які питання щодо речей, котрі в згаданому замку обертаються, бо 

все в нім, здається мені, зачароване та зачакловане. За першим разом мордував мене 

заворожений мавр, що тут у замку виводиться, а прибічники його Санчові моєму немалого 

завдали клопоту: тепер же знов сю ніч години дві я провісив, за руку почеплений, не 

знаючи, як я в ту біду попав і чи воно взагалі було, чи ні. Тим я і вважаю, що було б дуже 

необачно з мого боку висловлювати якусь рішучу думку про такі сумнівні й непевні речі. 

Хто не вірив, що то шолом, а не мідниця, тим я вже відповів, а от вирішувати, чи то сідло, 

чи попона, я не беруся, нехай ваші милості про те судять, як самі здорові знають. 

Можливо, саме через те, що вас, панове, не висвячено в рицарі, як мене, чаклуни, які тут 

живуть, не мають над вами сили — виходить, розум у вас вільний і ви можете міркувати 

про всі речі, які суть у цьому замку, згідно з власною вашою Думкою, а не з моєю уявою. 

— Пан Дон Кіхот, безперечно, має цілковиту рацію,— обізвався дон Фернандо,— саме 

нам випадає вирішити се питання; аби ж його вирішити якнайгрунтовніше, я зберу таємні 

голоси всіх присутніх тут добродіїв і подам після того повний і докладний звіт. 

Хто знав про Дон Кіхотові химери, ті реготалися на всі заставки, а хто не був 

утаємничений, для того все це здавалось несосвітенною глупотою — так думали, між 

іншим, і четверо дон Луїсових слуг та сам пан, а також троє нових проїжджаючих, що 

допіру завернули у корчму; вони дуже скидалися з виду на стражників та таки 

стражниками й були. А про голяра то вже й казати нема чого: він аж несамовитів, що 

в нього перед віччю власна його мідниця перетворилась на Мамбрінів шолом, а сідло 

осляче притьмом хоче в розкішну попону перемінитися. Всі аж за боки бралися, 

дивлячись, як дон Фернандо голоси збирає: підходить до кожного й питає по секрету над 

саме вухо, що то за цяця, на його думку, що за неї така буча знялась,— сідло чи попона? 

Опитавши всіх тих, що знали Дон Кіхота, він нарешті оголосив: 

— Так от, чоловіче добрий, я вже аж стомився, опитуючи сих поважних панів; і в кого 

я не питав, усі одностайне казали, що се таки не осляче сідло, а притьмом попона на коня, 

та ще й не простого, а чистопородного. Хоч-не-хоч треба й вам на сю думку пристати; 

воно-то вам і ослові вашому, може, й досадно, та нічого не вдієш — се попона, а не сідло, 

а всі ваші докази нестійні й непереконливі. 
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— Та бодай я спасіння не мав, коли брешу,— так божився голяр,— то ви, панове, 

помиляєтесь. Бодай моя душа так на тім світі рачки стала, як із сього сідла стала 

попона! — Ет, що там говорити: з дужим не борись, а з вельможним... — ой, що се я кажу! 

Не думайте, я не п’яний, сьогодні ще й ріски в роті не було. 

Голяреві теревені не менше викликали серед слухачів сміху, ніж Дон Кіхотові 

нісенітниці, та тут ізнов прийняв слово наш рицар: 

— Ну що ж, тепер кожен нехай візьме своє, та й по всьому. Що Бог пошле, те й Святий 

Петро благословить. 

Один із дон Луїсових слуг сказав: 

— Чи вони змовились усі жартувати, чи що воно таке? Аж у голові мені не вкладається, 

щоб такі розумні люди (бо вони таки на розумних скидаються) та казали насправжки, що 

це не мідниця, а то не сідло. Аж ні — всі в одну душу так кажуть і говорять; як добре 

придивитись, то щось воно тут непевне, коли люди в живі очі проти самої правди, проти 

життєвого досвіду ось таке стверджують. Та нехай мені те та се (тут він увернув досить-

таки круте слівце), коли я повірю, хоч і цілий світ буде казати, що це не мідниця 

голярська, а то не сідло на осла. 

— А може, на ослицю? — докинув парох. 

— Чи в лоб чи по лобі? — зауважив слуга.— Не в тому сила, тут ось що важливо: чи то 

сідло, чи не сідло, як ви, панове, кажете. 

Тут один із стражників, котрі щойно прибули, теж устряв у суперечку, до якої уважно 

був прислухався. 

— Це таке ж саме сідло, як я свойму батьку син,— гукнув він сердито і з оприском,— 

а хто говорить чи скаже інакше, той, певне, як ніч, п’яний. 

— Ви брешете, як послідущий лайдак! — урвав його мову Дон Кіхот. 

Тоді махнув списом, якого весь час із рук не випускав, і, якби стражник був не 

вивернувся, він би його, певне, до долу прибив. А так спис тільки грякнув об землю 

й розлетівся на друзки. Два інші стражники, побачивши таку на свого товариша напасть, 

почали гукати помочі для Святої Германдади. Господар заїзду, який теж до того братства 

був уписаний, збігав швиденько по свою патерицю й меча и став зразу ж по боці 

стражників; дон Луїсові слуги обступили кругом свого панича, щоб він, буває, не втік під 

той розгардіяш; голяр, побачивши ту колотнечу, вхопився за сідло, а Санчо з другого боку 

вчепився; Дон Кіхот добув меча і напав на стражників; дон Луїс гукав на слуг, щоб кидали 

його та бігли на допомогу Дон Кіхотові, а також Карденієві та дону Фернандові, що за 

нашого рицаря обстали; священик кричав, корчмариха репетувала, корчмарівна голосила, 

Маріторна вила, Доротея нестямилась, Люсінда чудувалась, панна Клара умлівала... Голяр 
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гамселив Санча; Санчо молотив голяра; дон Луїс, якого слуга схопив за руку, щоб не втік, 

так йому дав у зуби, що бідолаха аж мазкою вмився; авдитор кинувся його рятувати; дон 

Фернандо повалив одного стражника і гатив його носаками; корчмар волав непутнім 

голосом на поміч слугам Святої Германдади,— разом кажучи, все в корчмі лементувало, 

кричало, гукало, куйовдилось, жахалось, колотилось, кресалось, дубцювалось, брикалось, 

мордувалось, різалось, кривавилось... І от серед цього гармидеру, колоту і рейваху Дон 

Кіхотові примарилось раптом, що лиха година занесла його в Аграмантів табір, у саму 

веремію, і він гукнув на все горло, аж корчма розляглася: 

— Гей, ви, всі! Стійте мені зараз же, сховайте зброю, вгамуйтеся і слухайте мене, кому 

ще хочеться жити! 

Почувши той окрик, усі схаменулись, а Дон Кіхот провадив далі: 

— Чи не казав я вам, панове, що сей замок зачарований, що в ньому виводиться десь 

цілий легіон злих духів? От вам іще один доказ: ті чвари, що колотили колись 

Аграмантовим табором, перенеслись і перекинулись вочевидьки сюди. Глядіть лишень: 

той б’ється за меч, сей за коня, той за орла, сей за шолом — усі б’ємось і самі не знаємо за 

що. Отож підійдіть сюди, пане авдиторе, і ви, пане пароху, нехай один із вас буде цар 

Аграмант, а другий — цар Собрін і вчиніте, мостіпанове, між нами замир’я. Присягаю 

всемогутнім Богом — велика то ганьба, що ми, чеснородні люди, вбиваємо один одного за 

якісь там марниці! 

Стражники хоть і не второпали Дон Кіхотової мови, та доброї од Карденія, дона 

Фернанда і прибічників його дістали хлости, через те й не хотіли вгамуватись; голяр 

швидко заспокоївся, бо в тій колотнечі вирвано йому бороду й сідло; Санчо, як вірний 

слуга, скорився одразу, почувши голос свого пана; четверо дон Луїсових пахолків теж 

утишились, чом би, подумали, й ні; один лише корчмар галасував, що пора, нарешті, 

покарати сього нахабу і шаленця, котрий раз у раз йому заїзд баламутить. Вкінці галас 

таки ущух помалу, а в Дон Кіхотовій уяві осляче сідло так і зосталось до судного дня 

попоною, мідниця — шоломом, а корчма — замком. 

Коли всі так-сяк заспокоїлись і замирились, послухавши авдиторової та парохової 

намови, слуги знов почали домагатись, щоб дон Луїс притьмом із ними їхав; поки він там 

із ними сперечався, авдитор радив раду з доном Фернандом, Карденієм та парохом, що 

йому в такій оказії робити — він розповів їм усе, про що дізнався од закоханого юнака. 

Кінець кінцем справу вирішили ось як: раз уже дон Луїс затявся не вертатись додому, хіба 

що на кавалки його порубають, то дон Фернандо скаже його слугам, хто він такий, 

і запропонує юнакові поїхати з ним разом в Андалузію, де брат його маркіз прийме 

шляхетного гостя з належитою повагою і пошаною. Коли слуги дізнались про високе 
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становище дона Фернанда і про непохитний намір дона Луїса, вони постановили проміж 

себе, що троє поїдуть до старого пана розказати йому, що і як, а четвертий залишиться 

при доні Луїсі, слугуватиме йому й стерегтиме його невідлучно, поки тії по нього не 

вернуться або не пришлють од пана нового якого розпорядження. 

Отак-то владою царя Аграманта і мудрістю царя Собріна втихомирилась нарешті та 

велика усобиця. Але одвічний ворог згоди і недруг миру, зазнавши такої ганьби та наруги 

і побачивши, як підігріта ним ворохобня звелася ні на що, надумав іще раз спробувати 

щастя, зірвавши нову бучу, нову колотнечу. 

А справа малася от як: скоро стражники збагнули, що завелися з ними люди не 

простого роду, зараз охололи і покинули бойовище, бо зміркували, що хоть як би та бійка 

скінчилась, їм однаково добре попаде. Тоді один із них, той самий, що його звалив був 

і топтав дон Фернандо, пригадав собі, що серед численних ордерів на арешт було в нього 

й розпорядження схопити Дон Кіхота, якого Свята Германдада переслідувала за те, що він 

визволив тоді кайданників,— недарма ж Санчо Панса того побоювався. Згадавши про ту 

річ, стражник вирішив перевірити, чи сходяться Дон Кіхотові прикмети з тими, які 

значилися в ордері. От видобув він із-за пазухи пергамен, розшукав потрібне місце та 

й почав слебізувати поволеньки (читака з нього був не вельми добрий), за кожним словом 

скидаючи очима на Дон Кіхота і порівнюючи прикмети, списані в ордері, з його 

натуральною подобою. Вкінці пересвідчився, що се ж і є той злочинець, згорнув пергамен 

його в ліву руку, а правою схопив Дон Кіхота за комір, аж йому дихать не дало, 

і покликнув дужим голосом: 

— В імені Святої Германдади! А хто хоче переконатися в слушності моїх дій, хай 

прочитає ордер, що велить мені затримати сього опришка з битого шляху! 

Взяв тоді парох ордер і впевнився, що стражник правду каже — прикмети всі збігалися 

достотно; а наш гідальго, побачивши, як нечемно повівся супроти нього сей підлий 

простак, розлютувався непомалу і, хоч у нього самого кістки тріщали, вчепився обіруч 

стражникові в горло — якби товариші на підмогу не прискочили, то швидше б він духа 

випустив, ніж Дон Кіхот свою жертву. Корчмар теж кинувся рятувати стражника, бо то 

був його прямий обов’язок; господиня, побачивши, що чоловік її знов у бійку поліз, 

зарепетувала знову, а дочка її та наймичка і собі підпряглися, кличучи до помочі всі сили 

земні й небесні. Санчо подивився, що тут діється, та й каже: 

— Господи, Господи! Правду мовляв мій пан, що замок сей зачарований, бо ніколи 

нема в нім просвітлої години! 

Дон Фернандо розборонив стражника й Дон Кіхота і на взаємну втіху обох суборців 

порозчіплював їм руки, бо той тому в комір був уп’явся, а той тому, в горло. Тільки ж 
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стражники тим не задовольнились і притьмом вимагали видачі Дон Кіхота: зв’яжіть, 

казали, лиходія і нам у руки його передайте, бо так велять королівські закони і приписи 

Святої Германдади. Знов і знов покликались вони на право, аби присутні допомогли їм 

узяти того грабіжника й розбійника, що промишляє по всіх дорогах і роздоріжжях. 

Слухаючи тої мови, Дон Кіхот тільки посміхався, а потім заговорив упевнено і спокійно: 

— Ех ви, ница ницбта і підла підлота! То це, по-вашому, розбій — кайдани розбивати, 

невольників визволяти, нужденних рятувати, похилих підіймати, бездольних спомагати? 

Ех ви, ледач ледача і темна темнота! Не дав вам Бог підсліпим вашим розумом спізнати 

всю велич мандрованого рицарства, не дарував за гріхи ваші свідомості, що не тільки 

самого такого рицаря, ба й тінь його повинні ви шанувати. Не стражники ви, 

а тюряжники, з-під знаку Святої Германдади грабіжники та драпіжники! Скажіть мені, 

який невіглас підписав ордер на арешт такого, як я, рицаря? Хіба той недоум не знає, що 

мандровані рицарі ні під чий присуд не хиляться: у них закон — то меч, у них право — то 

одвага, у них статут — то власна вольна воля? Хіба той неук не відає, що жодні грамоти 

шляхетські не дають таких пільг і привілеїв, які дістає мандрований рицар з того дня 

й години, коли він висвятиться й присвятиться многотрудному свому ремеслу? Хто 

з мандрованих рицарів платив коли роківщину на короля, черевичне на королеву, хто 

давав поголовне й одпродажне, возове й човнове? Чи то ж кравець бере коли з нього за 

пошиття одягу, чи то каштелян вимагає постояльного, як у замку своєму його пригостить? 

Який король не садовить його до свого столу? Яка панянка не прихиляється до нього всім 

серцем і не вволює всяку його волю? І насамкінець — чи був, чи є і чи буде коли такий 

мандрований рицар, якому не стане змоги і зваги одважити власною рукою чотириста київ 

чотирьомстам стражників, які здумають заступити йому шлях? 

Розділ XLVI 

Про знакомиту пригоду зі стражниками  

і про великий гнів доброго нашого рицаря  

Дон Кіхота 

Поки Дон Кіхот виголошував свою декларацію, парох намагався розтлумачити 

стражникам, що рицар той божевільний, як воно й знати із мови його вчинків, тож нема 

чого їм ту справу до кінця доводити хоть би вони взяли його й затримали, зразу 

муситимуть як неосудного на волю пустити. Той стражник, у якого був ордер, заперечив, 

що не його діло судити, божевільний рицар чи ні: він зробить те, що веліло йому 

начальство, візьме його раз, а там уже нехай хоч триста разів випускають. 
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— Як ви собі хочете,— зауважив парох,— а цим разом ви його таки не візьмете, бо він, 

бачиться, не дасться вам у руки. 

Кінець кінцем парох такого їм наговорив, а Дон Кіхот таких навитворяв дурниць, що 

стражники мали бути божевільніші за нього, аби не визнали його божевілля. Отож слуги 

правосуддя втихомирились самі і навіть стали за миротворців між голярем та Санчом 

Пансою, які досі ще завзято гризлись та змагались. Укінці владою своєю посередницькою 

вони ухвалили декрет, який хоть почасти, коли не цілком, задовольнив обидві сторони: 

суперечники обмінялись сідлами, а оброті та попруги при них зостались. 

А з Мамбріновим’шоломом ось як порішили: парох дав голяреві потай Дон Кіхота з рук 

у руки вісім талярів за мідницю, а той видав йому запродажний запис, у якому прирікав, 

іж тої куплі не касуватиме і за ошуканство нікого не оскаржатиме ні в теперішнії часи, ні 

теж у потомнії, вовіки амінь. 

Отак було полагоджено дві найбільші й найповажніші суперечки, залишилось тільки 

дон Луїсових пахолків умовити, аби троє додому їхало, а четвертий супроводив панича 

свого, куди б не подався він за доном Фернандом. А що зичлива доля і ще зичливіша 

фортуна почали вже закоханим парам та завзятим молодцям, у заїзді будучим, пільгу 

давати і з їхньої дороги перешкоди всілякі усувати, то і ця справа довелася незабаром до 

щасливого кінця і доброго скутку — слуги здалися на прохання дона Луїса, і панна Клара 

зраділа тому несказанно: хто б на неї глянув, зараз догадався б, яке в неї на душі свято.— 

Зораїда не розуміла гаразд, що там круг неї діється, і то журилась, то раділа, дивлячись 

по тому, що малювалось на обличчі у всіх присутніх, особливо в її гишпанця, до котрого 

вона щохвилі очима і серцем линула. 

Корчмар же помітив, як парох уладнав справу з голярем, давши йому належну 

винагороду, почав вимагати, щоб і йому за Дон Кіхота все сплатили — і постояльне, і за 

понівечені бордюги та за розлите вино; він заприсяг, що не випустить із двору ні 

Росинанта, ні Санчового осла, поки не оддадуть йому все до останнього шеляга. Парох 

заспокоїв його, що все буде гаразд, і справді, дон Фернандо оплатив той рахунок, хоч 

авдитор теж був зохотився в такій оказії гаманцем своїм прислужитись. 

Таким чином у корчмі знову запанував мир і спокій; тепер вона схожа була вже не на 

зворохоблений Аграмантів табір, як висловився допіру Дон Кіхот, а на умиротворене 

Октавіянове царство: всі визнавали, що ту злагоду та благодать завдячують вони 

доброзичливості й красномовності священика та незрівняній щедрості дона Фернанда. 

А Дон Кіхот, увільнившись од усіх свар і чвар, що то через його самого, то через джуру 

заводились, вирішив тепер, що пора йому далі путь верстати і довершити славний подвиг, 

на який його вибрано і призвано. Повен зваги, підійшов він до Доротеї і став перед нею 
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навколішки, та вона сказала, що не буде його слухати, допоки він не встане. Підвівшись їй 

на догоду, він промовив: 

— Єсть така приказка, ясновельможна панно, що поспіх — то батько успіху, 

а наполегливість — мати удачі; як показує нам досвід багатьох поважних справ, 

старанністю та пильністю можна виграти не раз сумнівний, майже безнадійний процес. Та 

в жодних речах ся істина не виявляється так виразно й очевисто, яке у воєнних діях — 

швидкістю й постійною готовністю запобігається ворожим намірам і перемога 

здобувається перше, ніж противник злаштується до оборони. Кажу сеє для того, 

високославна і можновладна сеньйоро, що вже, на мою думку, немає жодної користі нам 

у сьому замку довше бавитись, а може, тільки шкода вийти, як самі згодом побачимо. Бо 

хто знає, чи велетень, ваш ворог, не довідався вже од таємних та пронозливих шпигів 

своїх, що я іду на його погубу, чи не заховається він, скориставшися з нашого загаю, 

в замок який неприступний чи в фортецю нездобутну, де вже нічого проти нього не вдіє 

старання моє і потуга невтомної правиці моєї? Тим-то, володарко моя пишна, повинні ми, 

як я вже сказав, швидким рухом тим заходам його запобігти і в чеканні доброї удачі 

негайно відціля вирушати. Бо від щастя, якого ваша велич прагне і сподівається, відділяє 

нас тільки мить, коли я стану віч-на-віч проти недруга мого і вашого. 

По сім слові Дон Кіхот замовк і став спокійно чекати відповіді од прекрасної принцеси; 

вона ж, прибравши королівської постави, такими словами йому одказала, підладжуючись 

під рицарський штиль: 

— Складаю вам дяку, пане рицарю, за щире ваше бажання стати мені до помочі 

в великій моїй притузі, бо так воно й личить правому рицареві, покликаному сиріт 

спомагати, а гноблених рятувати; дай же, Боже, щоб справдилося моє і ваше бажання, щоб 

ви на ділі пересвідчились, що є на світі вдячні жінки! А щодо виїзду мого, то рушаймо 

якнайшвидше: ваша воля — то моя воля, розпоряджайте мною по думці своїй і уподобі, бо 

тая, що звірила вам оборону своєї особи і віддала в ваші руки справу одзискання своїх 

володінь, не сміє і не важиться піти навсупір тому, що велить ваша мудрість. 

— Коли так, то з Богом! — вигукнув Дон Кіхот.— Скоро я постережу і побачу, що 

хтось насмілиться принизити і скривдити таку даму, я ніколи не пропущу нагоди підвести 

її і посадити на дідичний престол. Отож рушаймо не гаючись, бо звагай, як то кажуть, 

недобрий чоловік, а прагнення подвигу додає мені крил. Не сотворило ще небо, не бачило 

зроду пекло того, перед ким би я лякався і тремтів! Сідлай же, Санчо, Росинанта, гнуздай 

свого осла і королевиного винохода, попрощаймося з паном каштеляном і з усім цим 

пишним панством та зразу ж і в дорогу! 

Санчо, який був при всьому тому присутній, похитав головою і сказав: 
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— Ах, паночку мій любий! В нашім селі — вір не вір — стала слава-поговір, 

шанувавши чесні слухи панянські... 

— А що мене обходять ті поговори, дурню один, чи в селі, чи в місті, чи у всьому світі, 

чим вони славу мою вмаляють? 

— Як ваша милость гнівиться,— зауважив Санчо,— то я вже змовчу, не скажу того, що 

повинен говорити панові своєму кожен щирий слуга, кожен вірний джура. 

— Кажи собі що хочеш,— мовив Дон Кіхот,— не думай тільки, що мене чимось 

налякаєш. Як ти сам боїшся, то така вже твоя натура, а я зроду страху не маю, бо така моя 

стать. 

— Ох, Господи милосердний,— зітхнув Санчо,— та я ж зовсім не про те. Я ось що 

хотів сказати, мені достеменно відомо, що оця-то пані, яка строїть із себе королицю 

Обізіянського царства, така сама королиця, як мої покійні мамуня, бо якби вона була 

королицею чи там прйнцизною, то вже ж би не ялозилась по кутках із одним тут, не 

терлась би та не м’ялась. 

При цих словах Доротея аж спаленіла вся, бо, ніде правди діти, муж її дон Фернандо 

вряди-годи, як ніхто не бачив, зривав у неї з уст дрібки нагороди, якої заслуговували його 

почуття, а Санчо якось підгледів та й подумав собі, що така поведінка скорше до лиця 

якійсь легковажниці, аніж володарці великого королівства. Тим і не могла вона Санчових 

слів заперечити і мову йому перебити, а він, казав далі: 

— Се я, пане, до того річ веду, що от ми з вами тиняємось шляхами-дорогами, бідуємо 

та гаруємо денно і нічно, а тут якийсь нетружений чорт у сій корчмі нам золоте ябко з-під 

самого носа вкрав... То якого ж лиха буду я Росинанта сідлати, осла та винохода гнуздати, 

якої нетечі спішитиму кудись? Краще вже на місці тихо сидіти: нехай лярва своє пряде, 

а нам з вами про те байде. 

Господи Боже, яким страшним гнівом закипів Дон Кіхот, почувши од джури свого такі 

непристойні речі! Заговорив, а голос йому тремтить, язик затинається, очі огонь крешуть: 

— О підлий хаме, нечемо, нескребе, нахабо, мурляко, злоріко, недомово, недотепо, 

мудю солоний! Та як у тебе язик повернувся сказати отаке при мені і при достойних цих 

паніях? Та що за гидоту, що за паскудство забрав ти в макоцвітну свою голову? Геть мені 

з-перед очей, потворо всьогосвітня, торбо з брехнею, бочко з мерзотою, усипище підлоти, 

гніздовище облуди, плетуне дурниць, ковалю нісенітниць, вороже честі і шани, яка 

належиться королівським особам! Геть, і щоб я тебе більше не бачив довіку, під страхом 

тяжкої кари! 

І так у його нутрі та лють клекотала, що він стягав раз у раз брови, надимав щоки, 

водив кругом очима ще й ногою правою насамкінець у землю тупонув. Од тих слів 
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панових, од гнівного його виду знітився наш Санчо і ніби змалився; щоб земля була в ту 

хвилю під ним запалась і поглинула його, і тому зрадів би. Нічого було робити — 

повернув, сердега, тил і сховався далі од панського гніву. Та премудра Доротея, знаючи 

добре Дон Кіхотову натуру, зуміла удобрухати розлютованого рицаря. 

— Пане Рицарю Сумного Образу,— обізвалась вона до нього,— не покладайте гніву на 

доброго джуру вашого: хоч він і сказав яку дурницю, то, може, було воно не без причини. 

Знаючи добрий його розум і щиру християнську душу, важко припустити, аби він 

навмисне злорічив і марносвідчив на будь-яку людину. Немає жодного сумніву, що 

в цьому замку, як ви, пане рицарю, самі мовляли, все діється якимись чарами: отож, 

певно, Санча обмарила якась мара і йому привиділось те, що він казав і що виходить честі 

моїй на поруху. 

— Клянуся всемогутнім Богом,— вигукнув Дон Кіхот,— як ваша високість сказала, так 

воно безперечно і єсть! Якась нечиста сила навела на горопашного Санча туман, і його 

очам уздрілося таке, що тільки в зачарованому місці може примаритись, бо він, я знаю 

добре, чоловік чесний і прямодушний, ні на яку обмову не здатний. 

— А коли так,— упав йому в річ дон Фернандо,— то простіть його, пане Дон Кіхоте, 

і приверніть йому свою ласку, sicut erat in principio
1
, поки його та мана не підвела. 

Дон Кіхот заявив, що прощає, і священик пішов завернути Санча. Покірний джура став 

навколішки і попросив у пана ручку поцілувати; Дон Кіхот на те призволив 

і поблагословив його, говорячи: 

— Тепер, синку мій Санчо, ти сам гаразд бачиш, що правду я тобі весь час казав: 

у цьому замку все якимись чарами діється. 

— Авжеж, що все, і я так думаю,— погодився Санчо.— От тільки на ковдрі мене 

гойдано не чарами, а так таки просто, по-справжньому. 

— Е, ні, не кажи,— заперечив Дон Кіхот,— якби воно так було, то я помстився б за 

тебе хоч тоді, а хоч і тепер; а то, бач, і не знати, на кому тої кривди шукати маємо. 

Всі захотіли знати, за яке гойдання мова мовилась, і корчмар розповів докладно, за що 

і як довелося Санчові в повітрі політати; розповідь його насмішила гостей непомалу, 

а Санча була б не менше розізлила, якби Дон Кіхот не запевнив його ще раз, що то все 

була мана. Щоправда, джура не зовсім був безголовий, аби тим вигадкам повірити; він 

залишився при своїй думці, що гойдали його таки живісінькі люди, а не привиди чи 

примари, як запевняв його пан. 

                                                      
1
 Як було спочатку (латин.).— Прим. перекладача. 
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Ось уже два дні минуло, як це виборне товариство в заїзді стояло; як ладились 

подорожні вже вирушати, то прирозуміли, як увільнити Доротею й дона Фернанда від 

обов’язку супроводити Дон Кіхота аж до його села, нібито для відвоювання Обізіянського 

царства; умовились так, що парох із цилюрником самі його туди відпровадять і там уже 

шукатимуть якогось ліку, аби вилікувати каліку од того недоліку. Як на те, поуз корчму 

їхав саме чоловік якийсь волами, от вони й поєднали його собі за підводчика. А везти Дон 

Кіхота ось як надумали: змайстрували ніби клітку таку, штахети шпугами поперечними 

стягнувши, досить простору, аби йому там зручно сиділось, а потім з намови пароха, який 

усю цю штуку вигадав, дон Фернандо з прибічниками своїми, дон Луїсові пахолки, 

стражникі і, нарешті, сам господар заїзду понатягували на себе машкари 

і поперевдягались хто як міг, аби Дон Кіхот їх не впізнав, та й зайшли тихенько до 

комірчини, де наш гідальго відпочивав по перебутих тривогах. 

Підступили до його сонного і про всяку небезпеку безпечного, схопили ґвалтом, 

скрутили йому руки й ноги,— аж тоді жахнувся він зо сну, та й поворухнутися вже не 

зміг, дивився тільки зчудовано й здуміло на чудернацькі личини, які коло нього порались. 

Шалениста уява, як завжди, насувала йому химерні думки: тепер гадав він, що то на нього 

напали всі привиди й примари зачарованого замку, що його самого заклято і негоден він 

ані з місця зрушитись, ані од тої напасті боронитись,— одне слово, все сталося так, як 

передбачав парох, який цю хитру штуку затіяв. З усіх присутніх один тільки Санчо 

лишився при власнім образі і розумі; хоч панове божевілля і його за малим не опанувало, 

тут він зміркував одразу, хто були ті замашкаровані поторочі, але не важився словом 

озватись, поки не збагнув, на що і про що зловили і зв’язали його пана, а пан теж мовчав, 

ні пари з уст, чекав, куди його заведе ота недоля. Не куди ж і завела, як у клітку, що тим 

часом до корчми втягли: ввіпхнули його туди, а дошки так міцно поприбивали, що годі 

було й думати розхитати їх та розламати. Тоді поторочі взяли тую клітку на плечі, і в ту 

хвилину, як вони мали виносити її з кімнати, загримів звідкілясь страховитий голос — 

таким його намагався зробити цилюрник (не той, що за сідло змагався, а інший): 

— О Рицарю Сумного Образу! Не журися тим, що у в’язницю тебе вкинуто: так-бо 

треба для того, щоб якнайшвидше довершилася пригода, на яку підняла тебе твоя 

хоробрість. Завершиться ж вона й закінчиться тоді, коли хижий ламанчський лев 

поєднається з лагідною тобоською голубкою, коли схилять вони обоє гордії свої голови 

під солодке подружнє ярмо: з того нечуваного союзу постануть на світі завзяті левчуки, 

що успадкують гострі пазурі доблесного свого породителя. А станеться се ще до того, як 

погонець за полохливою німфою в своїм нестримнім природнім гоні двокротно одвідає всі 

зорянії знаки. А ти, о найшляхетніший й напокірніший з усіх джур, що мали будь-коли 
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меча при боці, бороду на обличчі і нюх у нізд іях, не вдавайся в тугу, що в тебе перед 

очима викрадають таким робом цвіт мандрованого рицарства, бо скоро, як буде на те воля 

Створителя світу, ти сягонеш так далеко і так високо вгору, що сам себе не впізнаєш: 

обітниці доброго твого пана промовлялися не всує. В імені мудрої чарівниці Брехтіани 

запевняю тебе, що заслуженина твоя вся буде виплачена, як сам скоро на ділі побачиш. 

Слідкуй же слідком за сим доблесним завороженим рицарем, іди за ним усюди, аж поки 

не станете обидва на слушному місці. Я сказав усе, що міг: зоставайся з Богом, а я вернусь 

сюди — сам знаю куди. 

Наприкінці свого пророцтва цилюрник підійняв раптово голос, а потім понизив його 

і зарокотав так ніжнотонно, що хто був у жарт втаємничений, і той був ладен повірити 

віщунові. 

Дон Кіхот утішився непомалу з того пророкування, бо він одразу збагнув його силу: 

випадало йому, значить, узяти чесний, законний шлюб із коханою своєю Дульсінеєю 

Тобоською, а з її благословенного лона мали з’явитися на світ левчуки, тобто діти його, на 

віковічную славу рідній Ламанчі. Свято повіривши в те віщування, він підніс голос, і, 

глибоко зітхнувши, промовив: 

— О ти, віщуне, хто б ти не був, що таке велике напророчив мені благо! Молю тебе 

і благаю, попроси в моїм імені мудрого чарівника, що опікується моєю долею, аби не 

дозволив мені загинути у сій в’язниці, поки не справдяться проголошені од тебе нечувано 

радісні обітування. Аби тільки все те збулося, невольничі муки стануть мені за славу, 

кайдани, що мене сковують — за відраду, тверда підлога темниці моєї — за м’яке 

і блаженне шлюбне ложе. Що ж до потіхи, якої вділив єси джурі моєму Санчові Пансі, то 

я, знаючи правдивість його і чесність, вірю і уповаю, що він не покине мене ні в добрій, ні 

в лихій долі; а як не послужить нам фортуна і я не зможу, буває, подарувати йому 

обіцяного острова чи іншою високою нагородою його відзначити, то принаймні 

заслуженина його не пропаде: в тестаменті, складенім уже мною, ознаймив я виразно, що 

йому належить дати, хоть може й не по многих і многоцінних його переді мною заслугах, 

так по щирій моїй спримозі. 

Санчо Панса чемненько вклонився панові свому і поцілував йому обидві руці — мав би 

в одну цьомнути, та не міг, бо міцно були зв’язані докупи. 

Тоді ті поторочі знову підняли клітку на плечі й поставили її на волову підводу. 

Розділ XLVII 

Про те, яким дивним способом зачаровано  

Дон Кіхота з Ламанчі, а також про інші знамениті події 
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Опинившись таким чином у клітці на возі, Дон Кіхот промовив: 

— Многі і многоважні історії про мандрованих рицарів довелось мені перечитати, та 

зроду ще не читав, не чув і не бачив, аби заворожених рицарів везено чи несено таким 

дивним робом і повільним ходом, якого можна сподіватися од сих лінивих і длявих 

животин: зазвичай переношувано їх повітряним шляхом з неймовірною швидкістю, на 

хмарі якій-небудь чорній або сизій, на огненній колісниці або на гіпогрифі чи ще на якому 

такому дивогляді,— а мене везуть ось волами на возі, аж ніяково сидіти, їй-Богу... Та річ 

можлива, що новітнє рицарство й новітнє чарування іншими мають ходити шляхами, ніж 

старожитні, і так само, як я став новим рицарем на світі, першим, що відродив призабуте 

ремесло доблесних шукачів пригод, винайшлися також нові способи чарування і нові 

засоби пересування для зачарованих. Що ти про се думаєш, синку Санчо? 

— Нічого я про се не думаю,— одказав Санчо,— бо я не такий очитаний 

у мандрованому письмі, як ваша милость; одно тільки скажу, хоть і побожитися не гріх: 

всі оці марюки, що тут снуються, аж ніяк не благочестиві. 

— Чи бач, благочестивих захотів! — вигукнув Дон Кіхот.— Де їм благочестивими 

бути, коли то все демони наголо, що взяли на себе різні чудернацькі постаті, аби вчинити 

мені таку нахабу, таку несвітську халепу... Як не віриш, то помацай їх, полапай, сам 

побачиш, що нема на них тіла, що то все пара, дим, мана і злуда. 

— Ге, пане, я вже їх лапав,— зауважив Санчо Панса,— так отой гемон, що всім 

верховодить, цупкий на тілі, що куди тобі! І ще є в ньому щось таке, чого, я чув, у гемонів 

не буває, бо гемони, кажуть, смердять сіркою та ще всякою поганню, а од сього на півмилі 

амброю пахтить. 

Так Санчо казав про дона Фернанда — той вельможний пан і справді, може, 

напарфумований був. 

— Не дивуй тому, друже Санчо,— заперечив Дон Кіхот.— Чиню тобі відомо, що всі 

дияволи — великі штукарі: коли й носять при собі які духи, то самі не пахнуть, бо вони ж 

духи; а як і йде коли од них запах, то не добровонний, а смердючий і зловонний, бо всюди 

за ними пекло тягнеться, і мукам їхнім нема ніякої пільги, а що благоухання дає радість 

і відраду, то воно їм недоступне і непритаманне. Коли ж тобі здається, ніби той бік, що ти 

кажеш, пахне амброю, то або тобі в носі заклало, або він навмисне ману таку пустив, щоб 

ти не мав його за демона. 

Отаку мову провадили собі пан і слуга; Карденіо та дон Фернандо, боячися, щоб Санчо 

не розкрив усього їхнього плану, бо вже десь близько біля правди крутився, вирішили, що 

треба рушати не гаючись. Гукнули нишком корчмаря і казали йому Росинанта 

окульбачити і Санчового осла осідлати; той швиденько це діло спроворив. Тим часом 
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парох поєднав стражників, аби супроводили Дон Кіхота до самого села за таку й таку 

поденну плату. Карденіо почепив Росинантові до сідла на один каблук щита, а на другий 

мідницю і на мигах наказав Санчові сісти на осла та взяти коня за повода, а двох 

стражників з мушкетами поставив обабіч воза. Перед тим як віз мав рушати, господиня, 

дочка її та Маріторна вийшли попрощатися з Дон Кіхотом і оплакати нібито його лиху 

годину. 

— Не плачте, ласкаві мої пані,— потішив їх Дон Кіхот,— усі ції злигодні нерозлучні 

з нашим рицарським ремеслом і покликанням. Якби такі нещастя на мене не спадали, не 

мав би я себе за славетного мандрованого рицаря, бо рицарям без слави і без імені таких 

пригод ніколи не трапляється, тим-то ніхто в світі їх не знає і не пам’ятає, а з доблесними 

таке раз у раз буває, бо різні можновладці й інші рицарі заздрять доблесті їхній та одвазі 

і намагаються каверзами всякими згладити їх зі світу. Та чеснота сама в собі таку має 

силу, що на зло всьому чорнокнижництву, починаючи од самого винахідника магії 

Зороастра, вийде переможно з будь-якої небезпеки і осяє землю, як сонце осяває небо. 

Простіть мені, прекрасні дами, коли я, може, образив вас ненароком (бо свідомо 

і навмисне я ніколи нікого не ображав), помолітесь Богові, аби визволив мене з темниці, 

куди вкинув мене якийся злодумний чарівник. Як же я з неї коли на волю вийду, з пам’яті 

моєї довіку не зникне спогад про ті ласки, яких зазнав я в цьому замкові, і я вважатиму за 

свою повинність винагородити вас за них, оддячити вам, одслужити. 

Поки Дон Кіхот розмовляв отак із замковими дамами, парох і цилюрник прощалися 

з доном Фернандом та його товаришами, з капітаном та його братом, а також з усіма 

паннами, що були дуже задоволені своєю долею, особливо Доротея й Люсінда. Вони 

обнялись сердечно і домовились обмінюватись навзаєм вістями. Дон Фернандо сказав 

парохові, куди писати, щоб повідомити, що станеться з Дон Кіхотом, бо ті новини будуть 

йому цікаві й приємні, і з свого боку обіцяв написати парохові про все, що могло його 

цікавити, тобто про своє весілля, про охрещення Зораїди, про долю дона Луїса та про 

повернення Люсінди додому. Парох прирік, що виконає те доручення якнайретельніше; 

тоді вони ще раз обнялись на прощання, запевняючи одне одного в дружніх почуттях. 

Тут підійшов до пароха господар заїзду і дав йому якісь папери, що знайшов їх за 

підшивкою тої самої скриньки, де зберігалась «Повість про безрозсудно-цікавого»; 

власник, каже, по неї не приходив та вже, мабуть, і не прийде, а мені воно ні до чого, бо 

читати не вмію, то забирайте, коли хочете, все. Парох подякував йому і, розгорнувши 

рукопис, прочитав зразу заголовок: «Повість про Рінконета й Кортаділья»; згадавши, яка 

добра була попередня повість, подумав він, що й ця буде незгірша, бо написав її, можливо, 
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той же самий автор. Узяв того рукописа і сховав, сподіваючись прочитати десь пізніше, 

коли випаде нагода. 

Потім парох і приятель його цилюрник посідали верхи, заслонили обидва собі обличчя, 

щоб Дон Кіхот, буває, не впізнав, і рушили за возом. Їхали ж ось яким порядком: попереду 

віз, дядько волами правує, по обидва боки, як сказано, стражники з мушкетами, далі 

Санчо на ослі сунеться, ведучи Росинанта за повід, позад усіх парох із цилюрником, верхи 

на мулах добрих, з замаскованими обличчями, виступають гідно й поважно, не 

кваплячись — швидше б їх і не пустили воли-тихоплави. Дон Кіхот сидів у клітці, 

притулившись до ґрат, ноги вперед витягнув, а руки мав зв’язані, сам тихий і покірний — 

сказав би, не жива людина, а статуя з каменю тесана. Отак і сунулись мовчки, не 

поспішаючи; проїхали миль зо дві, в долину спустились; уже хотів підвідчик тут на попас 

і відпочинок стати, але цилюрник, порадившись із парохом, велів далі їхати: за висмиком, 

казав, привдобніше для попасу місце, луговина широка і трав’яниста. Послухали 

цилюрника і далі в дорогу рушили. 

Коли ж це озирнеться парох, аж у тропі за ними вершників шестеро чи семеро їде, всі 

добре вдягнені й незгірше споряджені, скоро, бачиться, наздоженуть їх, бо не покволом, 

як вони, тяжконогі, сунуться, а на мулах жвавих, як ото в каноників бувають, клуса 

біжать — хочуть, мабуть, на обід до корчми постигнути, що менше вже, як за милю, 

звідти була. Швидкі догнали загайливих і люб’язненько з ними привітались, а один із 

подорожніх (справді був то каноник толедський із своїм почтом), побачивши той 

шикований поїзд — воза, на якому стояла клітка з Дон Кіхотом, стражників, Санча 

з Росинантом і пароха з цилюрником — не стримався і запитав, кого вони і чого так 

везуть, хоч, помітивши стражницькі відзнаки, здогадувався, що то якийсь окаянний 

розбишака або інший злочинець, підсудний Святій Германдаді. Стражник, до якого, 

власне, і було звернене питання, одказав: 

— Нехай, пане, сам цей молодець вам з’ясує, чому його так везуть, бо ми того 

несвідомі. 

Почувши ту розмову, Дон Кіхот сказав: 

— Сподіваюся, що вашмості панове розуміються на справах мандрованого рицарства? 

Коли так, то я розповім вашмостям про своє нещастя, а коли ні, то не варто й клопоту собі 

завдавати. 

Побачивши парох і цилюрник, що подорожні зайшли в речі з Дон Кіхотом 

Ламанчським, під’їхали ближче, аби таку відповідь дати, щоб хитрощі їхні наяв не 

вийшли. 

Каноник тим часом одказав Дон Кіхотові: 
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— Правду кажучи, пане брате, рицарські романи знайомі мені значно краще, аніж 

Вільяльпандові підручники; як тільки за цим діло стало, то можете сміливо говорити нам 

усе, що хочете. 

— Ну й слава рогові,— сказав тоді Дон Кіхот.— Знайте ж, мостивий пане, що мене 

зачаровано й посаджено в клітку через підступні заздрощі злохитрих чаклунів, бо лукаві 

переслідують чесноту з більшою силою, ніж праведні люблять її. Я, щоб ви знали, 

мандрований рицар, та не з тих, чиї наймення Слава ніколи не згадала й не увічнила, 

а з тих якраз, кому судилось на зло всім завидникам, наперекір усім магам Персії, 

брамінам Індії та гімнософістам Ефіопії закарбувати своє наймення на скрижалях 

безсмертя, аби воно стало за приклад і взір для потомних віків, аби грядущі мандровані 

рицарі знали, як осягаються найвищі, найславутніші вершини військової честі й слави. 

— Пан Дон Кіхот з Ламанчі каже щиру правду,— обізвався парох.— Він їде на цьому 

возі заворожений не за свої гріхи й переступи, а через каверзи й підступи тих, кому 

чеснота не мила, а доблесть осоружна. Се, добродію, Рицар Сумного Образу (ви, напевне, 

чували про нього), чиї преславні діяння та вікопомні подвиги будуть вилиті в нерушимій 

бронзі і висічені в некрушимім мармурі, хоч би як намагалась очорнити їх зависть, хоч би 

як силкувалась затаїти їх лукавість. 

Почувши каноник, що і в’язень, і вольний промовляють однаковим бомбастичним 

штилем, мало не перехрестився з великого чуда та дива,— він ніяк не міг узяти собі 

в тямки, що все це означає; його супровідники теж нічого не розуміли. Санчо Панса 

під’їхав до них ближче — послухати, про що мова мовиться, і собі ввернув слівце для 

ясності: 

— Ви, панове, як собі хочете, а я вам скажу, що мій пан такий самий зачарований, як 

ми з вами: він собі при повнім розумі, їсть, п’є, справляє свою.потріб так, як і всі люди, 

і як сам ще вчора робив, поки його до клітки не втарабанили. А коли так, то хто вам 

повіре, що його зачаровано? Та’дже чув я. не раз од людей, що зачаровані не їдять, не 

сплять, не балакають, а мойму пану тільки дай, то переговорить і тридцять аблакатів! 

А тоді, до пароха обернувшись: 

— Ех, єгомостику, єгомостику! Чи ваша велебність думає, що я вас не вгадав? Чи, мо’, 

я не тямлю і не шуплю, до чого ті новітні чари чаруються? Ге-ге! Я таки вас добре 

розпізнав, хоть як ви собі личкуйтеся, добре все розшолопав, хоть як ви собі хитруйте... Та 

що вже! Де заздрощі, там не питай чесноти, де скупощі, там добра не жди. Лихо його 

мамі! Якби не ваша велебність, то мій пан оженився б з принцизною Обізіяною, а я б уже 

на грапа вийшов, ні втять, ні взять, бо Сумний Образ то в мене пан добрий, а я перед ним 

велико заслужився. То бачу вже, що правду люди кажуть: фортунине колесо хутче за 
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млинового крутиться, хто вчора ізверху був, той ниньки насподі. Шкода мені жінки, 

діточок жаль: мав би тато на обійстя губернатором чи хвицокоролем уїхати, паном над 

островом чи й над цілим царством, а в’їде натомість погоничем, старшим над волами... Се 

я вам, татунцю, до того кажу, щоб ви сумління мали та мого пана більше не кривдили, 

а то — ой, спитає з вас Господь на тім світі, що ви мого добродія в тюрягу запакували, не 

давши йому ані рятувати когось, ані добра комусь робити. 

— Курзю-верзю, горох молочу! — сказав на те цилюрник.— Виходить, Санчо, ви 

з паном обоє рябоє? Як подивлюся, то, їй же Богу, і тебе треба зачарувати та до нього 

в клітку посадити за тії рицарські химороди. В недобрий час дався ти йому на підмову, 

в лиху годину забажав собі того острова! 

— Я не дівка, аби комусь на підмову датись,— одказав Санчо,— хоть би й самому 

королеві, і то не дамся. Хоть я собі і вбогий, та з діда-прадіда християнин і нікому нічого 

не винен. А що мені острова закортіло, то комусь, може, кортить чого гіршого. Не родом 

чоловік славен, а робом: чоловіком бувши, можу я і на папу вийти, не то що, а на 

губернаторя й поготів, бо мій пан такого тих островів поназавойовує, що всім пороздає 

і ще зостанеться. Так що ви, пане цилюрнику, не дуже той,— це вам не бороди голити, 

в голінні ми всі голінні. Се я вам кажу, бо ми одне одного знаємо: мені воза не підвезеш, 

мене сплоха не налигаєш. А що буцімто мого пана зачаровано, то Бог правду бачить... Ну, 

та годі вже про се, краще його не ворушити. 

Змовчав на те цилюрник Санчові, щоб той, буває, з простоти сердечної не ляпнув іще 

чого зайвого і не викрив того, що вони з парохом надумали. А парох теж цього опасувався 

тим і попрохав каноника проїхати з ним трохи вперед — тоді він, мовляв, одкриє 

таємницю закліткованого рицаря і ще дещо цікаве розкаже. Каноник погодився і проїхав 

із своїми людьми вперед; він дуже уважно слухав усе, що парох говорив про Дон Кіхота, 

про його життя, звичаї та обичаї, а надто про оте божевілля. Розповівши коротенько, 

звідки воно взялось та до чого довело доброго нашого гідальга, парох пояснив, що тепер 

везуть вони його в клітці додому,— чи не знайдуть там якої ради на його чудну недугу. 

Великим дивом дивував каноник із почтом своїм, слухаючи тої незвичайної історії; коли 

парох доказав до кінця, він так до нього озвався: 

— Доправди, ваша всечесність, як хто, а я вважаю, що оті так звані рицарські романи 

завдають суспільності чималої шкоди. Я й сам поривався було з пустої та марної цікавості 

до того добра, починав читати майже всі романи, що в нас друком вийшли, та не 

спромігся жодного до кінця дочитати, бо все то, бачиться, з одної печі хліб: що в одній 

книзі є, те і в другій, а після тієї та знов тієї. Все те писання й компонування найближче 

підходить до відомих мілетських баєчок, до тих побрехеньок, що мають на меті лиш 
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розважати, а не повчати, на відміну від байок-притч, які тебе і розважать, і воднораз 

научать. Хоть же основна мета таких книг — розвага й потіха, вони й того не можуть 

осягнути, бо повно в їх нісенітниць усяких та несусвітніх небилиць. Ото душі втіха 

й насолода, як вона споглядає на щось гарне і доладне, чи то живим оком, чи силою уяви, 

а коли воно бридке й недоладне, то яке там може бути задоволення? І яка може бути краса 

й гармонія, яка доцільність і домірність у книзі чи в романі, де шістнадцятирічний 

молодик затинає мечем велетня з башту заввишки і розрубує його навпіл, мовби він був із 

марципана? А то ще таку битву нам малюють: у ворожому війську мільйон або й більше 

вояків, а герой романа побиває усіх — хоч-не-хоч, мусимо вірити, що рицар здобуває ту 

перемогу доблестю потужної своєї правиці... А що казати про ту легкість, із якою 

королеви чи цісарівни кидаються в обійми до мандрованих рицарів, яких вони вперше 

бачать? Хто, крім останнього неука і невігласа, матиме задоволення, читаючи, як по морю 

вежа величезна з рицарями пливе, мов корабель той під погожим вітром, у Ломбардії 

осмеркне, а завтра освіне десь аж у Індії, в царстві попа Івана, що ні Птолемей про нього 

не чув, ані Марко Поло не бачив? Коли мені хто заперечить, що ті історії так же 

й компонуються, так же й пишуться, як вигадані, тим і не треба вимагати од них 

правдивості й точності подробиць, то я скажу ось що: вигадка завжди тим краща, чим 

більше на правду схожа, тим більше подобається, тим більше в ній імовірного 

й можливого. Вигадані повісті мають пристосовуватись до читачевого розуміння; так їх 

треба писати, щоб, уприступнюючи неможливе, управдоподібнюючи неймовірне, вони 

весь час тримали в напрузі нашу уяву, дивували нас, захоплювали, вражали й розважали, 

щоб подив той завжди йшов у парі з утіхою. Такого наслідку ніколи не осягне той, хто 

уникає правдоподібності і наслідування природи, а без цих двох речей не може бути 

досконалого твору. Я не бачив жодного рицарського роману, щоб у ньому всі частини 

були доладні й домірні, щоб середина добре в’язалася з початком, а кінець відповідав 

середині й початку; такі в них часом шматки докупи тулять, що виходить не пропорційна 

постать, а потвора якась чи дивоглядь. Крім того, стиль у них кострубатий, події 

неймовірні, любощі неподобні, компліменти незграбні, міркування недотепні, описи боїв 

надто розволіклі, а подорожі — зовсім безглузді; разом кажучи, немає в них ні доброго 

розуму, ні справжнього мистецтва, і вони цілком заслуговують на те, аби їх вимести геть 

із християнської землі, як сміття й непотріб. 

Парох вислухав ті міркування з пильною увагою і віддав належне розумові каноника, 

признавши йому у всьому рацію. Він заявив, що цілком поділяє таку думку про рицарські 

романи, через те й попалив без жалю ті писання, яких повно було в Дон Кіхотовій 

книгозбірні, і тут же розповів, як він робив той перегляд, які книжки в огонь послав, а які 
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помилував. Каноник дуже з того всього сміявся, а потім сказав, що попри всі хиби, які він 

допіру відзначив, мають романи в собі дещо й хорошого: самий уже їхній зміст, саме 

широке та розлоге поле, по якому вільно перові куди-хотя бігати, дають правдивому 

талантові можливість якнайкраще проявити свою бистроумність, описуючи бурі на морі, 

корабельні аварії, бої та січі, змальовуючи доблесного полководця з усіма його 

прикметами — обачного й проникливого, коли йдеться про ворожі підступи, 

красномовного й проречистого, як радить чи розраджує вояків своїх, зрілого в намислі, 

швидкого в рішенні, завзятого в нападі і в обороні,— оповідаючи то про сумні чи трагічні 

події, то про веселі й несподівані пригоди, виводячи то прекрасну даму, цнотливу, 

розсудливу та обичайну, то християнського рицаря, хороброго і ґречного, то хвастливого 

й безсоромного володаря, то вірних і щирих васалів, то великодушних і щедрих сеньйорів. 

Тут письменник може показати себе чудовим астрологом чи космографом або, скажімо, 

знавцем музики чи державних справ, а як хоче, то навіть чорнокнижником; може 

зобразити хитрощі Улісса, побожність Енея, завзяття Ахілла, злигодні Гектора, зраду 

Сінона, приязнь Евріала, гойність Олександра, мужність Цезаря, милосердя 

й правосудність Траяна, вірність Зопіра, обачність Катона — одне слово, всі гарні якості, 

що роблять славного мужа довершеним: або наділяй ними всіма одного героя, або 

розподіляй їх між багатьма. Як же до сього додати ще приємний стиль і багату уяву, що 

тримається, разом з тим, близько до дійсності, то, безперечно, йому вдається виснувати-

виткати розмаїто-барвисте полотно, принадне й прекрасне в своїй довершеності, і він 

досягне, таким чином, найвищої мети письменства, про яку я попереду говорив: воднораз 

повчати й розважати. Невимушена форма роману дозволяє авторові бути епіком, ліриком, 

трагіком і коміком, користати з усіх засобів, притаманних двом найчарівнішим 

і найприємнішим видам мистецтва — поезії та риториці. Адже епопею можна не лише 

віршами писати, а й прозою незгірше. 

Розділ XLVIII, де каноник розправляє далі про рицарські 

романи, а також про інші речі, гідні його розуму 

— Усе, що ваша ясновельможність допіру сказала, то ціловита правда,— промовив 

парох до каноника,— тим-то автори рицарських романів і заслуговують особливої догани, 

що не зважають на вимоги здорового глузду та приписи мистецтва, ідучи за якими, вони 

могли б навіки прославитися в прозі, як прославились у віршах два царі поетів — грек 

і римлян. 

— А ви знаєте,— сказав каноник,— раз якось знесла мене охота скомпонувати 

рицарський роман, додержуючись усіх тих вимог, які я щойно перечислив, і, правду 
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кажучи, я таки написав аркушів сотню чи й більше; щоб же перевірити, чи так воно 

виходить, як я собі замислив, давав їх читати різним людям, охочим до такого роду 

лектури — і розумним та освіченим, і неукам, яким найбільше всякі нісенітниці смакують. 

І, повірите, всі прийняли моє писання схвально, а проте не став я його до кінця доводити: 

одне, що воно ніби з покликанням моїм незгідне, а друге, що більше на світі невігласів, 

аніж мудреців; хоть похвала кількох знавців більше важить, аніж огуда цілої громади 

дурнів, не хотілось мені здаватися на непевний суд високоносної темноти, що переважно 

й читає такі от книжки. Але остаточно збайдужнів я до свого роману й відмовився від 

наміру дописувати його, коли приглянувся пильніше до комедій, які нині в театрах 

виставляються. Я казав собі в думці: «Комедії, що тепер у нас на кону граються, зарівно 

на історичні, як на вигадані сюжети, в переважній своїй більшості нікчемні, бо нема в них 

ні складу, ні ладу, проте юрба ходить на вистави з великою охотою; автори, які їх пишуть, 

і актори, які грають їх, кажуть, що вони й повинні бути такими, а не інакшими, бо публіка 

саме до такого добра ласа, а справжні п’єси, написані за певним планом і скомпоновані за 

всіма правилами мистецтва, знайдуть схвалення хіба трьох чи чотирьох знавців, а ширший 

загал їх не сприймає, бо той артизм не до шмиги,— авторам же і акторам випадає юрбі 

годити, що хлібом їх годує, а не про думку небагатьох дбати. Так само може і з моїм 

романом статися: я ночей не досипатиму, мистецьких приписів пильнуючи, а шана мені 

така буде, як тому кравцеві, що дарма шив ще й нитки свої докладав». Не раз переконував 

я акторів, що негаразд вони инять: більше б вони і публіки збирали, і слави собі залучили, 

якби виставляли правдиво художні комедії, а не всякий мотлох,— так де, затялися, як на 

пні стали, не слухають ніяких доказів, не хочуть бачити очевидних речей. Раз якось, 

пам’ятаю, сказав я одному такому упертюху: «Ви пригадуєте, як перед кількома роками 

в Гишпанії поставлено було три трагедії знаменитого нашого поета, які здивували, 

схвилювали і захопили геть усіх глядачів, учених і невчених, обранців і юрбу, і дали 

акторам більше збору, ніж тридцять найліпших комедій, що виставлялися пізніше».— 

«Аякже,— відповів той актор.— Вашець певно має на увазі Ізабелу, Філіду та 

Олександру».— «Ви вгадали,— підтвердив я.— Зважте на те, що в них суворо дотримано 

всіх приписів мистецтва, і все-таки бачите, які вони, бачите, як вони всім сподобались. 

Виходить, винна не публіка, яка нібито вимагає всяких дурниць, винні ті, що не вміють 

дати їй чогось кращого. Отже немає дурниць і в таких комедіях, як «Покарана 

невдячність», «Нумансія», «Закоханий купець», «Доброзичлива суперниця» та деяких 

інших, що належать перу талановитих поетів і принесли славу і шану, а лицедіям немалий 

зиск». Довго я ще говорив із ним, він, здавалося, був навіть трохи збентежений, але 

зрештою мені так і не пощастило вибити йому з голови тих помилкових думок. 
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— Ваша ясновелебність зачепила предмет,— сказав тут парох,— який збудив у мені 

давню неприязнь до комедій, що виставляються в наші часи; вона в мені майже така 

сильна, як нехіть до рицарських романів. Туллій сказав колись, що комедія має бути 

дзеркалом людського життя, зразком звичаїв і образом істини, а наші новітні комедії — то 

дзеркало недоумства, зразок глупости і образ розпусти. Хіба ж то не глум, не наруга над 

мистецтвом, коли в першій яві перед нами дитина в сповитті, а в другій уже бородатий 

чолов’яга? Хіба ж то не безглуздо — малювати старого хоробрим, а молодого боягузом, 

слугу ритором, джуру радником, короля поденщиком, а королівну помивачкою? А як 

мається справа з єдністю часу і місця дії? Я бачив комедію, в якій перша дія відбувається 

в Європі, друга в Азії, а третя в Африці; якби була в ній четверта дія, вона відбувалася б 

напевне в Америці, щоб охопити всі частини світу. Коли в основі комедії повинно лежати 

наслідування дійсності, то навіть напівосвіченого глядача навряд чи може задовольнити 

п’єса з часів короля Пепіна чи Карла Великого, за головного героя в якій виведено б 

цісаря Іраклія, що нібито ходив хрестовим походом до Єрусалиму і визволив Гріб 

Господній подібно до Готфріда Бульйонського, хоч між цими двома героями бозна-

скільки років пролягло. А коли події у п’єсі вигадані, то навіщо мішати їх з історичними, 

та ще з такими, що відбувались у різний час із різними діячами, навіщо така 

неправдоподібність, навіщо такі явні і непростимі помилки? А що найгірше, знаходяться 

невігласи, які вважають це за найвище мистецтво, а бажати чогось іншого, то, по-їхньому, 

шукати пташиного молока. А взяти «Божественні комедії»! Скільки тут понавигадувано 

чудес, яких ізроду не було, скільки непевного й апокрифічного, скільки плутанини всякої, 

коли чудеса, що творив один святий, приписуються іншому. Ба навіть у світських 

комедіях наважуються автори виводити чудеса на тій єдино підставі, що чудеса й видіння, 

як вони їх часом називають, справляють велике враження на темну темноту 

і принаджують до театру силу публіки. Все те робиться на шкоду істині, на глум історії, 

на ганьбу гишпанському письменству, бо чужоземці, які в своїх творах ретельно 

дотримуються законів комедії, вважають нас за варварів і невігласів, бачивши в нашому 

театрі стільки всяких дурниць і нісенітниць. Можуть заперечити, що основна мета 

прилюдних видовищ, дозволених у добре вряджених державах, то, мовляв, дати громаді 

невинні розваги і одвернути її од лихих настроїв і нахилів, що породжуються безділлям, 

і коли, мовляв, цієї мети досягає будь-яка комедія, добра чи погана, то навіщо 

встановлювати тут якісь закони, навіщо зв’язувати якимись вимогами тих, що 

компонують п’єси, і тих, що їх виставляють,— адже всяка п’єса своє діло робить. Та це не 

виправдання, відповів би я на такі докази: адже згаданої мети незрівнянно краще і скорше 

досягають саме добрі комедії, а не ледачі, бо, побувавши на розумній і майстерно 
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зробленій виставі, глядач вийде з театру, розвеселений жартами, захоплений дією, 

навчений мораллю, збагачений думками, напучений прикладами, остережений перед 

небезпеками, обурений пороками, закоханий у доброчесність, бо всі ці почуття повинна 

збуджувати порядна комедія в душі слухача, хоч би який він був грубий і неотесаний; 

само собою зрозуміло; що комедія, в котрій є всі ці достойності, дасть незмірно більше 

розваги, потіхи й науки, аніж п’єса, що нічого того не має, а такі майже всі сьогочасні 

комедії. І провина за те падає не на поетів, що їх компонують: деякі з них добре бачать 

свої помилки і знають, як треба писати; біда в тому, що комедії перетворились на товар, 

і драматурги кажуть (і кажуть щирісіньку правду), що жоден театр не купить у них п’єси 

іншого штибу, тож мусять вони, аби своє писання прилаштувати, зважати на вимогу 

театру. Доказом цієї сумної істини можуть бути і незчисленні комедії, написані одним із 

найщасливіших геніїв нашого королівства: в них багато блиску і грації, чудові вірші, 

глибокі думки, мудрі сентенції, нарешті витворний і піднесений стиль, що прославив їх на 

цілий світ,— а проте лише деякі з них справді досконалі, бо автор намагався здебільшого 

пристосуватись до акторських смаків. А інші то взагалі пишуть таке несосвітенне, що 

іноді зразу після вистави лицедії мусять тікати і десь ховатися, боячись переслідувань, як 

це вже не раз траплялось, коли в п’єсі уймалася честь королю або якомусь владоможному 

родові. А всі ті неподобства і багато інших, про які я зараз мовчу, можна було б 

припинити, якби в столиці якась розумна й освічена людина проглядала всі комедії перед 

тим, як їх на кін випускати, і то не тільки в столичному місті, а в будь-якому театрі на 

землі гишпанській, і щоб без дозволу за відповідним підписом і печаткою ніхто не 

важився жодної п’єси виставляти; всі лицедії мусили б комедії спершу до столиці на 

схвалення посилати, а тоді вже грати їх без обави, письменники ж, опасуючись суворого 

суду знавців, старалися б працювати над своїми творами пильніше й ретельніше. Таким 

робом у нас з’явилися б добрі комедії, які повністю відповідали б своєму призначенню, бо 

від них була б народові розвага, гишпанським авторам — добра слава, виконавцям — 

порядний заробіток і цілковита безпека, владі — спокій від крамоли. А якби тій самій 

людині чи іншій якій доручити перегляд рицарських романів, що мають друком виходити, 

то в нас би могли з’явитися і такі довершені книги, про які мріє ваша ясновелебність: вони 

збагатили б нашу мову добірними, коштовними скарбами красномовства, і сталося б так, 

що нові романи геть затьмарили б славу давніших, даючи приємну розвагу не тільки 

дозвільним неробам, а й людям великої праці, бо як тятива лука не може бути весь час 

нап’ятою, так само й природа людська, не бувши невтомленною, потребує якогось 

пристойного відпочинку. 

На цьому урвалася розмова каноника з парохом, бо тут до них під’їхав цилюрник. 
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— Оце, пане ліценціате,— сказав він парохові,— те місце, де, я гадаю, добре нам буде 

на полудень стати, та й волам попас незгірший, трава буйна і сочиста. 

— Так воно й мені здається,— погодився з ним парох. 

Тоді парох сказав про свій намір каноникові, і той, зваблений розкішним краєвидом 

долини, що леліла перед його очима, вирішив теж тут із ними перепочинок зробити. Щоб 

натішитись прегарною містиною та розмовою з парохом, який дуже йому до душі припав, 

а також дізнатися краще про Дон Кіхотові подвиги, каноник звелів челядникам своїм 

сходити до заїзду, що вже зовсім недалечко звідти був, і принести чогось попоїсти, бо на 

полудень, казав, тут станемо. Слуга відповів на те, що обозний їхній мул певне вже там, 

припасу на ньому нав’ючено досить, отже в корчмі доведеться взяти хіба що оброку для 

мулів. 

— Коли так,— сказав каноник,— то ведіть туди всіх мулів, а обозного сюди приведіть. 

Поки вони там обговорювали всі ці справи, Санчо, здихавшись непевного нагляду 

пароха й цилюрника, вирішив, що тут йому самий час із Дон Кіхотом розмовитись. От 

підійшов він до клітки, в якій сидів ув’язнений його пан, та й каже: 

— Знаєте, пане, аби вже мати собі чисте сумління, мушу сказати вашій милості дещо 

про оце ваше зачарування. Тут таке діло: оті двоє, що машкари собі на лице вчепили, то не 

хто інший, як цилюрник та парох із нашого таки села, і здається мені, що то вони із 

заздрощів вас отак-о запакували, бо ви подвигами своїми славутніми далеко їх позад себе 

зоставляєте. Коли се так, а воно ж так і є, то вас, виходить, не зачаровано, а ошукано 

і одурено. Аби переконатися в тому, хочу в вас дещо спитати, і як матиму од вас ту 

відповідь, якої сподіваюсь, то ви самі побачите, що вас одурено в живі очі і що то не чари 

такі наслано, а просто ви глузду відбилися. 

— Питай що знаєш, синку мій Санчо,— сказав Дон Кіхот,— а я вже тебе вдовольню 

і на всяке твоє питання відказ подам. От ти говориш, що ті двоє, які з нами їдуть, то ніби 

знайомці наші й односельці, парох і цилюрник; може, воно так тобі й здається, але ти не 

думай ніяким світом, що так воно і є насправді. Ти так собі міркуй і так розважай, що коли 

вони на твої очі схожі до пароха й цилюрника, то значить ті, котрі мене зачарували, взяли 

на себе їхній образ і їхню подобу (адже чаклуни мають силу в кого-хотя перекидатися), 

а образ приятелів наших вони на те тільки взяли, аби ману на тебе пустити або загнати 

тебе в лабіринт химер, з якого ти зроду не виплутаєшся, хоть би навіть мав при собі 

Тезеєву ниточку. Іще для того вони це зробили, щоб і мій розум отуманити, аби я не міг 

зміркувати, звідки на мене таке нещастя впало, бо от ти мені кажеш, що нас 

супроводжують нібито парох і цилюрник із нашого села, а я бачу, що мене в клітку 

засаджено, і певне знаю, що ув’язнити мене могла б тільки якась надприродна сила, 
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а зовсім не людська,— що ж мені тут залишається думати й говорити? Хіба тільки одне: 

ції чари перевершують і переважують всі ті, про які я будь-коли читав в історіях 

мандрованих рицарів. Отож нічого собі не думай і не гадай, бо то такі парох із 

цилюрником, як я турок. А як хочеш мене про щось питати — питай, я ладен хоч і до 

самого рана тобі відповідати. 

— Матінко Божа! — гукнув з того дива Санчо.— Невже ж таки голова в вашої милості 

така цвіла і макоцвітна, що ви очевидної правди не бачите? Та’дже правду святу кажу, що 

ця ваша біда й неволя не од чар зовсім постала, а од злоби та заздрощів! Хочете, я зараз 

доведу вам, що немає тут чарування й заводу? Скажіть же мені, пане, дай Боже вам із цієї 

напасті вискочити і впасти неждано-негадано в обійми моєї Дульсінеї... 

— Та годі вже. заклинати, Санчо,— перервав його Дон Кіхот,— питай мерщій, чого 

тобі треба, я ж казав, що на всі питання якнайповнішу дам відповідь. 

— І я ж того прошу,— сказав Санчо,— і хочу, аби ви мені геть-чисто все сказали, цілу 

правду, мовляв, без обрізків, як належить говорити всім тим, що воєнним ремеслом 

бавляться, як ви, пане, і прозиваються мандрованими лицарями... 

— Та кажу ж тобі, що не збрешу,— відповів Дон Кіхот,— питай-бо швидше, Санчо, 

вже ти мені увірився, говорячи отак наздогад, науверти, манівцями. 

— Та я ж знаю, що ви, пане,— чесна, правдива і щира душа,— сказав Санчо.— А коли 

вже воно до слова прийшлося, то хочу я в вас, пане, спитати, чи після того, як вас у клітку 

посаджено і нібито зачаровано, чи не хотілося вам і не манулося, вибачайте, надвір 

сходити, за великим, як то кажуть, або хоч і за малим ділом? 

— Я не розумію, що таке надвір ходити. Як хочеш, Санчо, щоб я тоді дав пряму 

відповідь, то сам, будь ласка, ясніше висловлюйся. 

— Та невже-таки ваша милость не розуміє, що то велике, а що мале діло? Це ж усякій 

дитині ясно! Я, бачите, про те, що, може, вам хотілося за цей час одкласти чи одлити. 

— А, тепер уже знаю, Санчо. Хотілося, та й не раз, і зараз оце приспічило. Рятуй мене, 

синку, бо лихо буде. 

Розділ XLIX, де наводиться прерозумна розмова  

Санча Панси з паном його Дон Кіхотом 

— Еге! — сказав тоді Санчо.— Так же воно, виходить, і єсть. Оце-то я й хотів у вас 

випитать, так хотів, що аж ну. От ви слухайте сюди, пане. Як ото, буває, кому зле діється, 

то люди кажуть: що йому, кажуть, сталося? Не їсть, не п’є, спитай його про що, то балака 

таке — не своє... Певно ж йому пороблено (себто, вважайте, зачаровано його). Виходить, 

що ті, котрі не їдять, не п’ють, не сплять, надвір не ходять, як той казав,— ото і єсть 
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зачаровані. А ті — ні, що їм того хочеться, що й вашій милості, що вони п’ють, як їм 

дають, їдять, коли мають що, говорять до ладу, коли в них що спитаєш. 

— Правда твоя, Санчо,— одказав Дон Кіхот,— але я вже говорив тобі, що всякі 

бувають чари, колись одні були, а тепер інакші настали: у наш час, можливо, роблять 

зачаровані все те, що я роблю, хоч давніше й не робили, а вже коли так повелося, то 

нічого не вдієш і нічого цим не докажеш. Я знаю, що мене зачаровано, я в тому певен, 

і сумління моє спокійне. Тоді б воно мене гризло й мучило, якби я знав, що на мені ніяких 

чар нема, а я з боягузтва чи з недбальства сиджу слухняно й безчинно в сій клітці, не 

виправдовуючи сподівань багатьох і багатьох покривджених та пригнічених, яким, може, 

в цей самий час конче потрібна моя оборона й допомога. 

— Так воно чи інак,— зауважив Санчо,— а для вашого ж, пане, добра й спокою ліпше 

було б, якби ви з сієї в’язниці якось на волю вийшли, а я то вже перервуся, аби вам 

допомогти та вас із сієї халепи вирвати. А тоді спробували б і на Росинанта сісти (його 

теж, мабуть, зачаровано — бачите, який похилий та похнюпий) і пригод пошукати, може, 

таки доля нам усміхнеться. А як нам воно не вдасться, то назад у клітку хоч коли 

поспіємо, і я прирікаю вам, яко вірний і щирий джура, що сяду в тую клітку з вами разом, 

коли вже ваша милость така нещаслива, а я такий дурний, що рятунку не знайдемо. 

— Друже Санчо,— сказав тоді Дон Кіхот,— я згоден зробити так, як ти хочеш; коли 

знайдеш яку добру раду, аби мене порятувати, я тобі у всьому скорюся. Та тільки, Санчо, 

ти сам побачиш, що думка твоя про моє нещастя хибна й неслушна. 

Отаку розмову провадили пантрований рицар та його несхитрований джура, аж 

над’їхали до того місця, де, повстававши з мулів, чекали вже на них парох, каноник 

і цилюрник. Підвідчик зразу ж розпріг воли й пустив їх на волю, на розкішну зелену пашу. 

Прегарна та місцина наче вабила до спочинку — не таких, правда, зачарованих людей, як 

Дон Кіхот, а таких тямущих і розсудливих, як його джура. Санчо попросив пароха, щоб 

дозволив панові вийти на яку часинку з клітки, бо як його не випустять, то в’язниця може 

занечиститись, а воно ніби й не личить для такого чеснородного в’язня, як його пан. 

Парох зрозумів, у чому річ, і сказав, що він охоче вдовольнив би це прохання, але боїться, 

щоб Дон Кіхот, як опиниться на волі, не втік і знову за своє не взявся, а тоді, мовляв, 

шукай вітра в полі. 

— Я ручуся, що він не втече,— сказав Санчо. 

— І я ручуся,— підхопив каноник,— а надто,— як він дасть мені рицарське слово, що 

нікуди без нашого дозволу не піде. 

— Даю,— сказав Дон Кіхот, який дослухався до тої розмови.— Та воно ж і без того 

заворожена людина (от хоч би й я) собою не розпоряджається, а той, хто її заворожив, 
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може так ізробити, що вона триста років на однім місці недвигою стоятиме чи лежатиме, 

а коли спробує тікати, то він ульот її заверне. А коли так, то краще випустіть мене, бо 

й вам воно на користь вийде; як же ви не згодні, то відійдіть кудись далі, бо заявляю, що 

як у клітці лишуся, буду змушений образити ваш нюх. 

Тоді каноник узяв його за руку (а руки Дон Кіхота були, як ми вже казали, зав’язані) 

і на слово честі випустив із клітки. Несказанно врадуваний рицар потягнувся перш усім 

тілом, а потім підійшов до Росинанта, поляскав його по боках і промовив: 

— Маю надію на Бога та й на Матір Його Пречисту, що незабаром вони вволять наші 

з тобою бажання, о квіте й зерцало кінського роду: ти знов возитимеш на собі сього пана, 

а я, верхи на тобі сидячи, певнитиму знов справу мою велику, заради якої послав мене 

Господь на сей світ. 

По сім слові Дон Кіхот подався разом із Санчом у затишний куточок, а звідти вже 

вернувся з почуттям великої полекші та з гарячим бажанням перевести в діло задум свого 

джури. Каноник же приглядався пильно до Дон Кіхота і дивувався з того великого та 

незвичайного божевілля: розмовляє чоловік і на питання відповідає ніби цілком розумно, 

а зайде річ про рицарство, одразу берега пускається, не знати що городить. От як усі вже 

розіслались на зеленій травиці, ждучи, поки челядник харчі принесе, каноник, зрушений 

співчуттям до Дон Кіхота, так із ним заговорив: 

— Чи то можебна річ, пане шляхтичу, аби читання тих нікчемних та пустодзвонних 

романів рицарських так на вас подіяло, що ви зовсім із плигу збилися й забрали собі 

в голову, ніби хтось вас зачарував, і ще всякі такі речі, далекі від дійсності, як брехня од 

правди? Чи може людський розум допустити й повірити, що на світі справді були всі ті 

незчисленні Амадіси, незліченні рицарі-славути, трапезонтські цісарі, Фелісмарти 

Гірканські, всі ті коні-виноходи, подорожні панянки, всі ті змії, песиголовці, велетні, 

почвари, всі ті нечувані пригоди, чари та химери, всі ті битви та баталії, всі ті препишні 

шати, закохані королівни, всі ті джури, що на графів повиходили, всі ті кумедні карлики, 

всі ті любовні послання та признання, всі ті красуні й героїні — разом кажучи, всі ті 

несосвітенні дурниці, якими нашпиговані й начинені рицарські романи? Що до мене, то 

я вам скажу: поки читаю їх і не думаю, що все то брехня і бридня, поти маю деяку втіху, 

але скоро уявлю собі, що воно справді таке, зараз шпурляю того романа, хоть би 

й найкращого, у стіну, а якби в мене під ту хвилю коминок горів, я б його в огонь кинув, 

бо всі ті книжки заслуговують на таку кару, бо все то вигадки й небилиці, бо поведінка їх 

героїв позбавлена будь-якої правдоподібності, бо вони творять нові єресі і проповідують 

новий спосіб життя, бо темна темнота вірить у них кінець кінцем і має за щиру правду всі 

їхні нісенітниці. Зухвальство їхнє до того доходить, що вони наважуються баламутити 
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голови навіть мудрим чеснородним шляхтичам, як ми те бачимо на прикладі вашої 

милості; не хто ж, як вони, довели до того, що треба було аж у клітку вас посадити і везти 

отак на волах, як возять, буває, од села до села лева чи тигра якого, що людям за гроші 

показують. Та ну ж бо, пане Дон Кіхоте, пожалійте себе, поверніться в лоно розуму, адже 

благі небеса не поскупились вам на те добро, тож користайте ним так як слід, оберніть 

ваші небуденні здібності на читання інших книг, спасенних для умислу вашого і хвальних 

для вашої честі. Коли ж природні ваші нахили непереборно пориватимуть вас до 

оповідань про подвиги та геройські вчинки, то розгорніть Святе Письмо і почитайте 

Книгу Суддів — там знайдете високі доблесті і великі діяння, і все ж то величне та 

правдиве. Лузітанія мала свого Віріата, Рим — свого Цезаря, Карфаген — Ганнібала, 

Греція — Олександра, Кастілія — графа Фернана Гонсалеса, Валенсія — Сіда, 

Андалузія — Гонсала Фернандеса, Естремадура — Дієга Гарсію де Паредеса, Херес — 

Гарсію Тереса де Варгаса, Толедо — Гарсіласа, Севілья — дона Мануеля де Леона, 

і історія їхніх преславних подвигів може бути цікавою, повчальною, приємною 

і захопливою лектурою для будь-якого високого ума. Таке заняття справді гідне світлого 

розуму вашої милості, пане Дон Кіхоте, такі твори поглиблять ваші знання з історії, 

зміцнять у вас повагу до чесноти, наставлять на все добре, ушляхетнять ваші звичаї, 

навчать бути сміливим без нерозважності, одважним без зухвальства,— і все те буде 

Богові на хвалу, вам на пожиток, а вашій рідній Ламанчі (бо саме звідти, чув я, походить 

ваша милость) на честь і славу. 

З напруженою увагою слухав Дон Кіхот, що говорив йому каноник; коли ж той скінчив, 

він подивився на нього і, помовчавши хвилю, сказав: 

— Здається мені, пане шляхтичу, що орація вашої милості до того змагала, аби 

запевнити мене й переконати, ніби на світі зроду не було ніяких мандрованих рицарів, 

а всі рицарські романи — фальшиві, брехливі, шкідливі і зовсім для суспільності 

непотрібні, і що негаразд я робив, як читав їх, іще гірше, як їм вірив, а найгірше, як 

вирішив їх наслідувати, обравши собі з їхньої направи та науки многотрудне ремесло 

мандрованого рицаря, бо ви твердите, що на світі не було жодних Амадісів, ні Гальського, 

ні Грецького, ані всіх інших рицарів, що їхні подвиги в тих романах описуються. 

— Ваша милость цілком вірно зрозуміла мою думку,— сказав на те каноник. 

А Дон Кіхот провадив далі: 

— А ще додала до того ваша милость, що ті книги завдали мені буцімто великої шкоди, 

схибнувши мене з розуму й довівши до клітки, і що треба мені схаменутись і вдатись до 

інших, правдивіших книг, корисніших і цікавіших за ті романи. 

— Правда,— підтвердив каноник. 
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— А я, щоб ви знали,— сказав тоді Дон Кіхот,— гадаю якраз навпаки: не 

я божевільний і зачарований, а ви, ваша милость, коли насмілились замахнутися по-

блюзнірському на те, що визнане всіма за дійсне і за істинне; хто ж його заперечує, як 

ваша милость, той заслуговує кари, на яку ви ладні засудити нелюбі вам книги. Адже 

переконувати когось, ніби на світі не було ні Амадіса, ані жодних мандрованих рицарів, 

про яких стільки романів понаписувано, то все одно що твердити, ніби сонце не світить, 

мороз не студить, а земля нас не носить. Де той мудрагель, що здоліє довести комусь, ніби 

все те неправда, що пише історія про королівну Флоріпеду та Гвідона Бургундського чи 

про Ф’єрабраса та штурм Мантібельського мосту за часів Карла Великого? Та я ладен на 

свою душу присягнути, що це така сама правда, як те, що тепер день! А як це все брехня, 

то виходить, що не було ніколи ні Гектора, ні Ахілла, ні троянської війни, ні Дванадцятьох 

Перів Франції, ні англійського короля Артура, який і досі літає десь вороном, а його там 

усе виглядають, що от-от вернеться. То, може, хто скаже, ніби і то все вигадки — історія 

Гверіна Скупого і пошуки святого Граля, ніби то все байки — кохання Трістана та 

королеви Ізольди, а також Джіневри та Ланцелота, коли ще живуть люди, що десь 

краєчком пам’яті пригадують, як бачили колись двірську даму Кінтаньйону, найкращу 

виночерпицю на всю Велику Британію. І це суща правда, бо пам’ятаю, бабуся моя, 

панотцева мати, як побачить, було, яку дуенью в довгому покривалі удовичому, то каже, 

було, мені: «Поглянь на неї, внучку — чиста тобі дуенья Кінтаньйона!» З цього я роблю 

висновок, що бабуся моя знала її особисто або принаймні бачила десь її портрет. А хто 

зважиться заперечити правдивість історії Петра й прекрасної Магелони, коли 

в королівській збройниці і досі зберігається.кілок, з допомогою якого сей доблесний рицар 

керував дерев’яним конем, що ним у повітрі літав,— там такий великий, більший за 

голоблю; а коло того кілка лежить сідло Баб’єки, а в Ронсевалі зберігається Роландів ріг, 

убільшки з добру колоду. Звідси випливає, що таки існували справді і Дванадцять Перів, 

і Петро, й Сід, і — ще премногі рицарі, що, славлять люди, їздили по білому світу, пригод 

шукаючи. Або, може, скаже хто, що не було мандрованого рицаря, завзятого лузітанця 

Жоана ді Мерлу, який загнався аж у Бургундію і бився в місті Аррасі із знакомитим паном 

де Шарні, що звався мосьє П’єр, а потім у місті Базелі з мосьє Анрі де Реместаном, 

перемігши обох тих суборців і доказавши великої слави; що не було пригод і поєдинків, 

одбутих у тій же самій Бургундії двома завзятими гишпанцями: один був Педро Барба, 

другий — Гутьєрре Кикоть (од якого я прямо веду свій рід по мечу), а звоювали ж вони 

синів графа де Сан-Поля? Або, може, не мандрував до Німеччини, пригод шукаючи, Дон 

Фернандо де Гевара, не бився там з мессером Георгом, двірським рицарем дука 

Австрійського? Чи, скажете, то все жарти були — тії герці, що їх викріпив завзятий Суеро 
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де Кіньйонес, ті поєдинки, що мав пан Луїс де Фальсес з Дон Гонсалом де Гусманом, 

рицарем кастільським, і ще многі подвиги рицарства християнського, і нашого рідного, 

і чужоземського? Ні, кажу я, все то щира і суща правда, а хто її заперечує, ще раз кажу, 

той без усякого сумніву позбавлений доброго розуму і здорового глузду. 

Великим дивом дивувався каноник, слухаючи Дон Кіхотової мови, Де правда 

перепліталася з вигадками; його вразила також гідальгова неймовірна обізнаність 

у справах, належних і стосовних до мандрованого рицарства. 

— Не можу не визнати, пане Дон Кіхоте,— заговорив до нього каноник,— що в словах 

вашої милості є дещо правдиве, особливо такі, де ви говорили про гишпанських 

мандрованих рицарів. Припускаю також, що справді були на світі Дванадцять Перів 

Франції, але на можу повірити, аби вони робили все те, що пише про них архієпископ 

Турпін. Власне, річ тут ось як малася: то були рицарі, обрані од французьких королів 

і названі перами, тобто рівними, бо справді, були всі однаково шляхетні, доблесні 

й мужні — принаймні так усі казали й думали. То був ніби опрічний рицарський орден, як 

от тепер у нас є орден Святого Якова чи Калатрави — ті, що до них належать, мають бути 

наголо рицарями сміливими, мужніми й чеснородними, як нии кажуть, наприклад, «рицар 

ордену св. Іоанна» або «рицар Алькантария так давніш говорено «рицар із Дванадцяти 

Перів», бо до того ордену обрано було й прийнято дванадцятеро лицарів, рівних своїми 

заслугам ми. Немає також ніякого сумніву, що був Сід, що був Бернардо делі Карпіо, а от 

в оповіданнях про їхні подвиги чимало є, на мою думку, непевного. А що ваша милость 

казала про кілка, який нібито Петрові належав і зберігається в королівській збройниці 

поряд із сідлом, то тут я вже каюся: чи то з мого недоуцтва, чи з недобачення я його там 

не помітив; сідло ще роздивився, а кілка не зауважив, хоть він, казала ваша милость, такий 

великий. 

— А все ж таки він там є,— заперечив Дон Кіхот,— і коли хочете знати, його ще 

шкурою телячою обгорнуто, щоб цвіллю не брався. 

— Може, й так,— сказав каноник,— але саном моїм клянуся, я не пригадую, аби там 

його бачив. Та даймо на те, що він там справді є — то ще не доказ, щоб я повірив усім 

небилицям про всяких Амадісів та силу-силенну інших рицарів, які в романах описані, та 

й вашій милості, такій поважній, добрій і розсудливій людині, не годилось би вважати за 

правду всі ті безлічні й безглузді вигадки, які містяться в тих баламутних рицарських 

романах. 

Розділ L. Про мудрі сперечання, які провадив Дон Кіхот  

із каноником, та про деякі інші події 
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— Овва! — вигукнув тоді Дон Кіхот.— То виходить, що книги, друковані 

з королівського дозволу, схвалені відповідальними урядовцями, читані повсюдно, 

з великою вподобою, славлені великими й малими, бідними й багатими, вченими 

й невченими, простолюдом і шляхтою, одне слово, людьми всякого роду, стану і статі,— 

виходить, що всі вони брехливі? Та в них же все описується так правдиво й достотно; про 

всякого рицаря, скільки їх там було, сказано, хто в них батько й мати, яка рідня, звідки 

вони самі, скільки кому років, де хто був, і що робив — все те показано ряд по ряду, день 

по дню. Мовчіть уже краще, добродію, не блюзніть даремне та послухайте моєї ради, як 

мудрий мудрого, почитайте самі ті книги, побачите, яка то розкіш! Чи то ж не втіха над 

утіхами, як перед нашими очима така, приміром, малюється картина: величезне смоляне 

озеро кипить-клекоче, бульбахами гарячими, кишить-броїться змієм, гадом, ящуром, 

усяким дивоглядним та страхолюдним звіром, а з-посеред озера голос чийся жалібний 

тужить-лебедіє: «О рицарю, хто б ти не був, що дивишся на се жахливе озеро, як хочеш 

добутися скарбів, що сховані під його чорними хвилями, то яви мужність доблесного 

твого серця і пірни в чорну пучину розпломенілої сії вологи, бо як ти сього не зробиш, то 

не сподобишся лицезріти пишновеличних чудес, що криють у собі й хоронять сім палаців 

сімох чарівниць, котрі знаходяться на дні сього чорномуття». А рицар, скоро вчув той 

голос плачливий, зараз, аніже не міркуючись, про жодну небезпеку не дбаючи, тяжкокутої 

зброї з себе не здіймаючи, вручає душу свою Богові та й дамі своїй коханій і кидається без 

ваги в теє озеро кипляче і неждано-негадано опиняється — де б ви думали? — серед 

якогось лугу барвистопишного, що перед ним блякнуть і никнуть прославлені Поля 

Єнісейські. І небо там, здається йому, ясніше, і сонце дужче яскріє, мов помолодшало; 

а це де взявся перед очима гай пречудовий, дерева там усе майні та ряснолисті, зелень 

така яра, що любо глянути, а слух же тобі голублять пташечки дрібні та розмаїті, що 

незліченними зграями пурхають-в’ються поміж віттям переплетеним. А он і струмок 

дзюркоче, рине хвилею чистою та прозорою, мов кришталь, по пісочку дрібному та 

камінчиках білих, сказав би, по щирому золоту та перлах добірних. Он водограй 

кунштовний з яспису многоцвітного та вилощеного мармуру, а он другий, впоряджений 

в гротесковому стилі, виложений мушельками дрібними та крученими равликовими 

хатками, білими й жовтими, а впереміш кинуто де-де і кришталю мигтючого, і штучного 

смарагду,— і все то те хо.ч ніби й безладно, а так ладно зроблено, так штудерно 

споруджено, що здається, ніби мистецтво, наслідуючи природу, перемогло її 

й перевершило. А ось показується раптом пишний замок чи розкішний палац: мури 

щирозлоті, зубці діамантові, брами гіацинтові; аж ряхтить увесь од алмазів, карбункулів, 

рубінів, перлів, золота й смарагду, та не тільки матер’ялом цінний він і вартний, а й самою 
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будівлею своєю. Після такого дива на що там іще й дивитися? А є на що; дивіться — он із 

брами замкової вигронюються панни двірські в препишному барвистому одінні; якби 

я почав робом романів рицарських їх описувати, то, мабуть, довіку не скінчив би. Та ось 

одна панна, з-між усіх найясніша, бере за руку рицаря, що так одважно кинувся в кипляче 

озеро, веде його мовчки до замку чи до палацу препишного, а там роздягне догола, скупає 

в літеплій купелі, змастить йому все тіло мастями запахущими, надягне на нього сорочку 

з найтоншого єдвабу, пропахчену всю парфумами, а там друга вже панна плаща йому на 

плечі накине, Що вартий, кажуть, цілого міста або ще й з надтом. А що ж буде далі? Далі, 

кажуть нам, поведуть його до другої світлиці, де стоять уже столи, так розкішно 

понакривані, що тільки чудуйся та дивуйся, зіллють йому на руки амбровою та рожаною 

водою, посадять у крісло з кості слонової, всі ті панни услуговують йому за столом 

у дивнім мовчанні, приносять різнії потрави, і все ж то такі ласі, що очі розбігаються. 

Сидить він отак, трапезуючи, а тут музика грає, співає хтось, тільки невідомо, як і звідки 

линуть ті згуки. А як рицар покріпиться їдою і зі столів поприбирають, він іноді 

розкинеться в кріслі, в зубах поколупає, як заведено, аж тут увійде до світлиці панна, 

краща за всіх, яких; він досі бачив, сяде побіч нього і почне розповідати, що це такий 

і такий замок, а вона сидить у ньому заворожена і ще про багато всяких речей — рицар 

дивує, а хто читає — розкошує. Не хочу про те надто широко розводитись, бо сказане 

мною в достатній мірі свідчить про те, що в кожному рицарському романі, в кожному 

розділі знайдеться щось утішного й цікавого для кожного читача. Тож хай ваша милость 

повірить мені і почитає ті книги,— вони розженуть вам тугу, як вона на душу наляже, 

вони вам духа вгору піднімуть, як він у вас клонитися почне. Про себе я можу сказати, що 

відколи став мандрованим рицарем, ось якими відзначаюсь прикметами: я хоробрий, 

чемний, щедрий, ввічливий, великодушний, сміливий, лагідний, витривалий, терплячий, 

зношу всякі труднощі, неволю й чари. І хоч мене посадили оце в клітку, як божевільного, 

сподіваюся, проте, що, як Бог поможе і фортуна послужить, потужною правицею своєю 

здобуду я собі незабаром якесь королівство, а вже як стану королем, тоді всі побачать мою 

вдячність і щедрість, бо, правду кажучи, добродію, щедрість то така чеснота, якої бідний 

чоловік не має змоги проявити, хоч би яка притаманна була вона його душі, а вдячність 

при самій лиш добрій волі — мертва, як віра без діл. Тим і хотів би я, щоб фортуна 

погодила мені якнайскорше стати цісарем: я б тоді показав, яке в мене серце, і осипав би 

ласками друзів своїх, особливо горопашного Санча Пансу, джуру мого, бо то золота 

людина, другого такого не знайдеш. Я хочу подарувати йому графство, як я вже йому 

давно обіцяв; боюсь тільки, що не матиме він досить хисту, аби своїм володінням 

управляти. 
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Ледве Санчо зачув останні панові слова, зараз обізвався: 

— Пане мій Дон Кіхоте, ви тільки добудьте мені те грапство, що ви його так твердо 

обіцяєте і я так певно сподіваюсь, а я вже ручуся, що стане в мене кебети ним орудувати; 

як же й не стане, то чув я, що є на світі такі люди, які беруть од великих панів маєтності 

їхні в оренду чи в посесію, а за те платять річно скільки там вийде чиншу; вони дають 

усьому порядок, а пан сидить собі, ручки склавши, та й гадки не має, бо гроші йому 

пливуть. Отак же і я зроблю — не буду сам тим ділом морочитись, пущу все в оренду 

і житиму з тієї ренти паном на всю губу, а люди собі як хоч. 

— Із ратами то воно так, брате Санчо,— зауважив каноник,— а тільки суди судити 

в своїх володіннях має сам властитель, і тут уже треба доброго розуму і, головне, доброї 

волі, щоб справуватися як слід, бо коли того не буде з самого початку, то вже потім не 

зведеш кінців з кінцями. Господь благословляє добрі наміри людей простодушних, 

а лукаві наміри премудрих руйнує. 

— Я тої хвилозопії несвідомий,— сказав Санчо Панса,— одно тільки знаю: аби мені 

грапство, то я вже ним укерую, бо душа в мене не з лопуцька, така, як у всіх, а тіла на двох 

вистачить, у своєму панстві зумію панувати незгірше всякого короля. А як буду панувати, 

то робитиму що хочу; а як робитиму що хочу, то чинитиму свою волю; а як чинитиму 

свою волю, то буду задоволений; а як буду задоволений, то нічого мені більше не треба; 

а як мені нічого більше не треба, то це вже все, амінь. Дайте мені тільки панство, а там 

уже з Богом, до побачення, мовляв, сліпий невидющому. 

— Твоя філософія, як ти кажеш, не така вже й погана, Санчо,— зауважив каноник,— 

але в справі графства можна ще було б немало всякого сказати. 

Тут упав йому в річ Дон Кіхот. 

— Не знаю, що тут іще можна сказати; щодо мене, то я беру приклад з великого 

Амадіса Гальського, який зробив свого джуру графом Суходільного острова. Отож і 

я можу з чистим сумлінням зробити графом мого Санча Пансу, бо такого доброго джури 

не було, певне, в жодного мандрованого рицаря. 

Каноник був глибоко вражений тими доладними нісенітницями (якщо нісенітниці 

можуть бути доладними), яких наговорив Дон Кіхот, оповідаючи пригоду Рицаря Озера, 

і не виходив із дива, думаючи, як глибоко запали в душу гідальгові баламутні образи 

прочитаних книг; не менше дивувала його й дурість Санча, який так щиро прагнув і так 

певно сподівався графства, що обіцяв йому пан. Тим часом слуги його ясновелебності 

повернулися з корчми і привели мула, нав’юченого харчовим припасом. Розіслали вони 

тут же килим на зеленім моріжку під деревом, у холодочку, та й посідали всі полуднувати, 

а для підвідчика то воно й краще було, волам добрий попас. 
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От сидять вони, трапезують, аж чують — дзвіночок десь задзеленчав, і віття тернове 

поблизу зашуміло; за яку хвильку з гущавини вискочила гарненька кізочка переполаса-

біла з чорними й рудими плямами, а за нею пастух вибіг, до отари хотів її завернути, 

козькаючи до неї і примовляючи пастушим звичаєм. Сполохана і злякана втікачка 

вдарилась до людей, ніби шукаючи собі захисту, і стала коло них, як стій. Тут наздогнав її 

пастух, схопив за роги й заговорив до неї, нібито німина могла його розуміти: 

— Ах ти ж Рябушечко, моя стрибушечко! Чого це ти в мене така неслухняна стала? Чи 

тебе, серце, вовки налякали? Скажи мені, красунечко, що тобі? Чи в тебе така вже натура 

невстрійлива, враг її візьми, ту жіночу натуру! Ходи, ходи, козуню-любуню, може, тобі 

в тій загороді й не так добре, зате безпечно буде з товаришками. Ні щоб іншим дорогу 

показувати й привід давати, а ти сама бездоріж отак гасаєш! А що ж тоді вони? 

Та козопасова мова дуже всім сподобалась, а найпаче каноникові. 

— Заспокойся, чоловіче добрий,— обізвався він до нього,— поспієш іще свою козу до 

кошари загнати. Ти ж сам кажеш, що в неї жіноча натура: куди її природа тягне, туди 

і йде, і нічого ти з нею не вдієш. Візьми лишень оцей шматочок, із’їж та вином запий, то 

гнів твій минеться, а коза тим часом тут погуляє. 

По сім слові каноник простягнув пастухові на кінчику ножа добрий кусень холодної 

кролятини. Пастух узяв і подякував, випив вина і, втихомирившись трохи, сказав: 

— От ви чули, як я тут із німим язиком розумну розмову провадив, та не думайте, що 

я собі такий дурник: що я козі казав, то не зовсім пусті слова, щось таке за ними є. Хоч 

я собі й хлоп, а знаю, як до скоти — І ни, а як до людини обернутись. 

— Вірю, вірю,— обізвався парох,— знаю з досвіду, що ліси й гори вчених викохують, 

а колиби пастуші дають притулок філософам. 

— Якщо, може, й не філософам,— підхопив козопас,— то принаймні таким людям, що 

їх біда розуму навчила. А щоб ви в цьому переконались і цю істину навіч побачили, 

я попрохав би у вас, панове добродійство, хвильку уваги; може, воно й негаразд, що я отак 

сам накидаюсь, та як ви дозволите, я розкажу вам одну справдешню історію: гадаю, що 

вона вам не здасться нудною і підтвердить те, що говорив сей добродій,— тут він показав 

на пароха,— і що говорив я. 

На те сказав йому Дон Кіхот: 

— Може, ця історія має дещо спільного з рицарськими пригодами, і я охоче послухаю 

тебе, пане брате, як, зрештою, і всі ці добродії: вони люди розумні й кохаються в цікавих 

оповіданнях, що дивують, тішать і розважають душу,— а я сподіваюсь, що саме таким 

буде твоє оповідання. Отже, починай, друже, ми всі тебе слухаємо. 
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— Тільки не я,— озвався Санчо,— я піду он туди над річку, візьму з собою оцього 

пашкету та й напакуюся на цілих три дні, бо чув я од пана мого Дон Кіхота, що джура 

в мандрованого лицаря повинен їсти скільки влізе, коли Бог пошле, а то, буває, забереться 

потім у які нетрища, звідки й за тиждень не виблудиться, то як не має нічого в кендюсі чи 

в торбі — швидко на мумію висохне. 

— Правда твоя, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— іди собі куди знаєш і наїдайся по саму 

зав’язку, а я вже наситився і хочу тільки повістю сього доброго чоловіка душу обавити. 

— Обавимо ж собі душі й ми,— сказав каноник і попрохав козопаса, аби вже починав. 

Той, тримаючи козу за роги, поплескав її по боках і сказав: 

— Ляж тут коло мене, Рябушко, поспіємо ще до своєї отари. Коза ніби зрозуміла його, 

бо, коли він сів, лягла любісінько коло нього і все в лице йому дивилась: говори, мовляв, і 

я тебе послухаю. Тоді пастух почав оповідати такими словами: 

Розділ LI. Що розповів козопас усім тим,  

що супроводили Дон Кіхота 

За три милі од сієї долини лежить село, хоч і невелике, та багате на всю околицю, 

а в тім селі та жив собі один поважний господар: воно-то багатих усюди поважають, та 

сього шановано більше за добрість його і статечність, аніж за добро, що мав, і за достатки. 

Та найбільшим його добром, як він сам казав, була донька його, дівчина такої хорошої 

вроди, такого великого розуму, такого доброго звичаю, що хто бачив її і знав, усі 

дивувались, якими щедрими дарами наділили її небо й природа. Іще й малою дівчинкою 

гарна була, щодалі то все хорошіла, а по шістнадцятій весні всіх дівчат красою заломила. 

Слава про тую пишну вроду пішла по всіх навколишніх селах — та що се я кажу, 

навколишніх? — дійшла й до городів далеких, до палат королівських докотилась, 

долинуло до людей усякого стану, і їхали вони звідусюди хоч поглянути на неї, мов на 

клейнод який рідкісний, мов на образ чудотворний. Батько беріг її пильно, та й сама вона 

береглася, бо нема для дівчини кращого сторожа, і замка, й запору, як власна її скромність 

та обичайність. 

До хорошої дівчини багатого роду багато й сватачів сваталось, і своїх таки сільських, 

і чужосторонніх, аж батько розгубився, що не було од них одбою, і не знав, кому той 

скарб многоцінний оддати. Серед тих багатьох, що таку любу думку в серці голубили, був 

і я, мав надію не скажу, щоб цілком певну, а таки добру: батько її знав мене гаразд, як 

односільця, а хлопець я був молодий, здоровий, чесного роду й чистої крові, на достатки 

багатий та й на розум не вбогий. Але тут став до неї ще один наш парубок присватуватись, 

нічим за мене не гірший, і батько став уже роздумувати й вагатися, бо гадав, що дочці і за 
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тим, і за тим добре буде. От і надумав він, що коли ми собі однакові, то хай краще сама 

доня кохана вибере, котрий їй до мислі, ото буде найліпша рада. А як надумав, так і сказав 

Леандрі (так, бачите, зовуть ту багату, що мене до бідності довела), та воно б і всім 

батькам так чинити годилось, котрі думають дітей своїх одружити. Не кажу, аби їм на 

волю давали вибрати з-поміж лихого та поганого, хай буде саме тільки добре, а вони вже 

з того собі до вподоби вибирають. Не знаю, що сказала батькові Леандра, а він нам обом 

нічого певного не говорив — дівчина, мовляв, ще літ не дійшла, там видно буде,— одне 

слово, не дуже нас обнадіював, але й не відмовляв цілком. Суперника мого звати 

Ансельмо, а мене Євхеніо,— се щоб ви знали імена дійових осіб цієї трагедії, кінець якої 

ще непевний, але, очевидно, буде таки сумний. 

Поки все те діялось, до нашого села прибув такий собі Вісенте де ла Рока, син одного 

бідного чоловіка з наших таки селян — з походу повернувся, побував і по тих Італіях, і по 

всяких світах. Ще як мав він дванадцять років, узяв його до війська капітан якийся, що за 

компанією своєю випадком через наші краї проходив, і знов же в мундирі військовому, як 

той павич розцвічений, блищиками кришталевими та ланцюжками сталевими кругом 

обвішаний. Сьогодні на ньому одне вбрання, завтра вже інше, і мудроване ніби 

й мальоване, так легеньке ж і дешевеньке. Сільський наш люд із натури своєї хитрий та 

лукавий, а як нема чого робити, то ще лукавіший стає: до всього придивились, порахували 

все та й знають уже, скільки в того чванька одежі з усіма причандалами. Виявилося, що 

уборів було всього три, всі різного кольору, та підв’язки й панчохи, але він так хитро все 

те перетасовував і перекомбіновував, що якби воно не було полічене, кожен присягнув би, 

що в нього не менше, як десять костюмів, а трепіток на капелюха десятків зо два. Не 

думайте, що я так собі здуру та знічев’я про ті убори широко дуже розбалакався — в моїй 

історії вони не малу відіграли ролю. 

Сяде, було, ото наш вояка на лаві під тополею на майдані сільському та як почне про 

свої подвиги оповідати, то ми всі тільки роти пороззявляємо, так пильно слухаєм. Чи є де 

яка країна на світі, скрізь він побував, чи була де яка битва, всюди воював. Маврів 

перебив стільки, що і в цілому Тунісі та Марокко такого немає, а герців більше одбув, ніж 

Гандієць і Луна, Дієго Гарсія де Паредес і тисячі інших вояків (називав їх поіменно), 

і з усіх поєдинків переможцем виходив, не втративши жодної краплини крові. А то було 

шрами нам якісь показував, хоч там нічого не було знати,— то казав, рани од куль 

мушкетних, що в різних боях та баталіях здобувся. Тримав він з усіма запанібрата, тикав 

на кого хоч, хвалився, що мушкет у руці — то його батько, бойові подвиги — то його 

шляхетство, а як він уже вояк, то й сам король йому не указ. Ще більше пихи йому 

додавало, що з нього трохи й музика був: як почне, було, на гітарі бринькати, то декому 
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здавалось, що вона в нього словами промовляє. Не останньою принадою було в його 

віршування: аби де яка марниця в селі трапилась, зараз він романса втне на півтори милі 

завдовшки. 

Так оцей вояк, що я вам намалював, оцей Вісенте де ла Рока, герой, джиґун, музика 

й поет упав в око нашій Леандрі, що часто бачила іюго з вікна свого дому, яке на майдан 

виходило. Засліпила її ота шумихг. на його пишних мундирах, зачарували його романси, 

що він їх переписував разів по двадцять і роздавав на всі боки, заворожили чутки про 

славні його подвиги, які сам же він і поширював, і вкінці вона закохалась у нього, не 

інакше, як з диявольського наусту, закохалась перше, ніж він устиг накинути на неї ласим 

оком. А що любощі тоді швидше до певного скутку доходять, коли того хоче жінка, 

Леандра й Вісенте досить легко порозумілися, і перш ніж хтось із численних її 

залицяльників дізнався про її намір, вона вже здійснила його — покинула оселю любого 

та коханого батенька свого (матері в неї не було вже) і втекла кудись із солдатом: мабуть, 

то була найбільша його перемога з усіх тих, якими він величався. 

Ся подія здивувала все село, вразила кожного, хто про неї дізнався. Я розгубився, 

Ансельмо очманів, батько зажурився, родичі обурились, начальство розворушилось, 

стражники збивалися з ніг. Обшукали всі дороги, обшугали всі ліси, обникали всі 

закамарки і аж на третій день таки знайшли своєумку Леандру в горах-нетрях, у печері: 

була вона в самій сорочці, а грошей чималих і клейнодів дорогих, що з дому була взяла, 

ніде ані сліду. Взяли її, привели до нещасного батька, давай розпитувать, як із нею ся біда 

склалася, а вона геть у всьому й призналася з доброї волі. Вісенте де ла Рока, сказала, 

одурив її, обіцяв, що ожениться, і підмовив із дому тікати: завезу я тебе, казав, 

у найвеселіше місто на світі, аж у той Неаполь. А вона й далася на підмову з недосвіту 

свого, повірила йому, обікрала батька і втекла із спокусником своїм тої самої ночі, коли її 

дома кинулись, а той завів її в дикі гори, в ту печеру, де її потім і знайдено. А ще сказала, 

що Вісенте нібито на честь її не поважився, тільки пограбував і втік кудись, покинувши її 

в печері. Трудно було повірити, панове, що той зух не рушив її, але вона запевняла так 

щиро, що невтішний батько втішився нарешті і не дбав уже про вкрадені коштовності: 

добре, думав, що доньці зоставлено той клейнод, що як раз утратиш, то вже довіку не 

вернеш.Того самого дня, як Леандру приведено додому, батько одвіз її в город, 

у панянський монастир, не хотів нам і на віч її показати; сподівався, бачите, що слава, 

у яку дівчина сама себе ввела, з часом якось розмається. Молодий вік Леандри служив 

якимось виправданням для її вини, принаймні в очах тих, кому байдуже було, добра вона 

чи погана, але хто знав розум її і розсудливість, ті вважали, що винна тут не молодість чи 
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та недосвідченість, а скорше легковажність та натуральна схильність жінок до необачних 

і непоміркованих учинків. 

Як замкнули Леандру в монастир, Ансельмо на світ Божий не хотів дивитись, ніщо 

йому не миле було, а мої очі також темрява безпросвітна окрила. Тая розлука тугою 

нестерпучою лягла нам на серце, ми кляли джигуна-солдата і тяжко ремствували на 

батька, що дочки не вберіг. Врешті врадили ми удвох з Ансельмом геть із села зійти і в ці 

врочища податися; тут пасе він вівці свої, цілий ботей, а я мої кози, теж чималу отару, 

тиняємось отак лугами та байраками, серця свого не впиняючи: то співаємо разом хвалу 

красуні Леандрі, то злим її споминаємо словом, то зітхаємо, кожен самотою, і самотою ж 

жалі наші до неба шлемо. А нашу тропу немало пішло молодців, що теж до Леандри 

женихались, вони тут із своїм горем горами-лісами блукаються. Стільки нас тут 

назбиралось, що вся околиця в Аркадію пастушу обернулась, де не глянь — вівчарі та 

загони, де не стань — почуєш імення прекрасної Леандри. Той проклина її та взиває 

свавільною, зрадливою і безчесною, той нарікає, що вона хибка й доступна, той прощає її 

і вину дарує, а той знов судить та гудить, той за красу її славить, а сей за вдачу ганить,— 

разом кажучи, всі її корять, і всі боготворять, і до того шал їхній доходить, що інший 

закидає їй погорду, хоч зроду й словом до неї не обізвався, а інший знов од ревнощів 

казиться, хоч вона їх ні в кому не могла збудити, бо, як я вже казав, за її гріх дізнались ми 

раніше, ніж за її кохання. Нема такого взгір’я, узлісся чи узріччя, де б пастух який-небудь 

не розмовляв із вітром про свою недолю, ім’я Леандри скрізь і всюди луною лунає. 

— Леандра! — рокочуть гори,— Леандра! — дзюркочуть хвилі,— Леандра всім нам 

світ зав’язала, всіх нас чарами вчарувала, що ми сподіваємось без надії і боїмося самі не 

знаєм чого. 

З усіх цих шаленців найшаленіший і воднораз наймудріший мій суперник Ансельмо: 

маючи стільки причин до журби, він одним тільки журиться — що Леандра десь далеко, і, 

приграючи собі на гуслях, виспівує жалі свої в піснях, що свідчать про світлий його 

розум. А я іншою дорогою пішов, легшою і, здається мені, вірнішою — клену натуру 

жіночу, легку, пусту й фальшиву, їхню зрадливість і нещирість, їхнє віроломство і вкінці 

нерозум їхній, що не туди, куди годилося, вони мислі свої зносять. Тепер ви, панове, 

здогадались, мабуть, проти чого то я козі своїй такі слова говорив: не вхваляю я її за 

жіночу натуру, хоч коза в мене найкраща на всю отару... Оце і вся історія, що я обіцяв вам 

розповісти. Може, говорив я занадто довго, зате запрошую вас до себе в гостину коротким 

словом: загін мій недалечко, там є молоко свіже і сир незгірший, та й різного овочу 

спілого досить, що й дивитись любо, і їсти смачно. 
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Розділ LII 

Про сутичку Дон Кіхота з козопасом та про незвичайну 

пригоду з покутниками, яку наш рицар довів у поті чола до 

переможного кінця 

Всім слухачам припала до вподоби козопасова історія, та найбільше, мабуть, уподобав 

її каноник, що пильну звертав повсякчас увагу на манеру оповіді, властиву радше 

витонченому дворакові, аніж простому пастухові, тому й признав рацію парохові, котрий 

говорив допіру, що ліси й гори вчених викохують. Всі ж почали навперебій пропонувати 

свої послуги Євхенієві, та чи не найбільшу готовість проявив тут Дон Кіхот. 

— Будь певен, брате козопасе,— промовив він,— що якби я мав змогу пускатися 

в пригоди, я без вагання рушив би в дорогу, щоб уладнати ваші справи: я викрав би 

Леандру з монастиря (безперечно, її тримають там силоміццю), не подивився б ані на 

старшу матір, ані на будь-кого іншого, хто зважився б мені опір ставити, і оддав би 

дівчину тобі напризволяще — під тією, однак, умовою, аби ти не чинив над нею насили 

ведлуг права рицарського. Та маю в Бозі надію, що влада злохитрого чарівника не встоїть 

перед міццю чарівника доброхітного, тим і прирікаю тобі на майбутнє опіку свою 

і оборону, бо таке вже моє покликання — слабого захисти, безпомічного споможи. 

Козопас подивився на нього, на вид його мізерний та одяг непишний, і здивовано 

спитав у цилюрника, що сидів коло нього: 

— Добродію, що то воно за проява і проти чого се така мова? 

— Та вже ж не хто інший,— відповів цилюрник,— як сам преславний Дон Кіхот 

з Ламанчі, нищитель кривди, відомститель за наругу, оборонець дівиць, гроза велетнів 

і звитяжець у битвах! 

— Це ви щось таке сказали,— зауважив козопас,— як ото в рицарських романах 

пишеться, все таке робили мандровані тії рицарі, та здається мені, що або вашець жартує, 

або в сього добродія голова порожня. 

— Ах ти ж, гультяю один! — вигукнув Дон Кіхот.— Сам ти безверхий і пустоголовий, 

а в мене розуму — двоє клало, третій утоптував, голова повніша, як живіт у тої ледащиці, 

що такого скурвого сина, як ти, на світ народила! 

Та як не схопить буханця, що напохваті був, як не пожбурить із серця прямо в обличчя 

козопасові — геть-чисто носа йому розплющив! А козопас той жартів не знав; як побачив, 

що йому таку наругу вчинено, не зважав уже ані на килим, ані на обрус, ані на всіх 

обідальників, скочив до рицаря та за горло — був би напевне задушив, якби не нагодився 
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під ту саме хвилю Санчо Панса. Вірний джура порвав напасника за плечі і брязнув ним на 

той ніби стіл, аж тарілки всі та полумиски побились та почерепились, все питиме й їдиме 

попереверталось та порозливалось. Стрепенувся й Дон Кіхот, кинувся й собі на козопаса, 

а той, заюшений, набравшись добрих носаків од Санча Панси, ліз рачки до ножа, 

замисливши криваву помсту. Каноник із парохом не дали йому, одначе, а цилюрник так 

діло підстроїв, що пастух підвернув під себе рицаря і так почав його гніздити, що 

бідолашний Дон Кіхот теж незгірше від нього паюхою вмився. Каноник із парохом аж за 

боки брались, а стражники аж підскакували з утіхи великої та підцьковували обох бійців, 

як ото собак підцьковують, коли між собою загризуться,— тільки Санчо Панса побивався 

дуже, що слуга каноників тримав його і не пускав пана рятувати. 

Отак ті двоє кулачились, а ті всі раділи та втішались, на них дивлячись, коли це десь 

поблизу засурмило — сумно так та жалібно, аж усі в той бік погляди свої звернули. Та 

найбільше вразило те сурміння Дон Кіхота; лежачи несамохіть під козопасом, що добре 

таки його вимотлошив, він озвався до нього: 

— Брате дияволе,— бо то таки не хто, як диявол, коли смілий такий та дужий, що мене 

поборов,— прошу тебе, замирімося на яку годину, бо жалібний гук тієї сурми, що долинув 

до мого слуху, кличе мене, здається, до нової якоїсь пригоди. 

Козопас уже стомився, б’ючи, і змучився, дістаючи удари, то й пустив одразу Дон 

Кіхота, а рицар зірвався на рівні ноги і теж у той бік, що й усі, повернувся: там ішло попід 

горою людей якихось чимало, всі в білому, як ото буває, бичівники-покутники. 

А треба сказати, що того року мов зав’язав хто хмари, не хотіли вони землі кропити, 

і по всіх навколишніх селах люди ходили з охрестами, молебства правили та покуту 

чинили, благаючи Господа, аби отверз руки благостині своєї та ниспослав їм вологи 

живлющої. Оце ж і тепер ішов народ із ближнього села на прощу до скиту благочестивого, 

що на пригорі стояв через долину. Побачивши Дон Кіхот чудернацьке одіння покутників, 

не пригадав навіть, що йому не раз довелось таких зустрічати, а уявив собі, що то знов 

якась пригода трапляється — і кому ж, як не мандрованому рицареві, годиться в неї 

кинутись. Як же постеріг фігуру під чорним запиналом, що ті люди несли, то ще дужче 

в думці своїй упевнився, бо гадав, що то якась знакомита сеньйора, котру ці гультяї та 

розбишаки безенні ґвалтом схопили. Скоро та думка в голові йому шаснула, підскочив він 

жваво до Росинанта, що пасся тут же недалечко, зняв із сідла щита й вуздечку, загнуздав 

його і, попросивши в джури меча, сів верхи, нахопив щита на руку та й промовив до всіх 

присутніх зичним голосом: 
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— Тепер, чесне моє товариство, ви всі розумієте, як то важливо, що є на світі люди, що 

присвятили себе мандрованому рицарству. Тепер, кажу, ставши самовидцями визволення 

сієї полоненої сеньйори, ви розумієте, якої поваги й пошани варті мандровані рицарі. 

По сім слові стиснув коня п’ятами (бо острог не мав) і повним галопом, бо на всім 

протязі цієї правдомовної історії Росинант інакше й не бігав — повним, кажу, галопом 

рвонув на покутників, хоч як стримували його каноник, парох та цилюрник. Шкода було 

їхньої мови, шкода було й Санчового гукання: 

— Куди ж ви, пане Дон Кіхоте? Яка то нечиста сила підбурила вас проти нашої 

католицької віри? Та гляньте-бо краще, нехай мені те та се, коли то не покутники на 

прощу йдуть, а на ношах несуть Образ Святий Діви Нашої Пренепорочної. Зважайте, 

пане, що робите — от уже воістину сам не відає, що творить! 

Та даремне розривався Санчо, Дон Кіхот його зовсім не чув, захоплений думкою 

якнайшвидше добратись до балахонників і визволити тую закутану в чорне сеньйору; та 

хоч би був і почув, то все одно не спинився б, самого короля не послухав би. От 

ізблизився він до процесії, спинив Росинанта, що й сам уже перепочинку ждав, і крикнув 

хрипким од збурення голосом: 

— Гей, ви, що не з добра, мабуть, позакутували собі обличчя, стійте і слухайте, що маю 

казати! 

Ті, що несли фігуру, спинилися перші, а один із чотирьох причетників, що літанію 

співали, побачивши чудородну Дон Кіхотову постать, Росинантову худорбу і всю 

сміхотворність цієї появи, відповів так: 

— Пане брате, коли справді маєте щось казати, то кажіть-но швидше, бо ці ось братове 

тіло на собі роздирають, і не годиться нам зупинятись та слухати всякої мови, хіба що 

коротка буде річ, на два слова. 

— Та я, коли хочете, і одним словом скажу,— промовив Дон Кіхот.— Отож негайно 

пустіть на волю сю прекрасну сеньйору, бо сльози її і вигляд смутний свідчать ясно і явно, 

що ви її ґвалтом кудись несете і якусь велику заподіяли їй кривду, а я, що прийшов на сей 

світ усяку кривду поборювати, не дозволю й не попущу вам кроку далі ступити, поки не 

приверну їй жаданої і заслуженої свободи. 

Почувши тії речі Дон Кіхотові, вирішили всі, хто слухали його, що то, певне, якийсь 

божевільний, і почали страшенно реготати, але той регіт іще більшого додав огню 

рицаревому гніву. Не говорячи більше ні слова, Дон Кіхот видобув меча і кинувся до 

ношів. Тоді один із носіїв, поставивши замісто себе запасного, схопив дрючка чи то сішку, 

на яких ноші під час перепочинку обпирають, вийшов назустріч напасникові. Дон Кіхот 

так кресонув мечем, що одним махом одтяв од того дрючка дві третини, але тим 
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цурпалком, що йому в руках зостався, носій лулуснув рицаря по плечу, якого щит не міг 

захистити од грубої мужицької сили, і бідний Дон Кіхот грьопнувся з коня, як непишний. 

Санчо Панса, який біг за ним позаду що є сили, гукнув до напасника, щоб не бив уже 

хоч лежачого, бо то, мовляв, мандрований і до того ж зачарований лицар, який, скільки 

живе, і мухи ніколи не скривдив. Хлоп таки й спинився — не того, що Санчо галасував, 

а того, що Дон Кіхот лежав і не ворушився; подумавши, що він убив його, носій підтикав 

поли своєї хламиди і рвонув навтікача, мов сугак той бистроногий. 

Тут надбігло вже і все Дон Кіхотове товариство; як побачили покутники, що там 

і стражники з мушкетами на них ідуть, перелякались, щоб не було якої халепи, і збилися 

всі докупи, обставши кругом фігури; одкинули каптури, схопили бичі, а причетники свої 

свічники, та й зготовились до оборони, а як Бог дасть, то, може, й до нападу. Та доля так 

повернула, що все перемеженилось. Санчо, думаючи, що пана вбито, припав до нього 

і став голосити, вельми жалібно і вельми кумедно. А в цей час пароха впізнав другий 

священик, що з процесією йшов, і взаємний острах обох загонів зразу якось розвіявся. 

Наш парох оповів коротенько тамтому, хто такий був Дон Кіхот, і обидва вони з цілим 

гуртом покутників пішли дивитися, чи бідного рицаря вбито, чи він іще живий. А Санчо 

так над ним плакав, так заводив: 

— О квіте лицарства! Поліг єси під києм і скінчив єси дні свої, що з таким великим 

провадив пожитком! О похвало свого роду, честе і славо цілої Ламанчі та й цілого світу! 

Як тебе не стало, опанують усю землю злороби лукавії, не боячися жодної за своє 

злоробство покари! О пане мій добрий, понад усіх Олександрів щедротний — за вісім 

місяців джурування дав єси мені найкращий острів, який будь-коли, опливало і омивало 

море! О, смиренний супроти пихатих і гордовитий супроти смиренних, неббю небезпек 

і терпію наруг, закоханий без причини, сподвижниче благих, споборниче лукавих, 

противниче мерзенних, одне слово, о, мандрований лицарю,— тим уже все сказано, що 

дається сказати! 

Той Санчів завід та лемент одживив Дон Кіхота; першим словом рицар ось як 

обізвався: 

— Хто жиє вдалині від тебе, найсолодша Дульсінеє, ще й над сюю тяжчої дознає муки! 

Допоможи мені, друже Санчо, злізти на зачарованого воза, бо на сідлі у Росинанта не 

всиджу, так мені отеє рамено потрощили. 

— З дорогою душею, пане мій любий,— одказав Санчо.— Вертаймося мерщій у село 

разом із цими добродіями, що справді вам добро вдіяти бажають, а там уже злаштуємось 

до нового походу, з якого буде нам більше слави і вжитку. 
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— Добре говориш, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— нам і справді годиться переждати, 

поки минеться пагубний вплив світил, що нині владарюють. 

Каноник, парох і цилюрник заявили, що кращої ради годі й придумати. Натішившись 

доволі з Санчової простоти, вони посадили Дон Кіхота на підводу, на якій він і перше 

їхав, покутники вишикувалися знову і рушили своєю дорогою; козопас попрощався 

з усіма; стражники не хотіли їхати далі, і парох заплатив їм, що був винен; каноник 

попросив пароха, аби подав йому звістку про те, що там станеться з Дон Кіхотом — чи 

вилікується він од тієї наруги, чи й далі химери гнутиме, а сам поїхав своєю путею. Одне 

слово, всі попрощались і роз’їхались хто куди. Зостались тільки парох із цилюрником, 

Дон Кіхот із Санчом та смирняга Росинант, що, подібно до пана свого, терпляче зносив 

усі недогоди. 

Підвідчик запріг воли, підмостив Дон Кіхотові сіна та й поїхав поволеньки, по своєму 

звичаю, тією дорогою, що вказав йому парох. Десь аж на шостий день дотяглися вони до 

Дон Кіхотового села, під самий обід туди в’їхали. Була неділя, і на майдані, через який 

проїздив Дон Кіхот, юрмилось чимало народу. Всі кинулись дивитися, хто то їде, і, як 

упізнали земляка свого, дуже здивувались. Один хлопець побіг сказати клюшниці 

й небозі, що там пана їхнього й дядька на волах везуть, а він худющий такий та жовтий 

прямо на сіні лежить. Боже, як заголосили поштиві білі голови, аж жаль було слухати! 

Плакали, били себе в груди та кляли-проклинали ті мерзенні рицарські романи, і все те 

вибухло з новою силою, коли Дон Кіхот переступив рідний поріг. 

Почувши про те, що Дон Кіхот повернувся, прибігла й Санчиха; вона вже знала, що 

чоловік їздив із паном за джуру, і як тільки його побачила, першим словом спитала, чи 

осел здоровий. На те відказав Санчо, що осел краще мається, ніж його хазяїн. 

— Хвала ж тобі, Господи, за велику ласку! — вигукнула молодиця.— А тепер скажи 

мені, чоловіченьку, чи багато ж ти там заджурував? Чи привіз же ти мені хоч на плахту 

нову? Чи купив діткам черевички? 

— Сього я не купив,— одказав Санчо,— зате, жіночко, привіз щось краще й дорожче. 

— Ой, яка ж я рада! — сокоріла жінка.— Покажи мерщій оте краще та дорожче, 

дружино моя, хай я собі хоч серце розвеселю, а то воно геть стужилося, що ти так довго 

десь барився. 

— Дома покажу,— відповів Санчо,— поки що здобрій, жінко, і цим, а от уже вдруге на 

пригоди пустимось і Бог нам погодить, то сама побачиш: вийду я на грапа або на 

губернаторя, острів мені дадуть, і то не дрантивий який-небудь, а щонайкращий. 

— Коли б то Бог дав, чоловіченьку, таке діло нам он як знадобиться! Тільки скажи 

мені, будь ласкав, що воно за острів, бо я його не тямлю. 
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— Не ослячим язиком мед лизати,— одказав Санчо.— Слушного часу втямиш, жінко, 

усе, сама здивуєшся, як тебе васали вельможною величати будуть. 

— Що це ти верзеш, Санчо, які там вельможества, які острови, які васали? — 

вигукнула Хуана Панса (так звали Санчову дружину: вона не з одного була роду, та 

в Ламанчі звичай такий, що жінки на чоловікове прізвище переходять). 

— Ба яка швидка, все зразу хоче знати! Не хапайся, Хуано, досить, що кажу тобі 

правду, а поки що тримай язик за зубами. Ех, щоб ти знала, як то любо та мило джурою 

почесним бути при якомусь мандрованому лицареві, шукачеві пригод! Правда, частіше то 

воно такі пригоди випадають, що не дуже-то й хотілось: на сто тільки одна буде добра, 

а то все наверле. Це я й на собі досвідчив, бо вже мене і на ковдрі гойдано, і по ребрах 

гладжено... А все-таки любота: ідеш собі, пригод виглядаючи, по горах блукаєш, по лісах 

тиняєшся, на скелі вилазиш, у замках гостюєш, у корчмі якій-хотя ночуєш, і за те ані 

шеляга ламаного нікому не платиш! 

Такі розмови провадив Санчо Панса з жінкою своєю Хуаною, а тим часом клюшниця та 

небога Дон Кіхотові клопоталися коло нього, роздягали та в ліжко старосвітське його 

вкладали. Він же поглядав на них зизом і ніяк не міг уторопати, де це він і що з ним 

діється. Парох наказував небозі, аби добре дядька доглядала, а найпаче пильнувала, щоб 

він знов, буває, не втік; він розповів жінкам, з якою тяжкою бідою допровадили вони його 

додому. Тут вони обидві знову залементували, знов почали клясти рицарські романи та 

молити Бога, щоб він послав у геєну огненну всіх писак, що такі брехні безглузді 

складають. Парох пішов, а вони довго ще сиділи стривожені й збентежені, думаючи про 

те, що скоро пан їхній і дядько трохи оклигає, зараз же знову од них утече. Так же воно 

потім і сталось, як вони гадали. 

Проте автор сієї історії, хоть і пошукував пильно та старанно відомостей про подвиги 

Дон Кіхота, що він звершив їх у третій свій виїзд, не спромігся напасти на будь-який слід, 

принаймні в автентичних писемних джерелах. Єдина з усного переказу заховалася 

в Ламанчі згадка, що за третім разом подався Дон Кіхот до Сарагоси і брав участь 

у славнозвісних турнірах, що вряджалися в тому місті; там сталися з ним події, гідні його 

відваги та світлого розуму. Про смерть його та кончину автор теж був би ніколи не 

довідався, якби щаслива нагода не звела його з одним старезним лікарем; у того лікаря 

була олив’яна скринька, знайдена, як він казав, у підмурівку стародавньої розваленої 

каплиці, як її почали обновляти. В тій скриньці виявлено пергамени, на яких готичним 

письмом, а гишпанською мовою були написані вірші, що оспівували різні бойові подвиги 

нашого героя, вроду Дульсінеї Тобоської, прикмети Росинанта, вірність Санча Панси та 

гробницю самого Дон Кіхота; було там також кілька епітафій та похвальних слів про його 
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життя і звичаї. Правдомовний автор сієї незвичайної і небувалої історії наводить 

наприконеччі ті вірші які вдалося відчитати й переписати начисто. В нагороду за той 

величезний труд, який він поклав на розшуки й досліди в ламанчських архівах, аби 

згадану історію на світ Божий видобути, автор просить у читальників лише одного — щоб 

вони прийняли його твір з такою довірою, з якою люди розумні ставляться до рицарських 

романів, що великою нині тішаться славою. Се буде для нього справжньою відрадою, 

нагородою і заохотою до пошуків і оголошення друком інших історій, нехай і не таких 

правдивих, та зате не менш цікавих і вигадливих. 

Перші слова, написані на пергамені, що виявлено в олив’яній скриньці, були такі: 

Академіки з Аргамасільї, містечка в Ламанчі, 

на життя і смерть доблесного Дон Кіхота з Ламанчі 

(написали таке) 

ЧОРНОМАЗА, АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО,  

НА ГРОБНИЦЮ ДОН КІХОТА 

ЕПІТАФІЯ 

Дивак, чиї химери багатіші 

За славлені Язонові трофеї; 

Мудрець, чиї закручені ідеї 

За флюгера колючого верткіші; 

Вояк, чиї звитяги всіх гучніші 

Лунають від Ламанчі до Мореї; 

Співець краси і цноти Дульсінеї, 

Чиї пісні в віках найголосніші; 

Той, хто заткнув за пояс Амадісів, 

Той, хто вбачав пігмея у гіганті, 

Слугуючи Венері та Беллоні; 

Той, хто лишив позаду Бельянісів, 

Той, хто блукав верхом на Росинанті, 

Тут опочив у праотецькім лоні. 

МИСКОЛИЗА, АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО, НА ХВАЛУ ДУЛЬСІНЕЇ 

ТОБОСЬКІЙ 

СОНЕТ 

Зирнувши на цей вид і стан дорідний, 

Приваблений дебелістю своєю, 

Тобоську ти впізнаєш Дульсінею, 

Якою марив наш гідальго гідний, 

Задля якої він топтав безплідний 

Схил Сьєрри Нефи, а слідом за нею 

Зело Монтьєля й пишную лілею 

Аранхуеса, стомлений і блідний. 

Дочасну згубу доля їм судила: 

Зів’янула красуня, цвіт чарівний, 
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Сконав і славний рицар наш мандрівний; 

Вона з красою у землі зітліла, 

А він, оживши в брилі мармуровій, 

Усе ж не втік оман і зрад любові. 

ЧУДОТВОРА, НАЙДОТЕПНІШОГО АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО, 

НА ХВАЛУ РОСИНАНТОВІ, КОНЕВІ ДОН КІХОТА З ЛАМАНЧІ 

СОНЕТ 

На збагренім Беллоною грізною 

Гордливім адамантовім престолі 

Із силою, не знаною ніколи, 

Ламанчець стяг зметнув над головою. 

Бере він меч, свою незрадну зброю, 

Жахливу в рубці, різанні й уколі, 

— І вже шукає муза мимоволі 

Новітній склад новітньому герою. 

Якщо живі в Британії ще згадки 

Про Амадіса, що його нащадки 

Блискуче відродили грецьку славу, 

То подвиги й тріумфи Дон Кіхота 

Іще гучніші — їх ярка пишнота 

Уславила Ламанчу величаву. 

Коли вже й Росинантові не сором 

Рівнятись із преславним Брільядором, 

— То невмирущий рицар наш по праву. 

СКАЛОЗУБА, АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО, САНЧУ ПАНСІ 

СОНЕТ 

От Санчо Панса. Він малий на зріст, 

Але великий духом — дивне диво! 

Своєму пану він служив правдиво, 

Вкладаючи в ту службу весь свій хист. 

Він графом стати міг, та світу злість 

Надію ту підрізала зрадливо, 

Бо світ дививсь на щиру душу криво, 

От-от, здавалось, і осла він з’їсть, 

Створіння мирне, на якім цей воїн, 

Хвали щонайгучнішої достоїн, 

За Росинантом поспішав баским. 

Оманливі надії, цвіт рожевий, 

Як мимо нас у далеч спішите ви 

І в безвісті зникаєте, як дим! 

ЧОРТОГОНА, АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО,  

НА ГРОБНИЦЮ ДОН КІХОТА 

ЕПІТАФІЯ 

Тут спочинув Дон Кіхот, 

Був він рицарем мандрівним, 
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Шляхом рівним чи нерівним 

Їздив і шукав пригод. 

Санчо Панса простачок 

Спочиває рядом з паном; 

Був він вірним і слухняним, 

Зброєносцям всім зразок. 

ДАРМОГРАЯ, АКАДЕМІКА АРГАМАСІЛЬСЬКОГО, НА ГРОБНИЦЮ 

ДУЛЬСІНЕЇ ТОБОСЬКОІ 

ЕПІТАФІЯ 

Тут спочила Дульсінея, 

Дівка добра, пишнотіла, 

Люта смерть її скосила, 

І взялась вона землею. 

Роду чесного, простого, 

Це була сама чеснота, 

Дама серця Дон Кіхота 

І краса села свойого. 

Оце і всі вірші, які пощастило нам відчитати; решту рукописів понадточував шашель, 

і їх передано одному академікові, аби він розшифрував їх чи дав принаймні свої 

кон’єктури. Є відомості, що коштом невсипущої і ретельної праці він таки спромігся це 

зробити і має намір огласити ті творіння друком в надії на третій виїзд Дон Кіхота. 

Forse altri cantera con miglior plettro. (Хтось інший, може, краще оспіває). 

Кінець першій частині 

(Переклад М. Лукаша) 

Примітки А. Перепаді до частини I 

Присвята дукові Бехарському 

Дук Бехарський — Дон Алонсо Дієго Лопес де Суньїга-і-Сотомайор, багатий гранд 

іспанський, відомий меценат; надій, що їх Сервантес покладав на нього в зв’язку з друком 

«Дон Кіхота», не виправдав. Його імені в подальшій творчості письменника вже не 

зустрічається. 

Переднє слово 

...народилося воно в темниці... — Свідчення того, що Сервантес або задумав свою 

книгу, або почав її писати в севільському ув’язненні 1597 року. 

...проспавши стільки років у мовчанці забуття... — Сервантес нічого не публікував від 

1585 року, коли вийшов у світ його роман «Галатея» і була поставлена в театрі комедія 

«Переполох». 
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Святий Тома — Фома (Тома) Аквінський (1225 або 1226–1274) — італійський богослов 

і філософ, автор трактату «Сума теології». Вчення його, так званий томізм, став 

офіційною філософією католицької церкви. 

Зоїл — давньогрецький філософ і ритор IV ст. до н. е. В минулому столітті зоїлом стали 

називати прискіпливого, недоброзичливого і в’їдливого критика. 

Зевксид — давньогрецький художник V–IV вв. до н. е. Творів не збереглося. 

Іван Індійський — володар легендарного царства чи то в Азії, чи то в Африці. 

Цісар Трапезонтський — володар держави на території нинішньої Туреччини в 1204 — 

1461 роках зі столицею Трапезонт (сучасний Трабзон). 

Граматик — учений тлумач давньогрецької й латинської поезії. 

Как — в античній міфології велетень з трьома головами, убитий Гераклом, Вулкановим 

сином. 

Єпископ Мондоньєдський — іспанський прелат і письменник Антоніо де Гевара (1490–

1548), сповідник та хроніст Карла І; жіночі імена Ламія, Лаіда та Флора згадуються в його 

«Інтимних записках». 

Медея — у грецькій міфології донька колхідського царя, допомогла аргонавтам добути 

золоте руно. Коли Ясон зрадив її, вона вбила суперницю і двох дітей від Ясона. Образ 

Медеї дістав розвиток в літературі, зокрема в Овідія. 

Каліпсо — у грецькій міфології одна з німф. 

Цірцея (Кіркея) — у грецькій міфології чарівниця з острова Ея, яка обернула на свиней 

одіссеєвих супутників. 

Юлій Цезар у своїх «Записках»... — Римський імператор Гай Юлій Цезар (100 —44 рр. 

до н. е.), який написав книгу про свій похід на Галію «Записки про гальську війну». 

Плутарх — давньогрецький письменник та історик (бл. 45 — бл. 127 рр. н. е.). Написав 

50 біографій славетних греків і римлян під назвою «Порівняльні життєписи». 

Леон Юдей — автор трактату «Бесіди про кохання», написаного наприкінці XV ст. 

італійською мовою. 

Фонсека — Крістобаль де Фонсека (1550–1621) —а вгустинський чернець, автор 

трактату «Любов до Бога» (1592). 

Монтьєльський повіт — місцевість у Ламанчі. 

Урганда — чаклунка з роману «Амадіс Гальський». Баламуткою прозвана за те, що 

часто змінювала свою подобу. 

Роланд Несамовитий — герой однойменної поеми італійського поета Лодовіко Аріосто 

(1474–1533). 
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Альвар де Луна (Альваро де Луна; 1388–1453) — іспанський письменник і войовник, 

улюбленець короля Хуана II, страчений на ешафоті. 

Ганнібал — карфагенський полководець (бл. 247–183 рр. до н. е.); під час 2-ї Пунічної 

війни перейшов через Альпи. 

Франціск — король французький з династії Валуа (1494–1547); потрапив на цілий рік 

у полон до іспанців після поразки під Павіею. 

Латіно — Хуан Латіно, мурин (негр), який здобув освіту в домі одного іспанського 

гранда й викладав у Гранадському університеті. 

Бідна Скеля — натяк на героя однойменного роману «Амадіс Гальський», який 

зцілювався від любовної туги в монастирі на Бідній Скелі. 

Дон Бельяніс Грецький — персонаж героїчного рицарського циклу. 

Оріана — коханка Амадіса Гальського. 

Вільядьего — герой іспанської примовки «Вільядьєго — тільки підошвами кресати». 

«Селестіна» — або «Трагікомедія Салісто і Малібеї» — твір славетного іспанського 

письменника Фернандо де Рохаса (1466–1541). 

Баб’єка — улюблений кінь Сіда (1030–1099), одного з ватажків реконкісти — 

відвоювання іспанських земель у загарбників арабів. 

Ласарільйо — пахолок, який став крутієм у боротьбі за шматок хліба, герой першого 

крутійського роману «Життя Ласарільйо з Тормеса, його пригоди і знегоди» (1554). 

Анжеліка — героїня поеми Аріосто «Роланд Несамовитий». 

Кларідьяна — героїня рицарського роману «Рицар Феб». 

Солісдан — анаграма Лассіндо, персонажа «Амадіса Гальського». 

Розділ І 

Фелісіян де Сільва — іспанський письменник XVI ст., автор романів «Друга комедія 

Селестіни», «Амадіс Гальський», «Флорісель де Нікея». 

Кавальєре — іспанський шляхтич. 

Сігуенса — іспанське містечко з невеликим університетом. 

Пальмерін Англійський — герой однойменного рицарського роману. 

Рицар Полум’яного Меча — прізвисько Амадіса Грецького. 

Бернардо дель Карпіо — іспанський легендарний герой. 

Роланд — герой «Пісні про Роланда» та багатьох переказів. 

Моргант — герой-велетень з поеми Пульчі (1432–1484), флорентійського поета. 

Рінальд Монтальбанський (по-італійському Рінальдо) — герой рицарської поеми Тассо 

(1544–1595), одного з найбільших італійських поетів. 
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Ганелон — персонаж «Пісні про Роланда», зрадник. Гонелла — блазень герцога 

феррарського, їздив верхи на шкапі. 

Розділ II 

Кастелян — управитель замку. 

В мене вбори — ясна збруя, бій завзятий — то мій спочив... — Рядки з відомого 

іспанського романсу. 

Ваше ложе — твердий камінь, вартування — то ваш сон... — Слова з того ж таки 

романсу. 

Ланцелот — рицар «Круглого столу». 

Реал — старовинна іспанська монета. 

Розділ V 

Балдуїн, Карло Малий, маркіз Мантуанський — герої французьких середньовічних 

поем. 

Абіндарраес — мавр, герой однойменного оповідання. 

Абенсераг — представник відомої арабської династії. 

Дванадцять Перів Франції — дванадцять паладинів (рицарів) Карла Великого. 

Дев’ять Мужів Слави — себто Ісус Навін, Давид, Юда Макаввей, Олександр 

Македонський, Гектор, Юлій Цезар, король Артур, Карло Великий, Готфрід 

Бульйонський. 

Розділ VI 

Правдомовний дієписець Турпін — легендарний архієпископ французький; йому 

приписують авторство літописів, присвячених подвигам Карла Великого. 

Маттео Боярдо — італійський поет (1441–1494), автор рицарських поем «Роланд 

закоханий» та «Пісенника». 

...капітанові пробачити... — Мається на увазі посередній перекладач поеми «Роланд 

Несамовитий» Херонімо де Урреа. 

«Бернардо дель Карпіо» — поема Агустіна Алонсо, іспанського поета XVI ст. 

«Ронсеваль» — поема валенсійського поета Франсіско Гаррідо Вільєни невисокої 

художньої вартості. 

Повість про славного рицаря Тиранта Білого.— Мається на увазі кастільський 

переклад, опублікований 1511 року, з каталанського оригіналу. В цьому героїчному 

романі даються взнаки елементи бурлеску. 

«Пастух Філіди» — роман Луїса Гальвеса де Монтальво (1549–1591), надрукований 

у Мадріді 1582 року. 
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«Скарбона розмаїтих поезій» — віршована збірка Педро де Падільї, сучасника 

Сервантеса. 

«Сльози Анджеліки» — поема Бараона де Сото (1586). 

Розділ VII 

«Каролея» або «Карлеада» — поема Херонімо Семпере, присвячена королю Карлу 

Великому (1560). 

«Лев Гишпанський» — поема Педро де ла Весільї Кастельяноса, надрукована 

в Саламанці 1586 року. 

«Цісареві діяння» — цю поему написав не Луїс де Авіла, як указано в романі, а дон 

Луїс Сапата. 

Фрестон — персонаж роману «Дон Бельяніс Грецький». 

Розділ VIII 

Бріарей — у грецькій міфології один з титанів, що повстали проти богів. Мав сто рук. 

Цикорна вода — вживалася в часи Сервантеса як снодійне. 

Ну що ж, побачим, хто кого, як сказав Аграхес... — Аграхес — персонаж роману 

«Амадіс Гальський». 

...про те дізнаєтесь з другої книги.— Перша частина «Дон Кіхота» складалася 

з чотирьох книг. 

Розділ X 

Свята Германдада — святе братство, поліція інквізиції. Ф’єрабрас — легендарний емір 

єгипетський, винахідник чудотворного бальзаму. 

Мамбріновий шолом — золотий шолом мавританського царя Мамбріна оберігав його 

від ран. Мамбрін — герой рицарських поем Аріосто та Больярдо. 

Сакріпант — герой згаданих поем, хвалько і чванько. 

Альбрака — замок на скелі, притулок Анджеліки Прекрасної, героїні поеми «Роланд 

Закоханий». 

Собрадіське королівство — королівство, змальоване в романі «Амадіс Гальський». 

Розділ XIII 

Король Артур — легендарний король англійський, герой середньовічних переказів. 

Брати-картезіянці — ченці, які обреклися оброком мовчання. 

Дзербін — персонаж аріостового «Роланда Несамовитого». Скоробагатьки ларедські — 

так називали тих, хто забагатів на торгівлі з Америкою. 

Цезар Август — імператор римський (27 р. до н. е. — 14 р. н. е.). 

Божественний мантуанець — себто римський поет Верґілій (70–19 до н. е.), родом 

з Мантуї. 
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Розділ XIV 

Бетіс — так колись називалася річка Гвадалквівір. 

Тантал — у грецькій міфології фрігійський цар, засуджений за розголошення таємниці 

мучитися спрагою й голодом. 

Сізіф — у грецькій міфології корінфський цар, засуджений підіймати на гору камінь, 

який одразу ж скочувався вниз. 

Данаїди — у грецькій міфології дочки Даная, скарані за вбивство своїх чоловіків; вони 

були змушені наливати в підземному царстві бездонну бочку. 

Тітій — у грецькій міфології велетень, скинутий за гріхи до підземного царства, і там 

коршаки довбали йому печінку. 

Іксіон — у грецькій міфології фессалійський цар, засуджений за гріхи вічно крутитися 

на колесі вогненнім. 

Цербер (Кербер) — у грецькій міфології лютий пес триголовий, сторож біля входу до 

царства попідземного. 

Неправедний Нерон — імператор римський (37–68 рр. до н. е.). За переказами, палій 

Рима. 

Невдячна дочка Тарквінія.— Над батьком поглумилася не донька, а дружина Тарквінія 

Гордого. 

Розділ XV 

Старий Силен — у грецькій міфології вихованець і супутник Діоніса, веселий, 

добродушний, завжди хмільний дід з міхом вина. 

Стобрамне місто — Фіви, столиця Беотії. 

Розділ XVI 

Граф Томільяс — персонаж рицарського роману. 

Розділ XVIII 

Трапобана — так колись називався острів Шрі-Ланка. 

Розділ XXIII 

...уже мені ті братські стріли, здається, в ушу дзижчать! — Служителі Святої 

Германдади прив’язували злочинців до стовпа й стріляли в них з лука. 

Розділ XXIV 

Тісба — персонаж Овідієвих «Метаморфоз», кохана Пірама. 

Розділ XXV 

Цар Гісоп.— Санчо має на увазі Езопа (VI ст. до н. е.), давньогрецького байкаря. 

Медор — персонаж Аріостової поеми «Роланд Несамовитий». 
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Астольф — персонаж цієї ж поеми, поеми «Роланд Несамовитий». Гіпогриф — 

наполовину кінь, наполовину гриф. Фронтин — крилатий кінь. Брадамант — персонаж 

поеми «Роланд Несамовитий». 

Амарілла, Філіда, Сільвія, Діана, Галатея — персонажі пасторальних романів. 

Лукреція — римлянка зі знатного роду Тарквініїв, уславилася сміливістю та 

цнотливістю. 

...як Тезей по нитці в крітському лабіринті.— Грецький герой Тезей (Тесей) вибрався 

з лабіринту Мінотавра по нитці, яку йому дала кохана Аріадна. 

Розділ XXVI 

Аграмант — персонаж поеми «Роланд Несамовитий». 

Фавни, сильвани — у римській міфології боги лісів і полів. 

Розділ XXVII 

Марій — римський консул, суперник Сулли. 

Катіліна — римський претор, намагався захопити владу. Змова була викрита Ціцероном 

у 63 р. до н. е. 

Сулла — римський полководець, консул (138–78 рр. до н. е.), після громадянської війни 

з Марієм — диктатор. 

Юліан (або Хуліан).— Граф Хуліан закликав арабів до Іспанії, щоб помститися, 

королю. 

Розділ XXXI 

...немов циганський осел із живим сріблом в ушах... — Сервантесові сучасники вірили, 

що цигани, торгуючи кіньми, вливали їм живе срібло (ртуть) у вуха, щоб коні басували. 

Розділ XXXIII 

... на спробу з чарою, од якої обачно відмовився мудрий Рінальдо... — В поемі Аріосто 

«Роланд Несамовитий» той, хто пив вино з чудодійної чари, завжди обхлюпувався, коли 

дружина його зраджувала. 

Даная — у грецькій міфології донька аргоського царя Акрісія. Цар, щоб уникнути 

напророченої загибелі доньки від руки онука, посадив Данаю у неприступну мідяну вежу. 

Проте Зевс зумів проникнути в вежу у вигляді золотого дощу. 

Розділ XXXVII 

Сцілла і Харібда (Скилла і Харібда) — у грецькій міфології два чудовиська, що жили 

обабіч вузької протоки й пожирали тих, хто плив цією протокою. 

Розділ XXXIX 

...Дук Альба — іспанський полководець, правитель Фландрії. Намагався задушити 

фландрську революцію. 
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Егмонт, Горн — графи, лідери фландрської опозиції герцогу Альбі; загинули на 

ешафоті. 

Діего де Урбіна — командир загону, в якому воював Сервантес. 

...довелось мені бути в тому славетному поході... — На прикладі цього героя Сервантес 

розповідає про свою долю: участь у битві іспано-венеціанського флоту проти турецького 

під Лепанто, поранення і полон. 

Корсар Рудобородько — адмірал флоту турецького, займався піратством. Мулей — 

звання, яке давалося в арабів високим особам. 

Розділ XL 

...гишпанський вояк на прізвище Сааведра — себто сам Сервантес. 

Розділ XLI 

Раїс (арраїс) — командир над веслярами (араб.). 

Розділ XLII 

Авдитор — чиновник суду. 

Розділ XLIII 

Палінур — стерничий у троянців. 

Триобразне світило — тобто місяць, що з’являється в трьох кватирах (фазах). 

Феб-Аполлон — у грецькій міфології сонце, що об’їжджає небо на золотій колісниці. 

Вітронога гордівниця — у грецькій міфології Дафна, німфа, переслідувана закоханим 

у неї Фебом-Аполлоном; попросила свого батька, річкового бога Пенея, рятунку, і той 

обернув її на лавр. 

...навіть пасмо Медузиного волосся... — Ідеться про Медузу-Горгону; у грецькій 

міфології це чудовисько, на голові в якого замість волосся були гадюки. 

...на голові берло, а на руках корону... — В часи Сервантеса злочинцям випалювано 

корону на руках. 

Розділ XLV 

...ті чвари, що колотили колись Аграмантовим табором... — Ідеться про колотнечу, 

наслану архангелом Михаїлом на табір царя Аграманта, чиє військо облягало Париж. 

Замирив заколотників цар Собрін (епізод з «Роланда Несамовитого»). 

Розділ XLVI 

...умиротворене Октавіянове царство... — Октавіян Август — цісар римський: поклав 

край громадянській війні, перемігши полководця Антонія та царицю єгипетську 

Клеопатру. 

Розділ XLVII 
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«Повість про Рінконета й Кортаділья» — твір Сервантеса з його «Повчальних 

оповідок». 

Каноник — настоятель собору. 

Брамін — жрець; гімнософіст — член індуської секти. 

Мілетські баєчки — збірка любовних оповідок. 

Птолемей — давньогрецький астроном, творець геоцентричної системи, автор трактатів 

«Альмагест», «Географія» та ін. 

Марко Поло — італійський землепроходець (бл. 1254–1324), довгі роки жив у Китаї. 

Зрада Сінона.— Сінон — грек, який переконав троянців упустити в місто дерев’яного 

коня, в чиєму череві ховалися греки. 

Евріал — Енеїв товариш. 

Зопір — перс, який покалічив сам себе, щоб допомогти своєму царю Дарію. 

Розділ XLVIIІ 

Два царі поетів — грек і римлянин.— Гомер і Верґілій. 

«Ізабела», «Філіда» та «Олександра» — п’єси іспанського драматурга Леперсіо 

Леонардо де Архенсола (1562–1613). 

«Покарана невдячність» — п’єса Лопе де Веги. «Нумансія» — п’єса Сервантеса. 

«Закоханий купець» — п’єса Гаспара де Агілара (1561–1613). «Доброзичлива 

суперниця» — п’єса франсіско Тарреги (1554–1602). 

Туллій казав колись... — Марк Туллій Ціцерон. 

Пепін (Піпін) — Піпін III Короткий, король франкський (751–768). 

Карло Великий — король франкський (800–814), імператор з династії Каролінгів. 

Цісар Іраклій — імператор візантійський (610–641). 

Розділ XLIX 

Лузітанія — давня назва Португалії. 

Віріат — пастух лузітанського племені, ватажок антиримського повстання (151–140 рр. 

до н. е.). 

Граф Фернан Гонсалес — визволитель Кастілії з-під ярма сарацинів. 

Гонсало Фернандес (Кордовський) — полководець іспанський, прозваний «Великим 

Капітаном». 

Флоріпеда та Гвідон Бургундський.— Флоріпеда, донька мавританського адмірала, 

дала притулок Гвідону Бургундському, покохавши його (епізод з переказів про 

Дванадцять Перів Франції). 

Мантібельський міст — міст у володіннях згаданого мавританського адмірала; його 

охороняв велетень. 
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Гверін (Гварін) Скупий — персонаж циклу італійських рицарських романів. 

Святий Грааль — кубок з кров’ю Христовою, на пошуки якого вирушали середньовічні 

рицарі. 

Трістан та королева Ізольда — кохання цієї пари оспіване в численних середньовічних 

творах. 

Розділ LII 

Язон (Ясон) — у грецькій міфології ватаг аргонавтів, що вирушили по золоте руно, яке 

вони добули з допомогою чарунки Медеї. 

Беллона — в римській міфології богиня війни; зображувалася з мечем чи батогом. 

Брільядор — кінь Роланда Несамовитого. 
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Присвята графові Лемоському 

Посилаючи недавнім часом Вашій вельможності мої комедії, оголошені друком до 

вистави на кону, я писав, здається, що Дон Кіхот припинає собі остроги, аби їхати Вашій 

вельможності руки поцілувати; нині ж повідомляю, що він їх уже прип’яв і рушив 

у дорогу — якщо доїде щасливо, то, гадаю, зроблю цим якусь послугу Вашій 

вельможності, бо вже звідусіль кваплять мене і наглять, аби я пустив його чим скорше між 

люди і прогнав оскому та нудоту, викликану іншим Дон Кіхотом, що гуляє по світу, 

взявши на себе машкару другої частини; з найбільшим, мабуть, нетерпінням виглядає 

мого Дон Кіхота сам великий богдихан китайський, що прислав до мене гінця з листом, 

по-китайському писаним, а в тім листі просить — де просить, благає! — щоб я свою книгу 

до нього переслав, бо хочу, каже, завести в себе колегіум для вивчення кастільської мови 

і щоб вивчали її по Дон Кіхотовій історії, а вкінці каже, що думає настановити мене в той 

колегіум за ректора. Я спитав у посланця, чи його величність богдихан дає мені якусь 

грошову запомогу; той відповів, що ні, і на думці того не малося. «Коли так, брате,— 

одказав я йому,— то вертайся в свою Китайщину, їдь собі по десять, чи по двадцять миль 

денно, чи по скільки там сюди їхав, бо я не змагаю на здоровлі в таку далеку мандрівку 

пускатися. Тут же недуга мені долягає, а тут і безгрішшя... Та богдихан богдиханом, 

король королем, а є в мене в Неаполі великий граф Лемоський — він і без того колегіуму, 

і без того ректорства нещасного спомагає мене і підтримує, такими ласками осипає, що 

годі бажати кращого». Тими словами попрощався я з гінцем, прощаюсь і з Вашою 

вельможністю, заповідаючи на ралець книгу мою «Злигодні Персілеса і Сіхізмунди», що 

маю скінчити, як Бог дасть, за чотири місяці. Буде то найгірша або, може, найкраща книга, 

створена нашою мовою (певне, що з-поміж тих, які пишуться для розваги); я вже й каюся 

трохи, що сказав «найгірша», бо, на думку деяких моїх приятелів, вона досягла найвищого 

ступеня досконалості. Зичу Вашій вельможності якнайліпшого здоровля; незабаром мій 

Персілес поцілує Вам руки, а я ноги, яко слуга Вашої вельможності. 

Писано в Мадріді року Божого тисяча шістсот п’ятнадцятого, місяця октомврія останнього дня. 

Вашої вельможності покірник Мігель де Сервантес Сааведра 
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Переднє слово до читальника 

Боже мій світе! З якою нетерплячкою ждеш ти, шляхетний — або хоть і посполитий — 

читальнику, сього пролога, сподіваючися знайти в нім лайку, огуду та осуду на автора 

другого Дон Кіхота, того, що законився, кажуть, у Тордесільясі, а народився в Таррагоні! 

Отже ж не зроблю тобі такої приємності: хоть образи будять, як правило, гнів 

і в найсмиренніших серцях, та моє нехай буде винятком. Ти хотів би, може, щоб я назвав 

його ослом, недоумком і нахабником, а воно мені і не в думці: нехай його гріх та на 

нього ж і впаде, хай він жере його з хлібом, і нехай йому всячина! Ото тільки й жаль на 

нього, що взиває мене старим та калічним, нібито мав я силу час затримати, аби він мене 

не брав, нібито скалічено мене десь у корчемній бійці, а не в найголоснішій битві, яку 

бачили віки давноколишні й теперешні і яку навряд чи побачать віки прийдешні. Нехай 

мої рани не красять мене в очах тих, хто на них дивиться, зате підносять у повазі тих, хто 

знає, де я їх здобувся, бо ліпше воякові головою в потребі наложити, аніж утечею життя 

своє порятувати. Я так твердо стою при сій думці, що якби мені уможливлено неможливе 

і знов дано на вибір так чи інак чинити, я все одно волів би взяти участь у тому 

преславному поході, ніж залишитись цілим і здоровим, не бравши в ньому участі. Шрами 

на виду й на грудях у вояка — то зорі, що вказують іншим дорогу до неба слави 

й заслуженої честі. А про старість іще додам, що пише не сивий волос, тільки зрілий 

розмисл, який приходить з роками. 

А другий жаль мені на автора, що він завидником мене називає ще й пояснює, мовби 

неукові якому, що то за річ така — заздрість. По щирості кажучи, із двох існуючих видів 

заздрості мені знайомий лиш один — свята й шляхетна заздрість, яка поривається до 

блага, тим і не можу я переслідувати духовної особи, та ще такої, що, кажуть, при 

священній інквізиції служить; якщо автор має на увазі того самого чоловіка, що й я, то він 

дуже помиляється, бо я того чоловіка велико ціную за хист і щиро поважаю за твори та за 

ненастанну доброчесну діяльність. А втім, за одну річ я справді тому пану автору вдячен: 

він сказав, що повісті мої радше сатиричні, аніж повчальні, проте, загалом беручи, 

добрі — а вони б не могли бути такими, якби не мали в собі тих обох якостей. 

Може, ти, ласкавий читальнику, скажеш мені, що я надто прибідняюсь, тримаючи себе 

так скромно, та я гадаю, що не годиться до печеного вогню прикладати, а того добродія 

і так уже добре припекло, коли не важиться виступати в чистім полі та під ясним небом, 

а приховує своє прізвище й придумує собі рідний край, так ніби почуває, що винен 

в образі величності. Якщо ти знайомий із ним випадково, то перекажи йому від мого 

імені, що я не чуюсь ображеним: я добре знаю, що таке диявольські спокуси, а одна 

з найбільших спокус — то вбити чоловіку в голову, ніби він може написати й надрукувати 
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книгу, що принесе йому стільки слави, скільки грошей, і стільки грошей, скільки слави. 

А на підтвердження сієї думки розкажи йому, будь ласка, ось яку веселу й дотепну 

приповістку. 

Був у Севільї один божевільний, що схибнувся на дуже смішній і чудній дурниці, яка 

доти жодному шаленцеві на ум не спадала. Він зладив собі рурку з очеретини, застругав 

один кінець, і як, бувало, спіймає собаку на вулиці чи де там, зараз наступить йому на 

одну задню лапу, а другу трохи догори підійме, тоді встромить в одне місце рурку і доти 

дме, доки собака круглий стане, мов та опука шкуратяна. А тоді лясне, було, бідолаху раз 

і вдруге по череву та й пустить, а людям, що на ту дивовижу збігалися щоразу, скаже, 

було: «Ге, панове-добродійство, ви думаєте, легка то річ — собаку надути?» Ге, пане-

добродію, ви думаєте, легка то річ — книгу написати? 

А коли йому ся приповістка не припаде до смаку, то розкажи, ласкавий читальнику, 

другу — так само про божевільного та про собаку. 

Той другий божевільний жив у Кордові і все, було, носить на голові уламок брили 

мармурової чи так яку важку каменюку; аби де назирив якого пса безуважного, зараз 

підкрадеться та й скине на нього зненацька той тягар. Пес мало, було, не скрутиться з того 

болю, завиє-заскавулить та як дремене, то хіба на десятій вулиці стане. Одного разу 

скинув той придурок каменя на шапкаревого пса, а шапкар дуже свого пса любив. Камінь 

влучив у саму голову, пес заскиглив, шапкар почув те й побачив. Ех, як схопить же він 

аршина свого, як кинеться на того дурного, як почне молотити — геть на мотлох ізбив! 

А що вдарить, то й примовить: «Ах ти ж гицлю один! Так ти на лягавого? Чи не бачиш, 

латриго, що він у мене лягавий?» Так йому за того лягаша наклав, що дурний ледве живий 

та теплий зостався. Як уже дійшов додому, так дійшов, і більш як місяць, мабуть, на 

вулицю не виходив. А тоді знов вийшов на полювання з іще більшою каменюкою, здибав 

якогось собаку і став пильно-препильно до нього придивлятися, не наважуючись каменя 

скинути: «Гляди,— каже,— се лягавий!» Відтоді, було, вже якого не с.тріне, чи британа, 

чи дворнягу, то зроду не зачепить: то, каже, лягавий. 

Отаке ж і тому повістяреві може приключитися, щоб не важився більше частувати 

публіку глевкими книжками-цеглинами. 

А ще скажи йому, що хоть і нахваляється він книгою своєю хліб у мене одбити, та воно 

мені й за вухом не свербить. Пригадавши відому інтермедію з «Перенденги», я йому ось 

як відповім: «Нехай живуть двадцять чотири райці міські і Христос нехай буде з усіма! 

Хай живе великий граф Лемоський, що його християнське серце і добре знана щедрість 

підтримують мене всупереч усім ударам лукавої моєї долі, і хай живе незмірна благостиня 

ясновелебного архієпископа толедського Дон Бернарда де Сандоваль-і-Рохас,— хоч би на 
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світі й зовсім не було друкарень, хоч би проти мене більше випущено книг, аніж є літер 

у куплетах «Мінго-Ревульго». Сі два можновладці без ніякого мого чолобиття чи 

лестощів, єдине з власної своєї добротливості опікуються мною ласкаво та милостиво, 

і завдяки тій опіці я почуваюсь багатшим і щаслившим, ніж коли б мене фортуна 

звичайним ладом угору винесла. Честь може бути і в бідного, тільки не кривдивого; 

бідність може захмарити людську гідність, а не затьмарити її цілком; чеснота й сама 

собою ясніє, хоч як її гнітить біда й тіснота,— високі й шляхетні уми її шанують і якомога 

їй протегують. 

Оце скажеш йому, та й годі, більше й я тобі нічого не скажу, хіба ще одне тільки: оця 

друга частина «Дон Кіхота», що я тобі подаю, скроєна тим самим кравцем і з того самого 

сукна, що й перша, а описуються в ній дальші Дон Кіхотові діяння аж до його смерті 

й поховання, аби ніхто більше не важився нових яких свідчень про нього подавати, бо 

вистачить і тих, що є. Досить одному поштивому чоловікові оповісти про те мудре 

шаленство, та на тому й перестати: бо як чогось (хоч би й доброго) надто багато, вже йому 

не та й ціна, а як чого іншого (хоч би й поганого) обмаль, то здається людям, що воно 

чогось варте. 

Ага, ще забув сказати: чекай у скорім часі на «Персілеса» (я вже його докінчую), 

а також на другу частину «Галатеї». 

Розділ І 

Про розмову, що провадили парох та цилюрник із Дон 

Кіхотом за його хворобу 

Повідає Сід Ахмет Бен-Енхелі в другій частині сієї історії, де описується третій Дон 

Кіхотів виїзд, що парох і цилюрник майже цілий місяць із нашим гідальгом не бачились, 

аби не нагадувати йому й не ворушити пам’яті про недавні події, а до небоги його та 

клюшниці навідувались час од часу, наказуючи пильно, аби добре за ним ходили та їсти 

все таке давали, щоб на серце й на мозок було йому помічне та покріпне, бо як подумати 

гаразд, то не звідки, як із серця й мозку все його лихо взялося. Ті відповідали, що так же 

вони й роблять і надалі старатимуться, бо помітили, що пан їхній, бувають хвилини, 

справляє враження чоловіка при добрім розумі. Приятелі непомалу тим вістям зраділи — 

недарма, виходить, привезли вони його додому на воловій підводі, мовби зачарованого, як 

про те оповідається в останнім розділі першої частини сієї не менш великої, як 

правдомовної історії. От і вирішили вони перевідати недужого і на власні очі 

допевнитись, чи справді йому на краще йдеться, хоч воно здавалось їм майже 
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неможливим,— тим і поклали не чіпати в розмові того рицарства мандрованого, не 

троюдити болючої, незагоєної рани. 

Прийшли, аж він сидить на постелі в зеленій камізельці баєвій, на голові йому 

толедська ярмулка червона, а сам худий, аж тлінний, чисто на мумію зсохся. Привітав їх 

чемно й гостинно, коли спитали його за здоров’я розказав цілком розсудливо і в добірних 

висловах, як йому здужається. Далі завелася в них мова про так звані громадські справи та 

державні порядки: одні зловжитки вони викорінювали, другі засуджували, одні звичаї 

реформували, а другі зовсім касували, і кожен мав себе за новітнього законодавця, 

сьогоденного Лікурга чи свіжоспеченого Солона, словом, перекували отак весь лад 

суспільний — у горно одне вкинули, а з горна вийшло щось зовсім інше. Дон Кіхот про 

всі ті речі розправляв аж надто розважливо, і обидва екзаменатори увірили поза всяким 

сумнівом, що він цілком здоровий і сповна розуму. 

При тій розмові й небога з клюшницею були і так уже Богові дякували, що пан їхній 

знову б то при доброму розумі. Але тут парох одмінив свій попередній намір, щоб то 

нічого за рицарство не згадувати (хотів, бачите, до краю пересвідчитись, чи уздоровлення 

Дон Кіхотове справжнє було, чи тільки позірне), слово по слову, та й заговорив про 

останні столичні новини. Сказав, між іншим, що турок суне нібито великими морськими 

потугами на захід сонця, та ніхто його замірів не знає допевне і годі вгадати, куди вдарить 

грім із тої грізної тучі; мало не щороку тривожить він нас, аж по всій християнщині 

пополох іде — вже й його величність король велів укріпити узбережжя Неаполю, Сіцілії 

та острова Мальти. 

— Його величність король учинив як обачний войовник,— сказав на те Дон Кіхот,— 

укріпивши загодя свої володіння, щоб ворог не заскочив його зненацька; та якби він був 

звернувся за порадою до мене, я на такий указав би спосіб, який, мабуть, і не сниться нині 

його королівській милості. 

Скоро парох зачув ті слова, зараз мовив собі на думці: «Хай Бог тебе боронить, бідний 

мій Дон Кіхоте! З високого верхівля шаленства, здається мені, падаєш ти тепер у глибоку 

безодню нерозуму!» А цилюрник, подумавши те саме, що й парох, спитав у Дон Кіхота, 

яку ж би то спасенну раду хотів він королю подати: адже володарям тепер дораджують 

усі, кому не ліньки, а все ж то недоладне й непорадне. 

— А моя порада, пане стрижію,— сказав Дон Кіхот,— якраз буде вельми доладна 

й доречна. 

— Та хіба ж я про вас,— виправдувався цилюрник,— я хотів лише сказати, що майже 

всі пропозиції, що надсилаються його милості королю, або неслушні й нездійсненні, або 

навіть шкідливі для держави й державця. 
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— А моя пропозиція якраз і слушна, і здійсненна,— заперечив Дон Кіхот.— Навряд чи 

інший який дорадник спромігся б на такий дотепний і доцільний, а заразом простий 

і зручний проект. 

— Ви, пане Дон Кіхоте, все ходите коло та навколо,— обізвався парох.— Кажіть-бо 

прямо, що ви надумали. 

— Не хотів би я,— сказав Дон Кіхот,— аби те, що я вам сьогодні тут одкрию, дійшло 

завтра до слуху панів із державної ради і аби хтось інший дістав подяку й нагороду за мій 

труд. 

— Щодо мене,— промовив цилюрник,— то присягаю перед вами всіма й перед Богом 

святим, що не виявлю речей вашої милості ні королю, ні пішаку, анікомусінько на світі! 

Цю присягу я взяв із романса про священика, що на початку відправи виспівав королю на 

злодія, котрий украв йому сто дублонів та ходовитого мула. 

— Я тієї історії не чув,— сказав Дон Кіхот,— але на присягу звіряюсь, бо знаю 

добродія цилюрника за порядну людину. 

— А якби воно було й не так,— зауважив парох,— то я ручу за нього й відповідаю, що 

в сій справі мовчатиме, як німий, під загрозою належитої грошової кари. 

— А хто мені, панотче, за вас у поруки стане? — спитав Дон Кіхот. 

— Мій сан священичий,— одказав парох,— що зобов’язує мене зберігати таємниці. 

— Дій його кату! — вигукнув тоді Дон Кіхот.— Се ж дуже просто: нехай тільки його 

милость король кликне клич до мандрованих рицарів, що по Гишпанії тиняються, аби 

такого а такого дня всі при дворі королівськім зібрались. Як їх, може, всього з півдесятка 

набереться, то знайдеться, певне, між ними один такий, що сам собою всю потугу 

султанову переборе. Ви тільки слухайте уважно, слідкуйте за моєю думкою. Хіба ж то 

первина, що одним-один мандрований рицар витинає ціле військо вороже, хоч і двісті 

тисяч, ніби в них на всіх одне горло, ніби вони всі з марципану зроблені? Адже так? Мало 

хіба в історіях про такі чудеса пишеться? Даю голову на одруб, не чужу, а таки свою 

власну, що якби жив тепер славетний Дон Бельяніс або котрийсь із численних нащадків 

Амадіса Гальського та став оце на турка, то не хотів би я бути в султановій шкурі! Та 

Господь зглянеться над своїм народом і пошле йому якогось рицаря, може, не такого 

потужного, як тії вікодавні, та зате не менш одважного. Господь відає, що я на думці маю, 

тож не мовлю більше ні слова. 

— Ой лишенько! — сплеснула руками небога.— Щоб я так жива була, се вже дядьо мій 

ізнов у мандровані лицарі хоче! 

— Мандрованим рицарем я й помру,— відповів на те Дон Кіхот.— Нехай собі турок 

туди чи сюди пливе з якою хоче потугою, ще раз кажу: Господь відає, що я на думці маю. 
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Тут у розмову втрутився цилюрник: 

— Дозвольте мені, панове-добродійство, одну бувальщину невеличку розказати, яка 

історія в Севільї колись приключилась. Дуже вона сюди пасує, тим і хотів би я вам її 

розповісти. 

Дон Кіхот дав дозвіл; тоді парох і всі інші наготувалися слухати, а цилюрник почав 

оповідати такими словами: 

— У севільському шпиталі для божевільних сидів один чоловік, якого родичі 

запроторили туди, бо стратив розум. Був то вчений — здобув ступінь ліценціата 

церковного права при Осунському університеті, та що то, хоч би навіть у Саламанці, а всі 

знали, що він таки божевільний. Ну, просидів там кілька років, і раптом спало йому на 

думку, що він уже здоровий, при повнім, як то кажуть, розумі: узяв та й написав до 

архієпископа толедського слізну супліку з досить розумними доказами, аби прислав 

когось і визволив його з тих злиднів, бо вже, мовляв, Бог над ним ізмилосердився 

й повернув йому втрачений розум, а родичі, зазіхаючи на той маєток, що йому припадає, 

тримають його в божевільні проти всякого права і справедливості, хочуть, щоб він там 

і сконав. Написав раз і вдруге, та так же дотепно й доладно, що архієпископ послав одного 

свого капелана, аби той дізнався у старшого над шпиталем, чи правду той ліценціат пише, 

та й з ним самим аби поговорив: як виявиться, що він при своїм розумі, то вже ж треба 

його відти забрати й на волю пустити. От поїхав туди капелан, аж ні — управитель каже, 

що той ліценціат таки й досі божевільний: правда, буває, що й зовсім розумно міркує та 

говорить, а вкінці знов таке почне верзти, що й купи не держиться, і не менше 

навіженство показує, ніж перед тим розум; нехай, коли хоче, сам із ним розмовиться, то 

зразу побачить. Капелан на ту пробу погодився; повели його до ліценціата на розмову, 

говорив він із ним годину цілу чи й більше і за весь цей час не почув од нього жодного 

безглуздого чи нісенітного слова, а самі розсудливі речі: ну, думає, таки минулося вже 

його божевілля. Ліценціат сказав між іншим, що управитель напасть на нього видумує, бо 

не хоче хабарів позбутись од родичів, а за ті хабарі видає його за непритаманного, каже, 

що тільки часами просвітління на нього находить; усе лихо з того багатства постало, бо 

вороги, аби ним заволодіти, все на нього кови кують і сумніваються в Господній 

благодаті, що з тварини несмисленної знов розумну істоту вчинила. Одне слово, 

управителя він виставив неприторенним хабарником, родичів своїх бездушними 

користолюбами, а себе таким розумним, що капелан вирішив нарешті повезти його до 

архієпископа, аби той на власні очі побачив, як із тим божевільним справа мається. 

Повіривши в його добрий розум, добрий капелан попросив управителя, аби ліценціатові 

видали одяг, у якому його приведено до шпиталю; управитель остерігав його, щоб він із 
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тим не поспішав, бо хворий, поза всяким сумнівом, ще не одужав. Але капелан не зважав 

на управителеві остороги та вмовляння і твердо вирішив забрати ліценціата з собою; 

управитель мусив скоритись, як-не-як, то було розпорядження від самого архієпископа. 

Ліценціатові оддали його одежу, нову ще й цілком пристойну; як перебрався він 

з дуренського в людське, попросив у капелана, аби той із ласки своєї дозволив йому 

попрощатися з товаришами божевільними. Капелан не перечив, бо й сам хотів на тих 

нещасних подивитися. От пішли вони до палати разом, а за ними ще дехто ув’язався; 

ліценціат наблизився до клітки, де сидів один біснуватий, на той час саме тихий та 

сумирний, і обізвався до нього такими словами: «Скажи мені, брате, чи можу я щось для 

тебе зробити? Бачиш, я йду вже додому, бо Господь милосердний з благості своєї 

безконечної рачив повернути розсудок мені, недостойному; тепер я знов при доброму 

розумі і, як то кажуть, притомний: не дарма ж приповідають, що у Бога все мога. Отож 

надійся і уповай на нього: уздоровив він мене, то й тебе уздоровить, здайся на його святу 

волю. Постараюсь переслати тобі чогось смачного, аби ти з’їв на здоров’я, бо скажу тобі 

правду (я дізнав це на своїй шкурі), звідки береться все наше божевілля: шлунок 

порожній, а в голові повно повітря, от і маєш. Кріпися ж, не падай духом, бо хто в нещасті 

зневір’ю піддається, той здоров’я своє руйнує і смерть собі приспішує». Ці слова 

ліценціатові чув також інший біснуватий, що сидів у другій клітці навпроти; от підвівся 

він з ветхої рогожі, на якій лежав голяка, та й запитав гучним голосом, хто то виходить 

ізвідси при повному розумі. «То я, брате,— одказав йому ліценціат.— Уже мені тут нема 

чого робити, і я складаю дяку небові, що таку велику явило до мене ласку».— «Ей, гляди, 

ліценціате, чи не кусить тебе лукавий! — сказав той із клітки.— Не хапайся так дуже, 

сиди собі тихо в алаті, бо однак доведеться вертатись!» — «А я кажу, що таки здоровий,— 

заперечив ліценціат,— і годі вже з мене цієї покути».— «Здоровий, кажеш? — не вгавав 

божевільний.— Ну, гаразд, іди собі, там видно буде. Тільки клянусь Юпітером, котрого 

велич я заступаю на сій землі, що за один той гріх, який чинить сьогодні Севілья, 

випускаючи.ебе з сього дому і визнаючи за здорового, такою вдарю на нею карою, що 

пам’ять про неї зостанеться навіки-віків, амінь. Та знаєш ти, мізерний ліценціатику, що се 

в моїй силі, бо я не хто інший, як сам Юпітер-Гримій? В руках у мене перуни спопеляючі, 

якими я погрожую світові, і; як захочу, можу знищити його. Та це невіголосне місто 

я інакше покараю: три роки поспіль, почавши з дня й години, коли виголошу сюю клятву, 

не дощитиму ні на сам город, ні на всю околицю й округу! Так ти вільний, здоровий, 

розумний, а я хворий, божевільний, запертий? Та скорше я повішусь, аніж дам дощу хоть 

краплиночку!» Всі присутні слухали божевільного, що вигукував ті прогнози й погрози; 

тоді наш ліценціат схопив капелана за руки й так до нього промовив: «Не журіться тим, 
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добродію мій любий, не слухайте, що сей навіжений плеще, бо хоть він і Юпітер, хоть і не 

буде, каже, дощувати, так я зате Нептун, бог і отець усім водам: коли треба буде, коли 

захочу, тоді й звелю дощеві йти!» На се одказав йому капелан: «Так то так, пане Нептуне, 

та не годиться вам гнівити пана Юпітера, тож нехай ваша милость у сім домі 

й зостанеться, а ми вже якось іншим разом, кращим часом по вас прийдемо». Управитель 

і всі присутні засміялись, аж капеланові трохи досадно стало; ліценціата роздягли, так він 

і лишився у тому шпиталі. Оце й уся вам історія. 

— Так оце б то, пане цилюрнику,— озвався Дон Кіхот,— і є та історія, що, кажете, 

дуже до розмови нашої пасує і що ви притьмом розказати її хотіли? Ех, пане скубрію, пане 

скубрію, треба бути хіба сліпим, щоб крізь таке сито не бачити! Невже ж таки вашець не 

знає, що то не честь, не подоба — рівняти отак ум до ума, дух до духа, красу до краси і рід 

до роду? Я собі, пане цилюрнику, не Нептун і над водами не богую, та й не хочу, аби 

хтось мав мене за розумного, коли я такий не є, я хочу лиш одного: довести світові, яка то 

вада і шкода, що не гадає він одновити тих блаженних часів, коли подвизався під сонцем 

орден мандрованого рицарства. Та, мабуть, спідлений наш вік не годен тішитись тим 

добром, що зазнавали часи минулі, коли мандровані рицарі брали на себе повинність 

і обов’язок царства боронити, цноту дівочу захищати, сиріт недорослих спомагати, 

гордопишних поскромляти, а смиренномудрих винагороджати... Теперішні так звані 

рицарі воліють шовками шамшіти та адамашками шелестіти, аніж кольчугами бряжчати; 

де ви такого побачите, щоб при всій зброї в чистому полі просто неба за будь-якої погоди 

ніч ночував, що, бувало, і ніг із стремен не виймає, а обіпреться на свого списа та й замгне 

отак на малу часину; де такого знайдете, що оце тільки з лісу видерся, зараз у гори дикі 

пускається, а там уже снується пісками пустельними та неплідними десь понад морем, що, 

знай, шпує та бурхає; як же побачить човника, хоч на ньому ні весла, ні вітрила, ні щогли, 

ні линви, сміло скакає в нього і звіряє долю свою невблаганним хвилям глибокого моря: 

то аж до неба його підкине, то в хлань увергне, а він виставить груди проти борвію того 

непогамовного, та так і незчується, коли занесе його за три тисячі миль од того місця, де 

в човен сідав, а вже як вийде на берег чужодальній і незнаний, то там такі йому дива 

приключаються, що їх би не на пергамені списувати, а на бронзі карбувати... Але тепер 

лінивство взяло гору над горливістю, неробство над працею, порок над чеснотою, 

зухвалість над хоробрістю, теорія військова над практикою,— все те цвіло і сяяло лише за 

золотої доби, за мандрованого рицарства. Може, скажете, неправда? Ну, хто чесніший 

і сміливіший за преславного Амадіса Гальського? Хто розумніший за Пальмеріна 

Англійського? Хто лагідніший і приязніший за Тіранта Білого? Хто чемніший за Лісуарта 

Грецького? Хто більше рубав і кого більше рубано, як Дон Бельяніса? Хто безстрашніший 
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за Періона Гальського? Хто більше гордував небезпекою за Фелісмарта Гірканського? Хто 

щиріший за Еспландіяна? Хто одважніший за Дон Сіронхіла Фракійського? Хто бравіший 

за Родамонта? Хто обачніший за царя Собріна? Хто завзятіший за Рінальда? Хто 

незвитяжніший за Роланда? Хто, нарешті, шляхетніший і люб’язніший за Руджера, що то 

од нього, як пише Турпін у своїй «Космографії», ведуть свій рід герцоги Феррарські? Всі 

ці рицарі, а також безліч інших, яких би я, ваша велебність, міг іще сюди приточити, були 

мандрованими рицарями, красою і хвалою рицарства. От таких ще й подібних рицарів 

і мав я на увазі, коли збирався радити його милості королю: вони послужили б йому вірою 

і правдою, одвернувши велику шкоду, а султан турецький хай би рвав тоді на собі бороду. 

Ну, та що ж, коли я мушу дома сидіти, бо капелан мене звідси не бере. І коли Юпітер, як 

сказав цилюрник, не пустить дощу, то я коли захочу, тоді й звелю дощеві йти! Се я проти 

того кажу, аби пан Помазан знав, що я його добре зрозумів. 

— От їй же Богу, пане Дон Кіхоте,— сказав цилюрник,— я того зовсім і на думці не 

мав. Наміри в мене були щонайкращі, і ваша милость гнівається даремне. 

— Чи даремне, чи, може, й недаремне,— відповів Дон Кіхот,— то вже мені знати. 

Тут у розмову втрутився парох: 

— Досі я,— каже,— майже нічого не говорив, та тепер не мушу мовчати, бо гризе мені 

й точить сумління один сумнів, котрий вкинувся в душу од того, що сказав нам допіру пан 

Дон Кіхот. 

— Вільно вашій велебності і щось інше говорити,— сказав Дон Кіхот,— а вже з цим 

сумнівом то й зовсім нема чого таїтися, бо воно ж недобре, коли на душі ото щось муляє. 

— Як вільно, то й скажу,— промовив парох.— Сумнів у мене, бачите, ось який: не вірю 

я жодним світом, аби всі оті мандрівні рицарі, що їх ваша милость низками ниже, справді 

жили коли на світі і були люди з крові й кості. Навпаки, я гадаю, що все те байки, вигадки, 

небилиці — от приверзеться комусь уві сні, а він і розповідає, прокинувшись, або ще й не 

струсивши з себе сонноти. 

— І в такий заблуд,— сказав Дон Кіхот,— упадають, буває, люди, що не вірять 

в існування мандрованих рицарів. Я вже не раз мав нагоду зводити на очі деяким людям 

сю їхню помилку, досить за нашого часу поширену: іноді мені вдавалось їх переконати, 

а іноді істина так і залишалась для них недоступною. А се ж, коли хочете, істина 

незаперечна; я ладен, приміром, стверджувати, що на власні очі бачив Амадіса 

Гальського: то був чоловік ростом високий, з лиця білий, борода йому гарна, хоть і чорна, 

очі лагідні і воднораз суворі, на слово скупий, до гніву не скорий і не лихопомний. І так, 

як я вам зобразив оце Амадіса, міг би змалювати і списати всіх інших мандрованих 

рицарів, які тільки були в світі і попали в романи: я вважаю, що вони були саме такими, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2370 

 

якими фігурують у тих історіях, отже, знаючи подвиги, які вони звершали, і вдачу, яку 

вони мали, ми можемо шляхом логічних умовиводів установити і очерти їхні, і церу, 

і статуру. 

— А скажіть, пане Дон Кіхоте,— спитав цилюрник,— який, по-вашому, був заввишки 

велетень Моргант? 

— Щодо велетнів різні існують думки,— відповів Дон Кіхот,— одні кажуть, що вони 

були, а другі, що їх не було; однак же в Святому Письмі, що й на волос ніде од правди не 

одбігає, сказано, що вони таки були: там оповідається історія того Филистюги Голіафа, що 

був заввишки півосьма локіт, а то ж велич неабияка. І ще: на острові Сіцілії знайдено 

сурелі й лопатки — такі величезні костомахи, що могли належати лише велетням з добру 

башту заввишки, геометрія доводить се незаперечно. А втім, я не кажу вам із певністю, 

якого зросту був Моргант; гадаю тільки, що не надто високого, бо в тому романі, де 

особливо докладно описуються його подвиги, є згадки, що не раз ночував під покрівлею, 

а коли були оселі, що могли його вмістити, значить, не міг він бути понад усяку міру 

високий. 

— Авжеж,— притакнув йому парох. 

Він ізнов засмакував оце в тих великих нісенітницях і навмисне спитав у Дон Кіхота, 

які були з себе, на його думку, Рінальд Монтальбанський, Роланд та інші пери Франції,— 

адже всі вони належали до мандрованого рицарства. 

— Про Рінальда,— одказав Дон Кіхот,— насмілюся твердити, що він був 

широковидий, рум’яної цери, очі мав бігучі та вирлаті, на вдачу був дражливий та 

оприскливий над міру, накладав іноді з розбишаками та всякими стратенцями. Що ж до 

Роланда (чи Ротоланда, чи Орланда, бо його і так і сяк називають), то можу напевне 

сказати, що зросту був середнього, в плечах широкий, трохи ніби клишоногий, на лиці 

смаглявий, борода руда, тілом волохатий, погляду грізного, досить маломовний, а проте 

вельми чемний і добре вихований. 

— Якщо Роланд був із себе такий непоказний, як ваша милость оце змалювала,— 

зауважив парох,— то зовсім не диво, що Анджеліка Прекрасна згордувала ним 

і пригорнулась до того гарного, гожого та миловидого мавра, що тільки борідка стала 

в нього засіватись. Розумно ж, мабуть, і вчинила, одкинувшись од шорсткого Роланда до 

ніжного Медора. 

— Та Анджеліка, добродію,— одказав Дон Кіхот,— була собі панянка легкодумна, 

вітролетна та трохи шалапутна і прославилась на цілий світ не лише своєю вродою, а й 

своїми свавільними вибриками: вона згордувала тисячею чеснородних, тисячею 

доблесних, тисячею мудрих і дарувала свою ласку джурі під навуссям, безрідному 
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й безмаєтному юнакові, славному хіба що найменням «відданого», бо таки й справді був 

щирим і вірним другом. Великий співець її краси, преславний Аріосто, не зважившись або 

не схотівши писати про те, що сталося з цією дамою після її ганебного падіння (певне, що 

там уже мало було хвали гідного), попрощався з нею такими словами: 

Як трон вона посіла у Китаї,  

Хтось інший, може, краще оспіває
1
. 

І слова ті, коли хочете знати, стались пророчими: недарма ж поетів називають часом 

віщими співцями. Віщування згодом справдилось — один знакомитий андалузький поета 

оплакав і оспівав її сльози, а другий знаменитий і, мовляв, єдиний поета, вже 

кастільський, прославив її вроду. 

— Скажіть, пане Дон Кіхоте,— спитав цилюрник,— от скільки співців величали тую 

Анджеліку, а чи не знайшлось такого, хто б написав на неї сатиру? 

— Немає сумніву,— одказав Дон Кіхот,— що якби Сакріпант або Роланд були поетами, 

вони б цю панночку добре через росу перегнали, бо поетам властиво й притаманно 

мститися пасквілями та сатирами на тих дамах, справдешніх чи уявних, на тих володарках 

їхніх мрій, які згордували чи знехтували їхнім коханням; така помста, щоправда, негідна 

благородних сердець, і до мене не дійшло жодного вірша, де ганилося б Анджеліку, що 

баламутила цілим світом. 

— Дивина! — вигукнув парох. 

Але тут ізнадвору почулись голосні крики небоги та клюшниці, які вийшли під час тої 

довгої розмови, і всі вискочили на той галас. 

  

                                                      
1
 Тут і далі всі вірші в перекладах М. Лукаша.— Прим. перекладача. 
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Розділ II,  

де оповідається про немалу зваду, що мав Санчо Панса 

з Дон Кіхотовою клюшницею та небогою, а також про інші 

кумедні події 

Повідає історія, що той галас, який почули Дон Кіхот, парох та цилюрник, справді 

зняли небога з клюшницею: жінки сварилися з Санчом Пансою, що намагався прорватись 

до Дон Кіхота, а вони його й на поріг не пускали. 

— Чого сей волоцюга до нас приплентався? — репетувала клюшниця.— Іди собі, 

чоловіче, до своєї доми, бо я знаю, що то ти пана мого непутиш та баламутиш, по 

безвинах та по безвістях його тягаєш! 

— Ти, ключнице, ти, гадючнице! — одгризався Санчо.— То не я пана, а пан мене 

баламутить, і непутить, і по тих безвістях за собою волочить! Та й то ще не вся правда, 

а тіки половина, бо він мене з дому вивабив, усе голову морочив, казав, що острів дасть, 

та й досі дає... 

— Вдавився б ти ним, Санчо проклятий! — се вже небога озвалась.— А з чим же хоть 

їх їдять, тії острови, ненажеро ненатлий? 

— Їх не їдять,— одказав Санчо,— ними керують і правлять, і один острів стане за 

чотири міста й за п’ять суддівських посад. 

— Чотири чи п’ять, то байдуже,— заявила клюшниця,— а ти, огидо, ти, занудо, все 

одно сюди не ввійдеш! Іди, керуй там своїм обійстям, управляй свою нивку та й викинь із 

голови всі оті острови й островиці! 

Парох і цилюрник дослухалися до тої троїстої суперечки з видимим задоволенням, але 

Дон Кіхот, боячись, аби Санчо не намолов і не нагородив усяких неподобних нісенітниць 

та не пробовкнув чого зайвого на шкоду його честі, гукнув його до себе, а жінкам велів 

замовкнути і впустити гостя. Санчо ввійшов, а парох та цилюрник тут же попрощалися 

з Дон Кіхотом. Вони вже втратили останню надію на його уздоровлення, так уперто стояв 

наш гідальго при своїх чудернацьких думках, так убилося йому в тямку оте нещасне 

мудроване рицарство. 

— От побачите, куме,— озвався парох до цилюрника,— що й не зоглядимось, як 

приятель наш ізнову тягу дасть. 

— Не маю сумніву,— відповів цилюрник,— та мене дивує не так навісноголовий 

рицар, як його дурноверхий джура: убгав собі в голову того острова, і вже ніякі 

розчарування, ніякі сили тої химери звідти не виб’ють. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2373 

 

— Поможи їм Боже,— сказав парох,— а нам треба на бачності матися та дивитися, до 

чого доведуть ті навіжені химороди рицаря нашого та його зброєносця. От уже, справді, 

який брів, такого стрів, їх обох немов з одного модла вилито: панове божевілля без 

джуриної глупоти не варте було б і щербатого шеляга. 

— Правда ваша,— погодився цилюрник.— Цікавий я знати, про що вони оце тепер 

балакають. 

— Дізнаємось,— зауважив парох.— Я певен, що небога або клюшниця нам усе 

розкажуть; щоб вони та не підслухали! 

Тим часом Дон Кіхот замкнувся з Санчом у себе в кімнаті і, зоставшися з ним сам на 

сам, заговорив: 

— Прикро мені слухати, Санчо, як ти казав і кажеш, буцім я тебе з дому зривав, так 

наче я сам на місці сидів: разом ми рушили, разом їздили, разом блукали, і однака нам 

обом випала фортуна, однака доля. От що тільки тебе раз на ковдрі гойдали, а мені сто раз 

чосу давали — ото, мабуть, і вся моя перевага. 

— Та вже ж не як,— обізвався Санчо.— Адже ви самі, пане, казали, що всякі злигодні 

скорше мандрованих лицарів побивають, аніж їхніх джур. 

— Е, ні, Санчо, ти помиляєшся,— заперечив Дон Кіхот.— Знаєш, є така приказка: 

quando caput dolet... 

— Я тії приказки не втну, бо тільки по-наському знаю,— перебив Санчо. 

— Се значить от що,— пояснив Дон Кіхот,— коли болить голова, то болить і все тіло, 

а як я твій пан і володар, то я, виходить, ніби голова, а ти, слуга мій і джура, ніби частина 

мого тіла чи, сказати б, сустав. Тим-то як упаде на мене яке лихо, то й на тобі воно 

позначиться, так само й твоє на мені. 

— Може, воно й так,— сказав Санчо,— та коли мене, ваш би то сустав, на ковдрі 

гойдано, то голова моя за муром була та тільки дивилась, як я в повітрі літаю, а їй і за 

вухом не свербіло. А вже ж коли сустави мусять боліти, як голова заболить, то й голова 

повинна боліти за суставом. 

— Ти хочеш сказати, Санчо,— перепитав Дон Кіхот,— що мені не боліло, як тебе на 

ковдрі підкидувано? То не кажи ж такого ніколи й не думай, бо душа моя тоді дужче 

боліла, ніж твоє тіло. Та годі вже про те, слушного часу ми ту річ обміркуємо і з’ясуємо 

якнайдокладніше. А тепер скажи лишень, друже Санчо, що там про мене в селі говорять? 

Якої думки про мене прості люди, шляхта й великі пани? Що кажуть про доблесть мою, 

про мої подвиги, про мої звичаї? Як оцінюють ту справу, на яку я піднявся — видвигнути 

з занепаду й відновити на всім світі орден мандрованих рицарів? Словом, Санчо, розкажи 

мені все, що тобі довелось чути про се діло, не додаючи нічого доброго і не втаюючи 
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нічого лихого, бо вірні васали мусять говорити сеньйорам своїм суту і щиру правду, не 

прикрашаючи її лестками, не викривляючи шанобливими недомовками. Знай, Санчо, що 

якби до слуху володарів доходила гола правда, не вбрана в шати лестощів, то настав би 

зовсім інший світ: минулий вік називали б супроти нашого залізним, а на наш казали б 

напевне золотий. Сю осторогу я на те тобі подаю, аби ти розумно й сумлінно розказав 

мені по щирій правді все, що тобі відомо про речі, які мене цікавлять. 

— Учиню так із дорогою душею, пане мій,— одказав Санчо,— тільки нехай ваша 

милость не кладе на мене гніву за тую голу правду, бо я, вважайте, за що купив, за те 

і продаю. 

— Не бійся, гніватись не буду,— пообіцяв Дон Кіхот,— сміло кажи, Санчо, все, як 

єсть», без обрізків. 

— Першим словом скажу я вам,— почав Санчо,— що люди наші мають вашу милость 

за шаленого, а мене за придурка. Такі як ви, шляхтичі, мовляв, полупанки, кажуть, що 

ваша милость високо несеться, «доном» себе величає і в великі пани пнеться, а яке вже 

там панство, коли винограду штири лозини та поля два упруги, та ще одна латка спереду, 

а друга ззаду. А великі пани, тії кажуть, що чого се шляхетство з ними рівнятися хоче, 

а надто такі недопанки-шмаровози, що бути сажею чистять, а чорні панчохи зеленим 

шовком церують. 

— То вже не про мене річ,— зауважив Дон Кіхот,— бо ходжу я хороше, зроду латаного 

не носив. От хіба часом дране, та й то більше од збруї, а не од ветхості. 

— А про вашу хвабрість,— провадив далі Санчо,— та про звичаї, та про подвиги, та 

про заміри — всяко говорять. Той каже: «Божевільний, але потішний». А той: «Хоробрий, 

але невдаха». А інший знов: «Ґречний, але кумедний»... І вже як почнуть на зубах 

перетирати, то і вашій милості, і мені хіба ж так дістанеться! 

— Зваж, Санчо, на те,— сказав Дон Кіхот,— що скоро чеснота вгору піде, зараз на неї 

починаються нагінки. Мало хто із славетників давнього часу уник злісних наклепів 

і нашептів. Юлія Цезаря, понад усіх безстрашного, одважного та обачного полководця, 

винуватили в честолюбстві й деякій нечистоплотності, маючи на увазі і одежу, і душу. 

Про Олександра, прозваного Великим за незліченні бойові подвиги, кажуть, що він 

буцімто кланявся скляному богу. Про Геркулеса, невтомного в трудах, говорять, що був 

пестій і до того ж бабій. Про дона Галаора, брата Амадіса Гальського, подейкують, що був 

великий бешкетник, а на брата кажуть плаксій. Коли вже на таких славетних мужів, 

о Санчо, злоріки клевету пускали, то нехай і про мене буде оте все, коли ти не приховав 

чогось іншого. 

— Тим-то й ба! — вигукнув Санчо. 
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— Як, виходить, то ще не все? — спитав Дон Кіхот. 

— Е, це ще квіточки, ягідки будуть далі,— одказав Санчо.— Коли ваша милость так 

уже хоче знати все, що на неї плещуть і клеплють, то зараз я приведу одного чоловіка, 

який розкаже вам геть чисто все до останньої цяти. Вчора ввечері приїхав син Бартоломея 

Карраска, що то в Саламанці вчився й на бакаляра вийшов; пішов я до нього приїздом 

повіншувати, а він мені й каже, що вийшла, каже, історія вашої милості, так і називається: 

«Премудрий гідальго Дон Кіхот із Ламанчі». Каже, що й мене там пропечатано під моїм 

таки йменням — Санчо Панса, і сеньйору Дульсінею Тобоську, і все, що проміж нами 

говорилось на дві пари очей — я здумівся, аж перехрестився: і як воно, думаю, той писака 

про все дізнався? 

— Запевняю тебе, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— що нашу історію списав який-небудь 

премудрий чарівник: такий як задумає що написати, то перед ним ніщо не втаїться. 

— Еге! — вигукнув Санчо.— Який там премудрий чарівник, коли той бакаляр Самсон 

Карраско (бо його, бачите, Самсоном зовуть) каже, що книгу написав Сід Ахмет 

Брехунеллі. 

— Се мавританське ім’я,— зауважив Дон Кіхот. 

— І мені так здається,— сказав Санчо,— бо чував я не раз од людей, що маври — 

великі брехуни. 

— Схоже на те, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— що ти перекрутив прізвище того Сіда, 

а «сід», щоб ти знав, по-арабському значить «пан». 

— Може й так,— погодився Санчо.— То коли ваша милость звелить привести сюди 

бакаляра, так я миттю злітаю. 

— Зроби мені таку ласку, друже,— сказав Дон Кіхот.— Оце загадав ти мені загадку, що 

й їжа на душу не піде, поки не дізнаюся, як, що й до чого. 

— Зараз приведу його,— сказав Санчо. 

Пішов і незабаром повернувся вже з бакаляром; тут між ними трьома поточилася 

прецікава розмова. 

Розділ III. Про потішну розмову, що провадили між собою 

Дон Кіхот, Санчо Панса та бакаляр Самсон Карраско 

Затоплений у думках сидів Дон Кіхот, дожидаючи бакаляра Карраска, од якого 

сподівався почути, що там за нього написано в книзі, про яку Санчо казав; аж не вірилось 

йому, що така книга може бути — ще ж бо на лезі мечовому не висохла кров ворогів, яких 

він убив, а тут же хтось появив друком історію величного його рицарювання. А втім, 

подумав він, то, певне, чорнокнижник який-небудь, чи друг, чи ворог, силою своїх чарів 
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тую книгу випечатав; коли друг, то щоб уславити й возвеличити його подвиги понад 

найголосніші діяння мандрованого рицарства, коли ж ворог, то щоб оганити їх 

і принизити нижче всіх ницих учинків найниціших джур, про яких будь-коли писалося 

в книгах. Але ж; міркував він далі, діяння зброєносців як таких ще ніхто ніколи не 

описував, і якщо така книга справді існує, то вона скомпонована про мандрованого рицаря 

і вже тим одним мусить бути краснослівна, високодумна, величнопишна, чудодивна та 

правдомовна. Ся гадка трохи його потішила, та не надовго: адже автор книги, судячи із 

слова «сід», був мавр, а якої вже там правди можна од маврів сподіватись, коли всі вони 

махлярі, фальшівники та вигадники. А ще боявся, чи не було там якої непристойності 

в трактуванні його любові, що могло б вийти на ущербок честі й доброї слави володарки 

його Дульсінеї Тобоської: йому б хотілося, аби автор показав усю його вірність 

і повсякчасну шанобливість супроти неї, розповів, як заради неї нехтував він королевами, 

цісарівнами та панянками всякого роду й стану, тлумлячи без жалю ґвалтовні природні 

пориви... Отакі-то думки та гадки облягали рицареві голову, одна одну поганяючи, коли 

Санчо привів до нього бакаляра; Дон Кіхот привітав гостя вельми ввічливо і приязно. 

Хоч бакаляр і звався Самсоном, та собою був досить хирний, тільки на вдачу дуже 

хитрий, на церу жовтявий, а на розум жвавий; років мав двадцять і чотири, був 

кругловидий, кирпатий і ротатий — все то ознаки, що вдався на витівки, глузи та жарти. 

Таким же він і тут показався, бо скоро побачив Дон Кіхота, зараз став перед ним 

навколішки й промовив: 

— О, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, дозвольте мені поцілувати руки вашої достойності! 

Присягаю на хламиду святого Петра, яку я ношу (хоч пройшов тим часом усього чотири 

ступені), що ваша милость — один із найславутніших мандрованих рицарів, які будь-коли 

жили й житимуть на всім земнім крузі! Будь благословен Сід Ахмет Бен-Енхелі, що 

списав історію великих ваших діянь, будь хвален сугубо й тригубо знаттєлюбивий муж, 

котрий не пожалів труду переложити її з арабщини нашою людовою кастільською мовою 

всім добрим людям на посполитую втіху! 

Дон Кіхот попрохав його підвестися і спитав: 

— Виходить, то правда, що вийшла вже моя історія і що написав її якийсь премудрий 

мавр? 

— Щирісінька правда, пане мій і добродію,— одказав Самсон,— і я ладен навіть 

твердити, що на сьогодні тої історії видрукувано вже не менше, як дванадцять тисяч 

примірників; коли не вірите, спитайте в Португалії, Барселони і Валенсії, де тая книга 

типом вийшла, а це, славлять, уже і в Антверпені її друкують. Думається мені, що не буде 

скоро такого народу на світі, що на його мову не перекладуть тієї книги. 
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— Для людини доброчесної і небуденної,— промовив Дон Кіхот,— то, мабуть, 

найбільша втіха — ще за життя діждатися прослави доброго свого ймення на мовах 

розмаїтих народів словом друкованим і типованим; я недарма сказав «доброго», бо як 

буде навпаки, то вже гірше над усяку смерть. 

— Якщо йдеться про добру славу й добре ймення,— сказав бакаляр,— то ваша милость 

має пальму першенства з-поміж усіх мандрованих рицарів, бо мавр своєю мовою, 

а християнин своєю змалювали якнайкраще ваше завзяття в боях, вашу безстрашність 

у небезпеках, витривалість у випробах, терпливість у нещастях і ратних недугах, 

цнотливість і повздержливість у щироплатонічних любощах вашої милості та моєї 

сеньйори доньї Дульсінеї Тобоської. 

— Зроду я не чув,— озвався тут Санчо Панса,— аби паню мою Дульсінею «доньєю» 

величали: на неї кажуть просто пані або ще сеньйора. От у цьому вже історія, бачте, 

схибила. 

— Сей закид не такий уже й важливий,— заперечив Карраско. 

— І правда,— погодився Дон Кіхот.— Але скажіть мені, мостіпане бакаляре, на котрий 

із моїх подвигів кладеться в тій історії найбільша вага? 

— Знаєте,— одказав бакаляр,— на се люди по-різному дивляться, як на чий смак 

і вподобу: одні підносять пригоду з вітряками, що здались вашій милості за сторуких 

велетнів, другі — випадок із ступарями; той хвалить опис двох супротивних військ, що 

виявилися згодом овечими гуртами, а той — оказію з мертвяком, що везли до Сеговії 

хоронити; хто відзначає історію визволення каторжан, а хто ставить над усе битву 

з ченцями-великанами та з хоробрим біскайцем. 

— А скажіть-но, пане бакаляре,— спитав Санчо,— чи списана в тій історії придибашка 

з янгуасцями, коли ото нашому доброму Росинантові забаглося грушки в морі печерувати. 

— Той чорнокнижник нічого не потаїв і не проминув,— відповів Самсон,— 

вислебізував геть усе, і про те навіть розказав, як бравий Санчо на ковдрі млинка крутив. 

— Не на ковдрі, а в повітрі,— поправив Санчо,— та таки крутив, крутила б його лиха 

година! 

— Чоловік усе грається з долею навпереваги,— сказав Дон Кіхот,— і про те, я гадаю, 

повинна говорити всяка мирська, а надто рицарська історія: не про самі ж перемоги 

писати. 

— Воно-то так,— промовив бакаляр,— але дехто з читальників каже, що краще було б 

авторам сієї історії не все поминати, а дещо й поминути, наприклад, ті духопелики, що без 

кінця-краю сипались на пана Дон Кіхота в різних пригодах. 

— А то ж таки сторія правдива,— зауважив Санчо. 
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— Проте заради справедливості могли б вони дещо й мовчанням збути,— заперечив 

Дон Кіхот,— бо нема чого описувати події, які не відміняють і не фальшують історичної 

правди, але можуть кинути тінь якусь на героя. Без сорома казка, Еней був не такий 

богочестивий, яким його змалював Верґілій, а Одіссей не такий хитромудрий, яким його 

виставив Гомер. 

— Згоден,— сказав Самсон,— але одна річ поетові писати, а друга — історикові. Поет 

може оповідувати чи оспівувати щось не так, як воно було, а як мало бути, а історик 

повинен писати не так, як мало бути, а так, як було, по всій щирій правді, нічого не 

додаючи та й не віднімаючи. 

— Коли вже той пан мавр так щирує та правдує,— сказав Санчо,— то певно, що при 

панових духопеликах і за мої згадує, бо як панові, було, мірку з плечей здіймають, то 

й мене всього вздовж і впоперек міряють. Та воно й не диво, бо мій пан сам каже, що як 

голова болить, то й усім суставам тра боліти. 

— Ох же ти, Санчо, й хитрун,— зауважив Дон Кіхот,— де тобі треба, там пам’ять 

у тебе добра! 

— Радніший би я забути, як мене бито,— одказав Санчо,— так басамани ж не дають, 

що й досі знати на боках та на спині. 

— Мовчи-бо, Санчо, не перебивай пана бакаляра,— зупинив його Дон Кіхот.— А ви, 

добродію, кажіть далі, прошу вас, що там іще про мене говорять у вищезгаданій історії. 

— Та й про мене ж,— докинув Санчо,— бо кажуть, що і я в ній неабияка ділова особа. 

— Не ділова, брате Санчо, а дійова,— поправив Самсон. 

— О, ще один колехтор вирискався, слова править! — вигукнув Санчо.— Як до всього 

будемо чіплятись, то й довіку не перебалакаєм. 

— Бодай я довіку щастя не мав,— сказав бакаляр,— коли ти, Санчо, в тій історії не 

друга персона. Є такі читальники, що їм твої речі любіше слухати, аніж головного героя, 

не то що. Правда, дехто вважає, що ти надто вже великий легковір, коли взяв за щиру 

правду оте губернаторство над островом, що тобі пропонує присутній тут пан Дон Кіхот. 

— Ще не вечір,— заперечив Дон Кіхот.— Нехай лиш Санчо в літа уб’ється та досвіду 

більше набереться, то він до того губернаторства ще краще придасться, аніж, тепер. 

— Далебі, пане,— обізвався Санчо,— як я в моїх оце літах островом не вкерую, то не 

вкерую вже і в Мафтусаїловому віці. Кебети на губернаторя в мене вистане, от тільки де 

той у світі острів забарився? 

— Здайся на Бога, Санчо,— заспокоїв його Дон Кіхот,— і все буде добре, краще, може, 

ніж ти гадаєш, бо без волі Божої і листочок на дереві не ворухнеться. 
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— Правда є,— сказав Самсон,— як Господь захоче, то не одного, а цілих тисячу 

островів Санчові під ноги підклонить. 

— Бачив я всяких на своїм віку губернаторів,— сказав Санчо.— Інший не годен і в слід 

мені вступити, а проте вельможним величається, із срібла-злота їсть і п’є. 

— Так то ж не острівні були губернатори, а просто над маєтком якимсь,— заперечив 

Самсон.— Щоб же над островом бути правителем, треба принаймні граматику знати. 

— Що таке гра, то я тямлю,— сказав Санчо,— а от уже матики не втну ні в зуб. Та хай 

собі з тим губернаторством буде, як Бог дасть — йому видніше, куди мене краще 

настановити, а я вам от що скажу, ваше бакалярство, пане Самсоне: дуже мені любо, що 

той писака, про мене в історії оповідуючи, зацікавлює людей, а не зануджує, бо якби він 

на мене, християнина з діда-прадіда, щось негоже блявкнув, я такого наробив би шелесту, 

що й глухі почули б! 

— Ото було б диво,— зауважив Самсон. 

— Чи диво, чи півдива,— сказав Санчо,— то байдуже, а як пишеш чи говориш за 

ділову особу, то гляди, шануйся, не верзи на галай-балай, що тобі в голову набреде. 

— Дехто цю історію за теє ганить,— провадив далі бакаляр,— що автор приткнув у неї 

повість про безрозсудно-цікавого, не тим, що повість сама по собі погана чи недоладна, 

а тим, що не до речі її притулено, адже вона нічого спільного не має з історією його 

милості пана Дон Кіхота. 

— Овва! — вигукнув Санчо.— Наколотив, виходить, сучий син гороху з капустою! 

— Тепер я бачу,— сказав Дон Кіхот,— що не мудрець про мене книгу скомпонував, 

а якийсь невіголосий баламут, що писав її абияк, навмання, нахибив-трафив. То, знаєте, 

був собі маляр один в Убеді, Орбанеха звався, і як хто, було, його спитає, що він малює, то 

він одказує: «А що вийде». Намалював він раз якось півня, та так же погано вдав, що 

зовсім не схожий; мусив під низом готицькими літерами підписати: «Се півень». Отак же, 

мабуть, і з моєю історією, що без коментаря її не вчитаєш. 

— Е, ні! — заперечив Самсон.— То книга дуже ясна і розбірлива: дітвора її гортає, 

юнацтво читає, дорослі розуміють, старі похваляють. Люди всякого стану нею не 

начитаються, затого напам’ять усю витвердять; аби де побачили шкапу яку сухоребру, 

зараз кажуть: «Дивіться, то Росинант». Та найбільше вона пажам полюбилась — нема 

в панів такого передпокою, де «Дон Кіхота» не знайдеш: книга та ніколи не гуляє, все по 

руках ходить, мало за неї не б’ються, назахват усі хапають. І то сказати — приємнішої 

і невиннішої забави годі собі уявити, бо хоч як шукай, ніде в тій книзі слова 

непристойного чи думки нечестивої і зазором не видати. 
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— Писати інакше,— зауважив Дон Кіхот,— то була б уже не правда, а брехня, 

а письменників та істориків, що до перебреху вдаються палити б треба зарівно 

з фальшивими монетарями. Не знаю тільки з якої речі автор сягав до сторонніх повістей та 

оповідок, коли міг іще про мене різних різнощів понаписувати — міркував, певне, як у ті 

примовці: «Хоч повсть, хоч вовна, аби кишка була повна». А щоб вії був виповістив самі 

мої думки, зітхання, сльози, мої заповідні прагнення і дивугідні звершення,— все те 

склалося б на грубелезну книгу, ще переважила б повну збірку Тостадових творів. Я, пане 

бакаляре, так собі міркую: до написання історії чи так якої книги треба великого розум) 

і зрілого розмислу, до жартливої мови і дотепного викладу треба небу денного хисту. 

Найрозумніша постать у комедії — то блазень, хто йоп хоче зіграти, не повинен бути 

дурнем. Історія се наче святиня, воні мусить бути істинною, а де істина, там і Бог, бо він 

сам і єсть істина. Проте є люди, що так книги ліплять, як ото сластьони печуть 

і викидають. 

— Нема такої поганої книги, що в ній не було б чогось доброго,— сказав бакаляр. 

— Воно-то так,— відповів Дон Кіхот,— але трапляється часом, що людина вже 

прославилась цілком заслужено своїми писаннями, а як оголосить їх друком, то слава її 

блякне і меркне. 

— Причина сьому та,— мовив Самсон,— що друковані твори всі читають уважно 

і легко помічають будь-яку помилку, а що більша письменникова слава, то 

прискіпливіший буває читач. Люди знакомитого хисту, як от великі поети та видатні 

дієписці, раз у раз викликають заздрощі у людців, що страшенно люблять судити й ганити 

чужі писання, а самі ж то нічогісінько на світ не появили. 

— Воно й не диво,— сказав Дон Кіхот,— бо немало є таких богословів, що сам до 

казальниці не здатен, а в чужих проповідях зараз бачить, де що не так, чого бракує, а що 

зайве. 

— Все це вірно, пане Дон Кіхоте,— погодився Карраско.— Та я хотів би, щоб оті 

критикани були все-таки милосердніші й не такі уїдливі, щоб не чіплялись до кожної 

пилиночкй в творі, який вони судять, бо за тою пилиночкою вони й пресвітлого сонця не 

бачать. Може, й правда, що aliquando bonus dormitat Homerus
1
, та нехай же вони зважать, 

скільки ночей він недоспав, пильнуючи, аби в творіннях його було якнайбільше світла 

і якнайменше тіней; а ще, може, те, що вони за плями мають, то тільки родимки, що 

людському обличчю іноді ще більшої додають принади. Хто свою книгу друком 

                                                      
1
 Буває, що й добрий Гомер дрімає (латин.).— Прим. перекладача. 
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оголошує, наражає себе на чималу небезпеку, бо то річ неможлива і немислима, такий твір 

написати, щоб усім догодити, всіх задовольнити. 

— Той, що про мене написано,— докинув Дон Кіхот,— задовольняє, певно, небагатьох. 

— Ба ні, навпаки: тим, що stultorum enfinitus est numerus
1
, історія ваша припала до 

смаку безліченній безлічі людей. От тільки бідкається дехто, що автор собі трохи 

непам’ятущий вдався: забув забудько написати, хто у Санча Сірого вкрав, украдено, та 

й годі, аж гульк! — Санчо знов верхи на ослі їде, а де той осел узявся, невідомо. І ще 

одного не з’ясував би то автор — що зробив Санчо з тими талярами, які в баульчику 

в горах Моренських знайшов. Про те нема ніде ні слова, а людям цікаво знати, куди він їх 

дів, на віщо обернув. От за се найбільше книзі пригану дають. 

Тут уже й Санчо обізвався: 

— Мені, пане Самсоне, тепер не до звіту і не до одвіту, бо я так омлів та охляв, що як 

не хильну для отухи доброго вина, то живіт, мабуть, до спини прилипне... А дома в мене 

дещо є, стара мене жде; ось попоїм, вернусь, а тоді вже і вашу милость, і всіх на світі 

задовольню, все чисто розкажу, що питатимете, і як осла вкрадено, і куди сто талярів 

ділося. 

Сказав отак і, не ждучи відповіді, майнув мерщій додому.  

А Дон Кіхот почав просити та припрохувати бакаляра, аби той зостався в нього на 

чернечу трапезу. Бакаляр погодився й зостався — на обід було те, що й завше, тільки ще 

пару голубців додали, а за їжею все про рицарські справи гомоніли, і Карраско намагався 

говорити господареві під лад. По обіді передрімались трохи, а там повернувся Санчо, 

і знов зняли втрьох перепинену розмову. 

Розділ IV,  

де Санчо Панса з’ясовує деякі питання, неясні для бакаляра 

Самсона Карраска, а читач дізнається й про інші варті 

уваги події 

Отож повернувся Санчо до Дон Кіхотового дому та й знову на те звернув, про що 

перше говорилось: 

— От тут пан Самсон казав, що цікаво йому знати, хто, коли і як у мене Сірого вкрав,— 

чого ж, і розкажу, коли хочете. Тікали ми ото од Святої Германдади після тієї пригоди чи 

знегоди з каторжанами та з мертвяком, що до Сеговії везли, та й забилися вдвох із паном 
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аж у Моренські гори, в хащі лісовії; змучені та знівечені в тих тарапатах, ми одразу 

й заснули — пан мій на списа обпершись, а я на своєму Сірому сидя, та й заснули ж бо 

лепсько, не кажи ти в перинах. Я спав так цупко, що якась нечиста сила підкралась, 

підставила під сідло з чотирьох боків чотири підпірки та й висмикнула з-під мене осла, що 

я й незчувся, як на самому сідлі зостався. 

— То штука не хитра та й не яка нова,— зауважив Дон Кіхот.— Таке саме 

приключилося було й Сакріпантові, як він під Альбракою стояв; тоді таким же самим 

робом викрав йому з-поміж ніг коня і цілосвітний злодій Брунель. 

— На світанку,— провадив далі Санчо,— тільки-но я потягнувся, ті підпірки 

висунулися з-під сідла, і я додолу бебех! Оглянувсь туди-сюди — нема мого ослика... Аж 

сльози наринули мені на очі — я зразу в туж та в голос. Як той книгопис мого тужіння та 

голосіння не завів до книги, то, вважай, нема в ній нічого путнього. А тоді вже через 

скількись там день, коли ми з принцизною Обізіяною їздили, побачив я мого осла, як на 

ньому сидів у циганському перевдязі отой Хінес де Пасамонте, отой крутяга й шахраюга, 

що ми з паном од кайданів його були одрятували. 

— Та помилка ж не в тому,— сказав Самсон,— а виходить у автора, ніби Санчо на 

Сірому їхав ще до того, як осел ізнайшовся. 

— Ну, то я вже не знаю,— сказав Санчо,— може, повістяр не додумав, а мо’; й друкар 

не доглянув. 

— Мабуть, що так,— погодився Самсон.— Ну, а де ж тії сто талярів ділись? 

— Ге, де ділись... Розкотились,— відповів Санчо.— Потратив я їх уже, що на себе, а що 

на жінку та дітей. Якби не вони, то хіба моя стара терпіла б була мої походеньки та 

поїзденьки з паном Дон Кіхотом? Щоб я був вернувся з тих мандрів додому без Сірого 

й без золотого, мав би я од неї чорну годину! А як іще хто од мене що знати хоче, то 

я ладен одказ держати хоть і перед королівською парсуною — що кому до того, чи я взяв, 

чи не взяв, чи потратив, чи не потратив? Та якби за всі ті киї, що я в дорозі набрався, 

гроші платили, хоч по чотири шажки з удару, то й з другою сотнею була б мені хіба 

половина плати. Отож хай усяке на себе перш оглянеться та й каже тоді на чорне біле, а на 

біле чорне, бо всі ми такі, якими нас Господь создав, а часом то ще й гірші. 

— Я вже подбаю про те,— сказав Карраско,— щоб автор, коли видаватиме свою 

історію другим типом, не забув того додати, що говорив тут наш добрий Санчо; од того 

книга покращає непомалу. 

— Чи потребує сей твір іще яких поправок, пане бакаляре? — спитав Дон Кіхот. 

— Може, там і є ще таке дещо,— одказав Самсон,— але то вже не таку має вагу. 

— А скажіть,— питав далі Дон Кіхот,— чи не обіцяє часом автор другої частини? 
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— Та обіцяє,— відповів Самсон,— тільки каже, що не знайшов іще її, та й не зна, де 

шукати, тим і немає певності, чи вона вийде, чи ні. Дехто гадає, правда, що другі частини 

ніколи не бувають добрі; інші твердять, що про Дон Кіхота досить уже написано, тож не 

треба ніякого продовження, а люди, що більше веселого Юпітера, аніж похмурого 

Сатурна шанують, так ті кажуть: «А давайте нам іще тої Донкіхотчини, нехай собі Дон 

Кіхот атакує, а Санчо пащекує,— яке вже буде, таке буде, аби нам смішно». 

— Ну, а як же автор? — спитав Дон Кіхот. 

— Автор? — перепитав Самсон.— Автор як тільки знайде продовження (а він його 

певне знайде, бо пошукує дуже пильно), зараз у друк пустить, бо він не стільки за славою, 

скільки за наживою вганяє. 

— А,— обізвався Санчо,— так той писака на гроші б’є та на зиск? Тоді навряд чи вийде 

в нього щось путнє, так буде партолити й партачити, як ото кравець перед великодніми 

святами; сказано — швидко робиться, тут і там коробиться. Нехай лишень пан мавр, чи 

хто там такий, свого діла як слід пильнує, а ми з паном настачимо йому стільки всяких 

пригод та придибашок, що не то на другу частину, а й на цілих сто хопить. Він, мабуть, 

дума, що ми тут вилежуємось, як байбаки в соломі, еге! Ми зовсім інше на мислі маємо, 

а як не вірить, то хай перевірить. А я тільки от що скажу: якби пан моєї ради послухав, то 

ми б уже давно світами блукали та пригод шукали, зло поскромляли та кривду 

випрямляли, як велить закон славного мандрованого лицарства. 

Ледве встиг Санчо вимовити сі слова, як до їхнього слуху долинуло Росинантове 

іржання; Дон Кіхот узяв те іржання за добру призвість і поклав за три-чотири дні знов 

у мандри пуститься. Він звірив свій задум бакалярові і спитав поради — куди б йому 

краще першим ділом Ударитись. Бакаляр відповів, що на його думку треба їхати 

в Арагонське королівство, до міста Сарагоси, бо там на святого Юра турнір великий та 

урочистий споряджається, а на тому турнірі Дон Кіхот міг би взяти перевагу над усіма 

рицарями арагонськими, то значить здобути першість з-поміж усього світового рицарства. 

Бакаляр похвалив гідальго за шляхетне й сміливе починання, застеріг тільки, аби не 

наражався даремне на всякі небезпеки, бо життя його, мовляв, не тільки йому самому 

належить, а й тим, що потребують його опіки та оборони. 

— Отож і мені в печінках сидить, пане Самсоне,— зауважив Санчо,— що пан мій 

накидається на сотню збройних людей, мов ненажерущий хлопець одразу на десяток динь. 

Бий його Божа сила, пане бакаляре! Адже є час наступати, є час і одступати, не все ж 

гукать: «Сант-Яго! Вперед, Гишпаніє!» Та й чував я од людей (дай Боже пам’яті, чи не од 

самого пана), що хоробрість лежить десь посередині між двома крайнощами — 

боягузтвом і безрозсудством: нехай, про мене, не тікає, коли нема чого, та нехай же й не 
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сікається, де явна ворожа перевага інакшої вимагає поведенції. Та найпоперідь чиню 

відомо панові, що коли хоче взяти мене з собою, то треба зразу домовитись: нехай усі вої 

сам воює, а мені, щоб тіки за ним ходити та ладу глядіти, аби був ситий і вкритий, тут уже 

я буду з-під шкури п’ястися; а щоб я взяв у руку меча, хоть би й проти посполитого 

розбишаки-сокирника, що під каптуром ховається,— ого, нехай собі і в думці не кладе! Я, 

пане Самсоне, хочу зажити слави не найсмілішого, іно найщирішого та найвірнішого 

джури, що будь-коли слугував у мандрованого лицаря. А як пан мій Дон Кіхот за довгу 

мою та щиру службу рачить дати мені острів який, що, каже, мона добути, то я йому 

превелике скажу спасибі; як же й не дасть, то що ж — на те я людина, щоб на Бога 

вповати, може, мені безгубернаторський хліб незгірше губернаторського засмакує, може, 

все оте губернаторство — то тільки западня, що лукавий на мене поставив, аби я впав та 

й зуби собі повибивав? Санчом я вродився, Санчом, гадаю, і помру. Ну та вже як не 

терши, не мнявши, без того, мовляв, риску і тиску, небо пошле мені острова чи ще яку 

таку штуку, то був би я дурний, щоб не взяв, знаєте, як тої приповідки: дають — бери; що 

Бог не дасть, усе в торбу; не зівай, Санчо, на те ярмарок! 

— Ти, брате Санчо, говорив отеє, мовби професор із кафедри,— сказав Карраско.— 

Здайся ж на Бога та й на пана Дон Кіхота, дасть він тобі не то острів, а й ціле царство. 

— Ну, то вже, може, й лишнє,— заперечив Санчо.— Та скажу я панові Карраску, що 

й царство за мною не пропало б; я собі живчика мацав, то знаю, що стане в мене здоров’я 

чи над царством царювати, чи над островом губернаторювати, я вже панові свому не раз 

казав. 

— Гляди тільки, Санчо,— зауважив Самсон,— а то буває, що виб’ється людина в люди, 

то де її і людськість дінеться: вискочиш на губернатора, то й рідної неньки одцураєшся. 

— То, може, з такими людьми буває, що самосійки десь у бур’яні вродились,— одказав 

Санчо,— а не з такими, як я, що душа на чотири пальці щирохристиянським салом 

обросла. Гляньте на мене, чи такий я вдався, щоб за добро невдякою платив? 

— Дай Боже,— промовив Дон Кіхот.— Та скоро побачимо, як владу дістанеш, бо той 

острів уже мені перед очима мріє. 

Сеє сказавши, попрохав у бакаляра, що коли він піїта, то хай учинить йому ласку 

і напише для нього вірші на розлуку з сеньйорою Дульсінеєю Тобоською, та ще 

й акростихом, щоб, читаючи згори вниз перші літери кожного рядка, вийшло ймення 

Дульсінея із Тобоса. Бакаляр одказав, що хоть він і не належить до знаменитих поетів (бо 

таких на всю Гишпанію ледве знайдеться три з половиною), проте неодмінно скомпонує 

такий стихотвір, дарма що то не легка річ, бо в тому йменні сімнадцять літер: як писати 

кастільськими катренами, чотири строфи по чотири рядки, то одна літера зайва, як узяти 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2385 

 

п’ятирядкову строфу, одинарну чи подвійну, тобто редондилью чи десиму, то трьох літер 

не вистачить, та він уже постарається скостити десь одну літеру і вбгає те ймення 

в чотири катрени. 

— Се треба зробити за всяку ціну,— сказав Дон Кіхот,— бо як ім’я не буде вказане 

ясно і явно, то ніяка жінка не повірить, що вірш і справді їй присвячено. 

Отак вони й домовились, а виїзд призначили за тиждень. Дон Кіхот узяв з бакаляра 

слово, що не зрадить тієї таємниці нікому, особливо парохові та майстрові Ніколасу, не 

кажучи вже про небогу та клюшницю, бо вони могли б стати на перешкоді тому 

спасенному і шляхетному замірові. Карраско пообіцяв і попросив на прощання в Дон 

Кіхота, аби він при нагоді подавав йому про себе вістки чи вже там добрі, чи лихі. На тому 

вони й розстались, а Санчо теж пішов рихтувати, що треба, в дорогу. 

Розділ V 

Про дотепну й розумну розмову, що точилась поміж 

Санчом Пансою та жінкою його Терезою, а також про 

інші події, гідні доброї згадки 

Дійшовши до п’ятого розділу сієї історії, перекладчик заявляє, що сей розділ здається 

йому підробленим, бо в ньому Санчо висловлюється таким штилем, якого навряд чи 

можна було сподіватись од його куцого розуму, і говорить такі субтельні речі, які йому, 

певне, і вві сні не снились; проте не хотів він нічого того проминути, щоб не схибити 

проти своєї повинності, і пише далі в такий спосіб. 

Радий та веселий прийшов Санчо додому, а жінка тї його веселощі на мушкетний стріл 

уже завважила та й питає: 

— Що там сталося, любий мій Санчо, що ти такий раденький ідеш та веселенький? 

— Щоб була на те Божа воля, дружино моя,— одвітує Санчо,— радніший я таким 

веселим не бути, як оце здаюся. 

— Щось я тебе не розберу, мужу мій,— сказала Тереза.— Проти чого се ти кажеш, що 

радніший, якби на те Божа воля була, таким веселим не бути? Хоть я, може, й дурна, та 

хто ж тому буває радий, що йому радості нема? 

— То слухай же сюди, Терезо,— сказав Санчо,— я веселий, бо знов стаю на службу до 

пана Дон Кіхота, що втретє надумав їхати пригод шукать; отож і я з ним їду, бо нужда 

мені припала, та й надія, бачиш, світить, що ще десь сотню талярів добуду намість тих, що 

вже потратили. Та вп’ять же таки й сумно мені, що мушу з тобою і з дітьми розлучитись. 

От якби Господь послав мені поживу, щоб я дома сидів, по шляхах та по розпуттях не 
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волочився, не росився, мовляв, і не мочився,— а йому воно що, аби захотів, і уже все є,— 

то мої радощі були б певніші і тривніші, а так, бачиш, із журбою пополам, що з тобою 

розставатись випадає. Тим і правду я сказав, що якби була воля Божа, радніший я таким 

веселим не бути. 

— Ти ба, Санчо,— одказала Тереза,— відколи ти до того мандрованого рицарства 

приснастився, то так став закрутисто говорити, що з простою головою і не розжуєш, так-

таки нічого й не зрозумієш. 

— Аби Господь мене розумів, жінко моя, а він же то всьому на світі розумітель,— 

мовив Санчо.— А ти, небого, дивись, добре доглядай сі три дні Сірого, щоб мені як дзвін 

був, оброку давай удвоє проти звичайного, сідло і всю упряж облагодь як слід і охаюч, бо, 

вважай, не на весілля їдемо, а світами блукатися, з велетнями, песиголовцями та всякими 

почварами воюватися, реву, рику, сику і зику начуватися... Та все те за лагоминки 

здалося б проти каторжних янгуасців та заворожених маврів. 

— Бачу, бачу, дружино моя,— сказала Тереза,— що нелегкий хліб у мандрованого 

джури; буду ж я Бога милосердного благати, аби визволив тебе од тої халепи. 

— Скажу тобі по правді, жінко,— признався Санчо,— що якби не мав надії в скорім 

часі на губернаторя вискочити, то вже мені хоть лягай та помирай. 

— Оце вже й не думай, чоловіче,— заперечила Тереза.— Живи, живи, баранчику, хоть 

ти й шолудивий! Аби ти був жив, і хай западуться всі на світі губернаторства: без того 

панства ти з матернього лона вийшов, без того панства досі якось жив, без того панства 

і в могилу зійдеш, чи хай понесуть тебе, коли Бог до гурту покличе. Живуть же якось 

люди без губернаторства, і таки живуть, і таки люди їх за людей мають. Голод то 

найліпша в світі приправа, і бідним її ніколи не бракує, тим і їдять вони все в охотку. Та 

гляди вже мені, Санчо: коли ненароком таки вилізеш на губернаторя, то не забудь же за 

мене й за діток. Санчикові вже п’ятнадцятий минув, час до школи давати; дядько 

настоятель хоче його в духовнії вивести. А Марісанча, донька твоя, вже на порі стала, аж 

регне заміж; дівці так заміжжя сниться, як тобі оте губернаторство. Сказано — краще 

ледачому супружниця, ніж доброму підложниця. 

— Слово честі,— сказав Санчо,— коли Бог пошле мені губернаторство абощо, то я, 

жіночко, за такого великого пана Марісанчу нашу оддам, що ні приступу: всяке 

вельможною її величатиме. 

— Е, ні,— Санчо, не треба,— заперечила Тереза,— оддай її за рівню, то воно лучче 

буде. А то перебереться з дерев’яних черевиків у дорогі пантофлі, з сірої десятчаної 

спідниці в ребронти та єдвабні кунтуші, з Маріки, що всяке їй «ти» каже, зробиться ясною 
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панею чи там вельможною — і буде дівка, як у сливах, що не ступне, то все не так, що не 

скаже, то все вклепається; сказано, до хлопської основи панське поткання не пристане. 

— Мовчи, дурна! — гримнув Санчо.— Мине рік чи два, і набереться вона благородних 

звичаїв, помажеться панією, якось-то воно буде; аби вельможества доскочити, а то все 

трава. 

— Ей, Санчо, Санчо,— вмовляла його Тереза,— не кидайся свого стану, не микайся 

між пани, чого б я так високо літала? Не дурний то приказку вигадав, що чухайся, каже, 

віл з волом, а кінь з конем. Воно то лепсько було б нашу Маріку за якогось грапчука або 

там лицарчука віддати, та гляди, щоб він потім під сердиту руч мугиркою її не взивав, що 

в тебе, скаже, батько гречкосій, а мати товстопряха. І не кажи мені, чоловіче, й не говори, 

не на те я свою доню кохала... Ти тіки, Санчо, грошиків добудь, а дочку за люди 

віддати — то вже мій клопіт. Є в нас тут Хуана Гевала син, Лопе зветься; там такий 

дебелень та кремезень, що ну! Знаємо його добре, а дівка йому ніби в око впала, вже 

й насватуватись почина — чим не пара? Сказано, рівня, і вп’ять-таки — в нас під оком, 

отак і житимемо вкупі любенько, батьки й діти, зяті і внуки, в мирі і злагоді, в Божому 

благословенстві. І не важся мені оддавати її кудись у столицю, в пишнії палати, бо нікому 

там вона не буде ані до розмови, ані до любові. 

— Тю на тебе! — вигукнув Санчо.— Чи ти Тереза, чи ти нетвереза? Чого се ти ні сіло 

ні впало мені впоперек ідеш, не хочеш, щоб я видав дочку заміж, як сам знаю, щоб я од неї 

вельможних онуків діждався? Чув я, жінко, од старих людей, що хто не скористався 

щастям, як воно само в руки пливло, той нехай на себе наріка, як воно стороною пішло. 

Негоже нам і тепер перед ним зачинятись, коли само в двері добувається; дме ходовий 

вітер — напинаймо ж вітрила! 

Оці Санчові вислови та деякі інші, що нижче будуть наведені, і схиляють перекладчика 

до думки, що сей розділ підроблений, сказати б, апокрифічний. 

— То по-твоєму, дурепо,— казав далі Санчо,— погано буде, коли я грошовитого 

якогось уряду допнуся, витягну всіх із багнюки, оддам Марісанчу за кого схочу, а люди на 

тебе казатимуть донья Тереза Панса, і ти сидітимеш у церкві на килимах, на подушках та 

на атласах, що всі загумінкові шляхтянки аж казитимуться з завидків? Коли так, то 

й нидій собі в своєму мужицтві, стій на однім місці, мов та фігура мальована! Та й годі 

вже балачок: ти собі хоть розсядься, а Марісанча однако грапинею буде. 

— Схаменися, чоловіче! — не вгавала Тереза.— Боюся я, щоб те грапство дитини моєї 

не погубило. Роби її хоть княгинею, хоть герцогинею, та не буде на те моєї волі і згоди. Я, 

небоже, все за рівність стою і страх не люблю, як хто з доброго дива паношиться. Як 

хрестили мене, то назвали просто Терезою без ніяких витребеньок та фиглів-миглів, без 
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того дурного панькання та донькання. Батька мого звали Каскахо, а мене, що я твоя жінка, 

звуть Тереза Панса, хоть по праву мали б казати Тереза Каскахо; ну, та як усяке право 

можна повернути криво, то нехай уже буде й Панса, я нічого, тільки не треба мені того 

донькання, бо я його не знесу. Не хочу я того поговору, що люди як побачать, що я вже 

одяглася за грапиню чи за губернаторшу, то всі говоритимуть: «Іч,— скажуть,— як 

пиндючиться та великоноситься наша нетіпаха! Ще вчора, знай, мичку микала, на службу 

Божу йдучи, голову запаскою, замісто накидки, вкривала, а ниньки в ребронти прибралась 

із защіпками дорогими та й гне кирпу, буцімто ми не знаємо, хто вона така єсть». Ні, поки 

Бог не одібрав у мене моїх сім чи п’ять (чи скільки там є) чуттів, ніхто од мене такого 

страмовища не діжде. Ти собі, чоловіче, губернаторюй чи островуй і пишайся, скільки 

влізе, а я з дочкою з села ні нога, клянусь спасінням моєї матері! Чесній жінці путь 

відома — зламай ногу, сиди дома; то у дівки справжня цнота, як за свято їй робота. Їдь 

собі з своїм Дон Кіхотом на пригоди, а нам лиши наші знегоди; як добрі будемо, то вже 

Бог погодить, що й нам розпогодиться. Та не знаю я, хто йому того дона причепив, бо 

батьки й діди його хоть і панували, та зроду не донували. 

— Отепер я бачу, що тебе таки навідйло, навіжена! — гукнув Санчо.— Гей, жінко, 

і намолола ж ти такого, що ні в тин ні в ворота. Я їй діло кажу, а вона мені якісь 

витребеньки та защіпки, приповідки та пишання... Дурна єси та безголова (інакше тебе 

й назвати не мона, бо не тямиш, що тобі кажуть, і сама свого щастя цураєшся)! Се ж якби 

я казав, щоб дочка наша з башти коміть головою кинулась чи світами пішла блудити, як 

тая королівна донья Уррака, тоді ти мала б причину мені суперечити. А коли я в три мига, 

за одним махом-пахом добуду їй панство та вельможество, виведу з грязі в князі, посаджу 

на стольці високім, не кажи ти престолі, між цілу гору подушок атласних, що куди тобі 

Атлаським горам,— то чого ж ти комизишся, чого не хочеш, щоб було по-моєму? 

— Знаєш чого, чоловіче? — одказала Тереза.— Бо є така приказка: хто тебе вдяга, той 

і роздяга. Як убогий іде, то люди на нього чи глянуть, чи не глянуть, а за багатим усяке 

зирить, найпаче за скоробагатьком, і вже не обберешся пересудів та перегудів, бо ті 

огудники в нас на вулиці раз у раз бджолиними роями гудуть. 

— Слухай-но, Терезо, що я тобі зараз скажу,— мовив Санчо,— бо ти такого, мать, іще 

зроду не чула. Се, коли хоч, і не мої слова, а отця казнодія глаголи, що минулого посту 

в нашій сільській церкві казань провадив. Як пак він казав? Ага, теперішні, кае, речі, що 

ми очима споглядаємо, живіше, кае, і міцніше врізуються, вкарбовуються і впечатуються 

в нашу пам’ять, аніж речі минулії. 

(Оце ж те друге місце, через яке перекладчик уважає сей розділ за підробку, бо Санчо 

тут провадить речі, недоступні його розумінню.) 
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— А звідси випливає,— вів далі Санчо,— що як бачимо яку персону одіжну чи ошатну 

і службою пишно обставлену, то вже де й береться пошана до неї та повага; хоть 

і пригадаємо собі, що ми її перше в низоті бачили, тільки тої ганьби, що вона була 

незаможна чи там невельможна, вже ніби нема, бо те все минулось, а є тільки те, що ми 

живовидячки уздріваємо. А як той чоловік, що фортуна його винесла з рідного болота на 

верхівля слави й процвіту (такими достеменно словами говорив той панотець), та буде 

собі доброзвичайний, до всякого щедровитий і приязний, супроти вікодавньої родовитої 

знаті не гордливий, то будь певна, Терезо, що ніхто не буде згадувати, ким він передше 

був, а всі поважатимуть за те, чим він тепер є, крім хіба завидників яких, що од них ніяка 

щаслива доля не вбезпечиться. 

— Не втямлю я, чоловіче, що ти там говориш,— упала йому в річ Тереза.— Роби собі, 

як знаєш, і не мороч мені голови тими химериками та риториками. Коли вже ти так 

неохвітно наважився...  

— Непохитно, треба казати, жінко, а не неохвітно,— поправив її Санчо. 

— Ти, чоловіче, до мене не чіпляйся,— образилась Тереза.— Я тобі говорю, як Бог на 

душу положив, і високо в хмари не літаю. Як уже тобі притьмом забандюрилось на 

губернаторя вийти, то візьми з собою сина свого, Санча, нехай потроху до правління 

навикає, бо синам годиться батькове ремесло переймати і далі провадити. 

— Як стану губернатором,— одказав Санчо,— то випишу його поштою, а тобі грошей 

пришлю, їх у мене буде до стилої мами, бо як у губернаторя й забракне часом побрязкачів, 

то всяке йому з радої душі позичить. Ти ж гляди мені, так його прибери, щоб видавав не 

на того, ким є, а на того, ким має стати. 

— Пришли тільки грошей,— мовила Тер за,— а я вже його вичепурю, як лялечку. 

— Виходить, ми з тобою договорились,— сказав Санчо.— Бути нашій доньці 

грапинею. 

— Як стане вона грапинею,— одповіла Тереза,— то вже, вважай, я її поховала... Ну, та 

роби, кажу, як знаєш: така вже наша доля жіноцька нещаслива, що мусимо зроду 

чоловікам коритись, хоть буде він у тебе дурний, як ступа. 

Сеє сказавши, заплакала так ревйо, мовби Маріку її вже справді мертву ховали. Санчо 

потішав її, говорячи, що виведе доньку на грапиню не зразу, а геть аж потім. На тому 

розмова їхня і скінчилась, бо Санчо подався до Дон Кіхота, аби дістати розпорядок на 

дорогу. 
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Розділ VI 

Про що говорилось між Дон Кіхотом та клюшницею 

й небогою,— а воно в сій історїі неабияку має вагу 

Поки там Санчо Панса та жінка його Тереза Каскахо провадили тую премудру розмову, 

небога й клюшниця Дон Кіхотові теж не гуляли. З тисячі ознак постерігали вони, що пан 

їхній і дядько втретє збирався з дому повіятись і знов за своє мордоване, по-їхньому, 

рицарство взятись, тож і намагались на всі лади одвернути його од того лихого заміру, так 

що ж? Говори до гори, а гора не чує; холодного заліза, кажуть, не вкуєш. Усяк уже 

підходила до нього клюшниця, а тоді й каже: 

— Коли вже ваша милость не хоче тихо й мирно дома сидіти, а притьмом горами 

й долами гуляти та товктися по світу, мов грішна душа по пеклу, шукаючи отих, як ви 

кажете, пригод, а по-моєму, злигоднів, то доведеться мені, мабуть, слізно благати святого 

Бога та ясного короля, аби якось тому лихові зарадити. 

На те одказав їй Дон Кіхот: 

— Не знаю, господине, яка буде відповідь од Бога на твоє благання, не знаю, що 

врадить тобі його милость король; знаю тільки, що будь я королем, я не відповідав би на ті 

безконечні й здебільшого недоречні супліки та прохання, які йому щодень Божий 

подаються. І без того в королів не збуває на різні многоважні справи, а ще мусять кожного 

вислухати, кожному рішенець дати, тим і не хотів би я, аби його королівська милость ще 

й моїми ділами турбувалась. 

— А скажіть нам, пане,— упала йому в річ клюшниця,— хіба при дворі його 

величності немає лицарів? 

— Є; та ще й немало,— одказав Дон Кіхот,— їх наявність додає величі можновладцям 

і пишноти королівському маєстатові. 

— Так чого ж би й вам,— спитала клюшниця,— не служити ясному панові королю 

вашому, тихо й мирно при дворі його пробуваючи? 

— Бачиш, госпосю,— одказав Дон Кіхот,— не всі рицарі можуть бути двораками, не 

всі двораки можуть і мусять бути мандрованими рицарями; всякі люди на світі потрібні. 

Хоч ми ніби всі рицарі, та є велика різниця між ними й нами: ті двораки, не виходячи зі 

своїх покоїв і не переступаючи двірських порогів, гуляють по всьому світу, на мапу 

дивлячись, і воно їм нічого не коштує, бо не долягає їм ні спека, ні холод, ні спрага, ні 

голод, тоді як ми, правдиві мандровані рицарі, за всякої погоди й негоди, чи то сонце, чи 

мороз, чи вітер, чи буря, вдень і вночі, пішо і кінно міряємо землю своїми ногами, 

а ворогів знаємо не мальованих, як тамті, а таки натуральних, живих, і нападаємо на них 
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при першій-ліпшій нагоді, і вдаряємо з маху, не вважаючи на всякі дурниці, на всі оті 

правила поєдинкові, у кого там меч або спис коротший, а в кого довший, чи не схований 

у противника на грудях амулет який або талісман, чи сонце не дає переваги одному 

з суборців, і всі такі інші церемонії, що їх дотримують у приватних поєдинках і що ти їх 

не знаєш, а тільки я. Не забувай і того, що завзятий мандрований рицар, побачивши перед 

собою хоч і десять велетнів, що голови їм сягають не то хмари, а поза хмару, ноги — як 

височенні вежі, руки — як щогли на великих і могутніх кораблях, очі завбільшки 

з млиновеє коло і палають, мов печі в скляній гуті,— побачивши, кажу, таких велетнів, не 

злякається їх ніяким світом, а з шляхетною самовладою та безстрашним серцем стає 

з ними до бою і, якщо це тільки можливо, подужує й перемагає їх за малу часину, хоть 

вони хай будуть окриті лускою з якоїсь там риби, що, кажуть, за алмаз твердіша, 

і озброєні не мечами, а гострими шаблюками з дамаської гартованої сталі чи залізними 

булавами з крицевими шпичками, що я їх сам не раз та й не два бачив. Усе це я кажу тобі, 

госпосю моя, аби ти зрозуміла, чим одні рицарі від других відрізняються. По правді 

можновладці мали б вище цінувати сей другий, вірніше, перший розряд рицарський, тобто 

мандрованих рицарів, бо серед них, повідає історія, і такі завзятці бували, що не одно 

царство завдячувало їм благо своє й порятунок. 

— Ой дядечку! — гукнула тут небога.— Та зрозумійте ж ви нарешті, що ті оповідання 

про мандрованих лицарів — то все вигадки та вимрійки, а романи, що про них 

понаписувано, треба хоч попалити, хоч покутницьку верету на них накинути або так 

якими таврами позначити, щоб усякому було видно, які вони баламутні та пагубні для 

добрих звичаїв. 

— Клянуся Богом, що мене при житті тримає,— крикнув Дон Кіхот,— що якби ти не 

була рідною моєю племінницею, тобто донькою єдиноматерньої сестри моєї, я так би тебе 

покарав за ці блюзнірські слова, що весь світ жахнувся б! Де видано, щоб отаке 

дівчинисько, що й прутами плетільними як слід орудувати ще не навчилось, та розпускало 

язика й наважувалось критикувати рицарські романи? Що сказав би пан Амадіс, якби таке 

почув? Та він, напевне, дарував би тобі, тим, що був найлагіднішим і найчемнішим 

рицарем свого часу і славився надто як оборонець дівиць; але міг би се почути й хтось 

інший, і тобі б не поздоровилось, бо не всі вони ввічливі та приязні, є між ними й нечеми 

та грубіяни: бачиш, не кожен, хто себе рицарем називає, є таким цілком і повністю, один 

то суте золото, а другий — червона мідь; хоть усі вони на позір видають рицарями, та не 

кожен витримає перевірку спробним каменем істини. Бувають люди низького роду, які 

пнуться до рицарства, бувають і родовиті рицарі, які намагаються черні подобитись; ті 

прагнуть угору з амбіції чи з доброчесності, а сі знижаються із недолугості своєї чи 
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з порочності. Треба мати гострий, допитливий розум, аби розрізняти сі дві відміни 

рицарів, що звання в них одне, а суть зовсім несхожа. 

— Боже милий! — сплеснула руками небога.— Ви, дядечку, знаєте стільки всякої 

всячини, що могли б у разі потреби вийти на казальницю і проповідувати народові,— 

і водночас мов сліпота яка вас ударила, мов глупота яка вам розум охмарила, що ви маєте 

себе за молодця, будучи стареньким, вважаєте себе за моцаря, будучи недужним, хочете 

кривди випрямляти, коли вас самого скривило, а надто що ви лицарем себе звете, коли ви 

не лицар, бо хоть шляхтич і може бути лицарем, та не такий же вбогий. 

— У тому, що ти сказала, небого моя, є чимало правди,— відповів Дон Кіхот.— А про 

людські роди та стани міг би я тобі такого нарозказувати, що ти зачудувалася б, не хочу 

тільки людського з божественним мішати, тим і промовчу. Скажу тільки от що, любі мої: 

всі роди, які тільки є на світі, можна звести до чотирьох основних різновидів (слухайте ж 

пильно). Одні, взявши свій початок із самісіньких низів, росли й міцніли, аж поки досягли 

найвищої слави; другі були великі з самого почину і, зберігаючи ту велич упродовж віків, 

доховали свій первісний високий стан до наших днів; треті мали славний початок, та 

йшли все вниз і вниз, аж поки не звелись нанівець, на пшик, на пірамідальний шпиль що, 

як рівняти до основи чи теж фундаменту, є лише уявна точка, тобто ніщо; нарешті 

четверті — таких найбільше — і в почині були малозначні, і в середині вгору не вибились, 

і наприкінці голосного ймення не мають: то все люди прості, посполиті. Прикладом 

першого різновиду, коли рід незначного походження сягає вершин величі й донині 

втримується на тій висоті, може служити Оттоманська династія, що початок їй поклав 

простий собі пастух, а нині вона знаходиться в зеніті слави. Прикладом другого різновиду, 

коли з первопочину високий рід зберігає й надалі свою гідність, хоч і не примножує її, 

можуть бути численні монарші доми, що дістають свою владу правом спадку і втримують 

її в давньому обсязі, не виходячи з миролюбності своєї за межі дідичних володінь. Можна 

наводити тисячами приклади таких родів, що починали блискуче, а потім поступінно 

підупадали,— всі оті фараони та Птоломеї єгипетські, цезарі римські і ціла зграя (скажу 

так) незліченних можновладців, царів і володарів мідійських, ассірійських, персидських, 

грецьких і варварських; всі ці роди й династії звелися нанівець разом із своїми 

родоположниками, бо годі тепер їхніх нащадків будь-де дошукатися, а як і знайдеться 

який, то хіба в низькому й мізерному стані. Про поспільство я одне можу сказати: прості 

роди на те тільки й існують, щоб побільшувати кількість земного населення, а на іншу 

якусь хвалу чи славу вони й не заслуговують. З усього сказаного я хотів би, щоб ви 

зрозуміли, мої дурнесенькі, які складні й заплутані бувають генеалогічні стосунки, і знали, 

що лише ті роди правдиво великі й славетні, що їх репрезентанти відзначаються 
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доброчесністю, багатством і щедрістю. Кажу доброчесністю, багатством і щедрістю, бо 

хто великий, але порочний, того і велич порочна, а хто багатий, але не щедрий, той 

скнарий і мізерний злидень: властителі великого добра не тим щасливі, що його мають, 

а тим, що можуть його вживати й роздавати, і то не абияк, а з добрим розумом. А бідному 

рицареві є тільки одна путь, на якій він може рицарськість свою появити: се путь чесноти. 

Він повинен бути приятиим, доброзвичайним, ввічливим, чемним і люб’язним, 

негордовитим, нечванливим, незлостивим, а найпаче милостивим, бо, подавши од щирого 

серця убогому шажка, більшу появить щедротність, аніж той, що про добродійність свою 

та милостинність у великого дзвона дзвонить. І як буде той рицар усіма вищереченими 

цнотами оздоблений, то вже хто на нього спогляне, хоть і не знаючи особисто, всякий 

мусить визнати його і вважати за чоловіка доброго роду й заводу. І то не дивина, бо 

похвала завсіди була нагородою чесноті і чеснотливий доконче діждеться признання. Є 

два шляхи, діти мої, на яких чоловік може нині досягти багатства і почестей: один то 

наука, а другий то військова справа. Я більше вояк, аніж учений, і, судячи з моєї 

схильності до військової справи, народився підо впливом планети Марса; мені, можна 

сказати, судилося іти саме цим шляхом, і я йтиму ним на зло й на перекір усьому світові. 

Даремні будуть усі ваші намагання одвернути мене од того, чого хоче саме небо, що 

велить мені доля, чого вимагає розум і до чого, кінець кінцем, я сам прагну з вольної моєї 

волі, бо хоть і знаю я всі незліченні труднощі, зв’язані з мандрованим рицарством, та 

знаю ж і незмірні блага, що через нього досягти можна; а ще знаю, що стежка чесноти 

вельми вузька, а шлях пороку широкий і розлогий, знаю, що неоднакова в них мета 

й межа, бо той широкий і розлогий шлях пороку веде до смерті, а та вузька й терниста 

тропа чесноти — до життя, і то життя не дочасного, а довічного; а ще знаю, що, як сказав 

наш великий кастільський віршник, 

Важка, терниста, кремениста путь 

Веде до осяйних висот безсмертя, 

— Інакше їх не можна осягнуть. 

— Лишко моє тяжке! — вигукнула небога.— Мій дядечко до всього ще й поета! Усе ж 

то він знає, все вміє; я певна, що якби ви пішли в муляри, то вам добрий дім ізмурувати 

було б, як іншому клітку змайструвати. 

— А що ти думаєш, небого,— сказав Дон Кіхот.— Якби оці рицарські помисли не 

володіли неподільно всією моєю істотою, не було б такої речі, щоб я її не зробив, не 

було б такої цяцьки, щоб я не змайстрував своїми руками — чи клітку, то й клітку, чи 

копирсалочку до зубів, чи що завгодно.  
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В цей час хтось стукнув у двері; як спитали, хто там, на відповідь почувся Санчів голос. 

Упізнавши його, клюшниця втекла мерщій з кімнати, такий той чоловік був їй осоружний. 

Двері Санчові одчинила небога, а Дон Кіхот прийняв його з розкритими обіймами; вони 

замкнулися вдвох у покої, і між ними завелася розмова, не менш цікава, ніж перед тим 

була. 
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Розділ VII 

Про що говорив Дон Кіхот із своїм зброєношею та про інші 

преславні події 

Побачивши клюшниця, що пан замкнувся із Санчом Пансою, одразу дорозумілась, про 

віщо в них мова буде — радитимуться, ясна річ, як у похід утретє вже рушити. Нахопила 

нашвидку накидку та й подалася, налякана й стривожена, до бакаляра Самсона Карраска, 

бо гадала, що той красномовець і однедавна приятель її пана потрафить одраяти його од 

того нерозважного заміру. Бакаляр гуляв саме у себе в дворику; як уздріла його 

клюшниця, зразу бухнула йому під ноги, задихана й впріла. Постерігши її вид, сумний та 

приголомшений, Карраско спитав: 

— Що з вами, пані господине? Що вам оце такого подіялось, що на вас образу немає? 

— Та мені то нічого, паночку мій Самсоне, а от у мого пана рве душу, так-таки душу 

рве. 

— А чого ж його рве, пані господине? — спитав Самсон.— Може, з’їв чогось, то йому 

завадило? 

— Та ні,— одповіла клюшниця,— не так ірве, як ви гадаєте, а пориває, кажу, йому 

душу знов ота божевільна думка: хоче він, бакалярчику мій годний, ізнов у світи рушати, 

це вже буде втретє, та нових пригод чи негод на свою голову шукати. Уперше привезено 

його додому впоперек на ослі ледве живого та теплого після кийового бою; вдруге на 

підводі з волами, та ще й у клітці — він усе казав, буцімто його заворожено, а сам такий 

був, що аж сумно, рідна мати була б не впізнала: худий-худющий, тільки снасть, та 

жовтий увесь, а очі геть позападали, мов аж до самого мозку провалились; щоб його так-

сяк на ноги звести, мусила я самих яєць шість сотень збавити, те знає Пан Біг і добрії 

люди, та й кури мої не дадуть мені збрехати. 

— Та вірю, вірю,— сказав бакаляр,— вони ж у вас такі гарні, такі гладкі і так добре 

поведені, швидше розсядуться, аніж неправду скажуть. То мовите, пані господине, що 

нічого такого не скоїлось, лише боїтеся, що пан Дон Кіхот ізнов своє замишляє? 

— А так,— потвердила клюшниця. 

— Тоді не журіться,— сказав бакаляр,— а йдіть собі любенько додому та зготуйте мені 

чогось гарячого попоїсти, а по дорозі прокажіть молитву святій Аполлонії, якщо знаєте. За 

малу часину і я до вас прийду, побачите, яка буде чудасія. 

— Ой лишко моє,— забідкалася знов клюшниця,— святій Аполлонії, кажете? Се ж 

якби мій пан на зуби недугував, а він же на голову.  
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— Я знаю, що кажу, пані господине,— перебив її Карраско.— Ідіть собі й не зривайтеся 

зо мною диспутувати, бо я своє бакалярство в Саламанці здобув, мене ніхто не 

перебакалярить. 

По сім слові клюшниця пішла собі, а бакаляр подався, не гаючись, до пароха, де про що 

з ним перемовитись — а про що саме, скажемо в своїм часі. 

А поки все те діялось, Дон Кіхот і Санчо Панса сиділи собі замкнувшися й провадили 

розмову, що її і наводить тут наша історія з щонайбільшою докладністю й достеменною 

правдомовністю. 

Санчо казав своєму господареві: 

— Я вже, пане, доконав свою стару, то вона одпустить мене з вашою милостю куди 

завгодно. 

— Переконав, треба казати, Санчо, а не доконав,— поправив Дон Кіхот. 

— Не раз та й не два; пам’ятається мені,— сказав Санчо,— благав я вашу милость, щоб 

ви мене в словах не виправляли, коли вам розумно, що я на думці маю; от як уже не 

зрозумієте, тоді так і кажіть: «Санчо, чи там чорте, бісе, я тебе не розумію». Як я і вдруге 

не потраплю, тоді вже виправляйте, бо я собі чоловік невимагливий. 

— Не розумію тебе, Санчо,— тут же перебив його Дон Кіхот.— Що воно таке — 

невимагливий? 

— Ну, невимагливий, знацця, такий, ну, такий... — одказав Санчо. 

— Тепер іще менше тебе розумію,— мовив Дон Кіхот. 

— Ну, як не розумієте,— сказав Санчо,— то й я вже не знаю ані руш; Бог з вами, пане, 

та Бог же й зо мною. 

— Ага, я вже, здається, догадався,— обізвався Дон Кіхот.— Ти хотів сказати або 

невимогливий, або невибагливий, що тобі скажуть зробити, те й зробиш, як звелять 

говорити, так і говоритимеш. 

— От же хоть і закладусь, пане,— сказав Санчо,— що ви з самого першу добре 

втямили і зрозуміли, що я мав на думці, а нарочито хотіли збити мене з плигу, аби я вам 

іще три мішки гречаної вовни наговорив. 

— Може, й так,— погодився Дон Кіхот.— Ну, так що ж там каже твоя Тереза? 

— Тереза каже,— відповів Санчо,— що кохаймося, кае, як брати, а рахуймося, як жиди; 

козирна шоха простого туза б’є, на те козир; ліпше одно «на», ніж десять «дам»... Воно, 

звісно, дурна баба дурне радить, та хто не слуха, тому вадить. 

— І я так гадаю,— сказав Дон Кіхот.— Ну ж бо, провадь далі, друже Санчо: нині в тебе 

що слово, то перлина. 
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— Річ тут, пане, ось яка,— вів далі Санчо.— Самі здорові знаєте, що сьогодні за 

столом, а завтра на столі; смерті не одперти; круть-верть, у черепочку смерть; кирпата 

свашка нікого не минашка; як проб’є час і година, то не одхреститься людина; смерть 

глуха, не пита, чи. ти грішний, чи без гріха... Так, бачите, люди славлять, та й панотці 

з казальниць те саме правлять. 

— То все правда,— зауважив Дон Кіхот,— от тільки не можу збагнути, куди се ти 

стрижеш. 

— А стрижу я он куди,— одказав Санчо.— Скажіть ви прямо, ваша милость, яку мені 

плату положите, місячно, чи як там, поки у вас служитиму, і щоб ту плату давали мені 

з вашого маєтку, бо за добру ласку служити я не годен — коли ще та ласка буде, та чи 

й овсі буде? Тільки й нашого, що в кишені (дай Боже)! Я ж таки хочу знати, яка мені 

заслуженина буде, чи вже велика, чи мала; раз кап та вдруге кап — дивись, і повне відро; 

зеренце до зеренця, то й мірка набереться; ліпший малий зиск, ніж велика втрата; запас 

біди не чинить. Правда, якби так сталось (хоть я вже не вірю та й не сподіваюсь), що ваша 

милость таки подарує мені з ласки той острів, що обіцяли, то я вже не буду ані 

невдячником, ані великим загребою: хай-но тільки обчислять, які з острова будуть 

прибутки, і я згоден, аби з моєї плати відлічили якусь там суму. 

— Друже Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— як є добра сума, а в тій сумі добра сума, то 

воно на одно виходить. 

— Бачу вже, що я й тута обмилився,— сказав Санчо.— Не на те «у» притиснув: суму 

тра було сказати, а не суму. Та менше з тим; адже ви мене, пане, й так зрозуміли. 

— А зрозумів,— одповів Дон Кіхот.— Зглибив я твої думки аж до самого дна, добре 

знаю, куди ти ціляєш незчисленними своїми приказками-стрілами. Вважай, Санчо: 

з дорогою душею поклав би я тобі тверду платню, якби знайшов був хоч в одному романі 

про мандрованих рицарів якийсь приклад, або хоч натяк прихований, що зброєноші 

побирали стільки а стільки місячно чи там річно; однак же перечитав я всі (або майже всі) 

їхні історії і не пригадую, щоб котрийсь рицар мандрований назначав певну винагороду 

джурі своєму, натомість добре знаю, що всі вони служили за панську ласку: бувало, що 

панові неждано-негадано всміхалася фортуна, і тоді слуга діставав од нього в дар острів 

або ще якусь рівноцінну річ, або принаймні благородний титул. Отож, Санчо, якщо ви 

згодні служити мені знов, маючи таку надію і сподіванку, то будь ласка; та не думайте, 

щоб я став нехтувати й ламати споконвічні звичаї мандрованого рицарства: се річ 

неможебна. Ідіть же, Санчо мій пишний, додому і ознайміть вашій Терезі сю мою 

резолюцію; як вона на те пристане, і ви погодитесь служити мені за добру ласку, bene 
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quidem
1
, як же ні, то розійдемося без сварки. Аби пшоно, а голуби налетять, аби мед, 

а мухи налізуть. Іще й на те вважайте, сину мій, що ліпша добра надія, ніж лихе 

володіння, і ліпший добрий позивач, як лихий одбйрач. Говорю ж я таким складом лиш на 

те, аби ви, Санчо, зрозуміли, що і я незгірше приказки низати вмію. А насамкінець от що 

я хочу вам сказати, і таки скажу: коли не хочете служити мені за ласку, ділячи зо мною 

і долю й недолю, то зоставайтеся собі з Богом, хай він вас хоть і святим учинить, а я собі 

напитаю десь іншого зброєносця, вірнішого за вас і пильнішого, не такого, як ви, 

нерозторопу та балаклія. 

Як почув Санчо отаку панову рішучу умову, то небо над ним одразу захмарилось, 

а душа й крила опустила: він-бо гадав, що пан без нього не поїде ніяким світом. Стояв він 

так розгублений, не знаючи, на яку ступить, аж тут увійшов Самсон Карраско, а за ним 

небога з клюшницею: жіноті цікаво було почути, що казатиме бакаляр їхньому панові, аби 

розраяти його від мандрів та рицарювання. Отож Самсон, знаменитий жартівник, 

приступив до Дон Кіхота, обійняв його, як і того разу, і промовив зичним голосом: 

— О, цвіте мандрованого рицарства! О, сяйне світило вояцтва! О, честе й похвало 

народу гишпанського! Нехай пошле Господь усемогутній, як то ширше в Письмі 

говориться, аби та особа, чи ті особи, котрі намагаються перешкодити й завадити 

третьому виїздові твоєму, заблудились навіки в лабіринті своїх бажаннів і ніколи не 

діждалися здійснення лукавих своїх намірів! 

Тоді, звертаючись до клюшниці, мовив: 

— А ви, госпосю, можете вже не молитись до святої Аполлонії, бо стало мені відомо, 

що єсть то непохибна установа сфер небесних, аби пан Дон Кіхот піднявся знову до 

справдження високодумних і небувалих своїх замірів; я взяв би великий гріх на моє 

сумління, якби не став умовляти й спонукати сього рицаря, щоб він не повстримував і не 

впиняв надалі потужної сили своєї правиці і доблесного завзяття душі своєї, бо те гаяння 

і та безчинність не дають йому направляти кривди, боронити сиріт, охороняти честь 

дівочу, захищати вдів, підпомагати мужнім жонам, одне слово, чинити все те, що 

належить, подобає, випадає і личить правоправному мандрованому рицареві. Уставайте ж, 

Дон Кіхоте, пане мій гожий та годний: не завтра, а таки вже сьогодні має в похід рушати 

ваша милость і ваша велич; коли ж вам, може, чого бракує до здійснення вашого задуму, 

то я ладен служити вам своєю особою і всім своїм маєтком; якщо вам потрібен джура, то 

я за щастя незмірне собі покладатиму стати до послуг вашої магніфіценції. 

Обізветься тоді Дон Кіхот, обертаючись до Санча: 

                                                      
1
 То добре (латин.).— Прим. перекладача. 
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— А що, друже Санчо, не я тобі казав, що зброєносців мені не забракне? Ти бачиш, хто 

пропонує мені свої послуги — сам славнозвісний бакаляр Самсон Карраско, перший 

вигадник і витворник серед спудеїв саламанчанської школи, здоровий на тілі, жвавий 

у русі, здержливий на язик, витривалий на спеку й холод, на спрагу й голод, оздоблений 

усіма чеснотами, які повинен мати джура в мандрованого рицаря. Та Боже уховай, аби 

я задля власної втіхи повалив сього стовпа науки, розбив сей сосуд знання, підтяв сю 

пишну пальму вільних і красних мистецтв! Нехай сей новий Самсон зостається у вітчизні 

своїй, а придаючи їй слави, хай заразом покриє славою і сивий волос своїх отця-матері, а 

я задовольнюся і будь-яким джурою, якщо Санчо не рачить за мною їхати. 

— Та рачу вже, рачу,— озвався розчулений Санчо (йому аж очі сльозою зайшли).— 

Про мене ніхто не скаже, пане мій, що поки хліба, поти й дружби,— казав він далі.— Не 

такого я роду й плоду, щоб невдячником бути; усьому світу, а найпаче нашому селу, 

відомо, які то єсть люди Панси, що я од них походжу. А ще зрозумів я і збагнув із 

багатьох ваших добрих діл і ще добріших слів, що ваша милость має намір нагородити 

мене по заслузі. А коли я й завів був ото суперечку про платню, то не сам од себе, 

а з жінчиного призводу, бо вона в мене така — як убгає щось у голову, то поти буде 

товкмачить, поки на свому не поставить; сказав би, довбешкою обручі на бочку набиває. 

Та вже ж чоловік має бути чоловіком, а жінка жінкою. Коли ж я чоловік (що є, то є, ніде 

правди діти), то буду таки господарем у себе в хаті, хоч то кому мило, хоч немило. Нічого 

іншого не маємо робити — нехай милость ваша спише тестамента з приміткою, щоб ніяка 

лиха година не могла його заперчити, та й рушаймо притьмом у дорогу, аби вже пан 

Самсон не брав гріха на душу, бо, кае, гризтиме його сумління, як не доконає вашу 

милость утретє світами блудити; а я вже знов прирікаю служити вашій милості щиро 

й вірно, лучче й краще за всіх джур, що служили мандрованим лицарям давніми й новими 

часами. 

Бакаляр із дива не виходив, слухаючи, якою мовою і яким штилем висловлюється 

Санчо; хоть і читав Самсон першу частину історії його пана, та зроду не думав, щоб джура 

був такий потішний, як там його змальовано; тепер же, почувши про тестамент із 

приміткою, якого не можна було б «заперчити» (замість «заперечити»), повірив, що то все 

була щира правда, визнав Санча Пансу за щонайпершого блазня наших часів і мовив собі 

на думці, що другої такої пари навіжених, як отсей пан із слугою, не знайдеш у всьому 

світі хрещеному. 

Вкінці Дон Кіхот обійнявся з Санчом Пансою на знак примирення, і на думку й раду 

великого Карраска, що став віднині для нього немовби оракулом, ухвалено було рушати 

в путь через три дні; за сей час треба було налаштувати весь дорожний припас і роздобути 
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десь шолома з прилбицею, бо, казав Дон Кіхот, він конче мусить мати його з собою. 

Самсон пообіцяв дістати: один його приятель мав якраз таку штуку і певне йому не 

відмовить. Щоправда, шолом той не сяяв і не виблискував ясною сталлю, а вкритий був 

геть увесь іржею та цвілизною. 

Що вже наклялися бакаляра клюшниця з небогою, то й сказати не можна; вони рвали 

на собі волосся, дряпали до крові обличчя і голосили над паном своїм, що в мандри 

збирався, мов тужільниці над покійником. Самсон же, намовляючи Дон Кіхота до нової 

виправи, мав на думці один план, що він його врадив заздалегідь із парохом та 

з цилюрником; що то був за план, про те скажемо в повісті нашій нижче. 

У три дні, як і гадалось, Дон Кіхот та Санчо Панса злагодили всю потребизну, 

втихомирили своїх — той жінку, а сей клюшницю з небогою, і смерком, аби ніхто не 

бачив, крім бакаляра, що зохотився провести їх аж геть за царину, пустились їхати до 

Тобоса: Дон Кіхот на свойму доброму Росинанті, а Санчо на вірному Сірому, із 

селянськими харчами в саквах і з грішми в капшуці, що пан дав йому про всякий случай. 

На прощання Самсон обійняв Дон Кіхота і попросив його подавати про себе вісті добрі чи 

лихі, аби він, бакаляр, міг радіти з одних чи смутитися з других, як то велять закони 

дружби. Дон Кіхот пообіцяв; тоді Самсон вернувся в село, а ті двоє побралися до 

преславного міста Тобоса.  

Розділ VIII, де оповідається про те, що приключилось  

Дон Кіхотові, коли їхав він до своєї володарки  

Дульсінеї Тобоської 

«Хвала всемогутньому Аллахові»,— рече Ахмет Бен-Енхелі на початку сього восьмого 

розділу. «Хвала Аллахові і другим, і третім разом»... А далі ясує, за що тую хвалу воздає: 

за те, каже, що Дон Кіхот і Санчо рушили, нарешті, в дорогу, і читальники превтішної 

його повісті можуть сподіватися, що отут-то й почнуться знов подвиги й чудасії Дон 

Кіхота і його зброєносця; тож він просить їх, нехай забудуть давніші рицарські вчинки 

нашого завзятого гідальга і пильнують натомість нових, котрі оце і мають початися саме 

тут, по дорозі на Тобосо, як перші починались на Монтьєльському полі. Не багато ж 

і просить проти того, що обіцяє дати, а далі такими оповідує словами. 

Отож Дон Кіхот і Санчо зостались на шляху самі; щойно Самсон пішов собі, як 

Росинант зачав іржати, а Сірий пирхати, що обидва вершники, і рицар, і джура, мали за 

добрий знак і щасливу призвістку; направду сказати, не стільки там було того ржання 

кінського, скільки ослиного пирхоту й ревіння, і з того Санчо виснував, що його фортуна 
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переважить і візьме гору над пановою — може, він спирався при цьому на свої 

астрологічні знання, хоча історія нічого певного про се не говорить; відомо тільки, що 

коли він спотикався або падав, то каже, бувало, що краще було б дома сидіти, бо з того 

спотикання та падання пуття нема, як не обув’я збавиш, то ребро собі вломиш (хоч на 

розум був і не багатий, а тут від істини недалеко втік). 

— Друже Санчо! — обізвався до нього Дон Кіхот.— Виїхали ми з тобою проти ночі, 

а вона ж западає темна та невидна, і не знати, чи постигнемо ми над ранок у Тобосо, куди 

я неодмінно маю з’їздити, перше ніж ударитись у будь-яку іншу пригоду; там я засягну 

благословенства і призвоління од незрівнянної Дульсінеї; гадаю і певно сподіваюся, що 

з тим призволінням перебуду й до щасливого доведу скутку хоч яку небезпечну пригоду, 

бо ніщо в світі не додає такої одваги мандрованим рицарям, як добра ласка їхніх дам. 

— Та й моя ж така думка,— одказав Санчо,— тільки навряд, чи вашій милості 

пощастить розмовитись із нею чи побачитись десь на вигоді, щоб благословення взяти, 

хіба що поблагословить вас через загороду з товарячого двору, де я бачив її першого разу, 

як ото носив їй цидулку про вибрики та витворки, що ваша милость витворяла в самій 

щирині Моренських гір! 

— Так кажеш, Санчо,— спитав Дон Кіхот,— загородою видалось тобі те місце, де ти 

бачив тую неошановану досі, як належить, красу і вроду? Певно, то була все ж таки 

галерея чи кружганок, або під’їзд, чи як там кажуть, пишного королівського палацу? 

— Могло бути,— одказав Санчо,— та мені воно скинулось наче на загороду, якщо 

тільки пам’ять моя не притерлась. 

— Хоч би там як, Санчо, а мусимо туди їхати,— мовив Дон Кіхот.— Мені аби її тільки 

побачити, байдуже, чи то через огорожу, чи в вікно, чи крізь садові грати, чи в яку щілку: 

як од сонця її вроди впаде мені в вічі хоть один промінчик, він осіяє мій розум і покріпить 

моє серце, і тоді вже ніхто в світі не переважить мене, ані дорівняє мені мудрістю 

і мужністю. 

— По щирості кажучи, пане,— зауважив Санчо,— як бачив я оте сеньйори Дульсінеї 

Тобоської сонце, то не таке воно було ясне, щоб проміння з себе попускати, через те, 

мабуть, що її милость переточувала саме, як ви знаєте, пшеницю на решето і таку збила 

куряву, що лице їй ніби хмара чорна окривала. 

— Ти знов своєї, Санчо? — сказав Дон Кіхот.— Ти все думаєш, гадаєш, говориш 

і твердиш, ніби володарка моя Дульсінея направду пересівала пшеницю, хоч та праця й та 

робота і геть далеко одбігають од того, що роблять і мають робити вельможні особи, 

створені й призначені для зовсім іншого роду занять і діяльності, котрі на арбалетний 

постріл, можна сказати, виявляють їхнє вельможество. Мабуть же, тобі не в пам’ятку, 
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о Санчо, тії вірші поета нашого, де він змальовує нам, коло якого діла пораються 

в чертогах своїх кришталевих чотири німфи: вирнувши з хвиль рідного Таха, сідали вони 

на лугу зеленім кросна розкішнії ткати, що, як описує той віршник бистроумний, були все 

з щирого золота, сутого єдвабу та перел многоцінних. Таким же то, певне, рукомеством 

і моя бавилась володарка в той час, як ти її уздрів, але якийся злий чарівник, заздростячи 

ділам моїм, обертає й переміняє все те, що мені любе, в зовсім іншу подобу. Тим і боюся, 

що в історії діянь моїх, яку нібито оголошено вже друком, нафальшував багато всячини 

автор, будучи, можливо, неприхильним до мене чорнокнижником, намішав до одної 

правди тисячу брехень, накрутив нарочито різних вигадок, незгідних з правдомовною, 

мовляли, повістю. О заздросте, кореню нескінченних злигоднів, шашелю всіх на світі 

доблестей! Усі гріхи, Санчо, мають у собі, я сказав би, щось принадного, тільки гріх 

зависті не приносить нічого, крім злості, досади й огиди. 

— Отак же воно і на мій суд,— погодився Санчо.— У тій оповісті чи сторії, що, каже 

бакаляр, сам бачив, як про нас обидвох прописано, і об мою честь, гадаю, руки потирають, 

як ото кабана, буває, по вулиці-пилюці туряють: ачу, рябий, аса-ля! А от же й забожуся, 

що зроду-віку про жодного чарівника слова лихого не сказав, та й добра такого не мав, 

щоб хто на мене заздрив; от хіба що вдався собі трохи ніби хитруватий, а може, 

й махляруватий, тільки все те мов плащем широким криє-покриває простота моя велика, 

прирожденна, а не вдана. Та вже за те саме, що я вірю кріпко й непохибно у Бога 

правдивого, як нам велить свята церква наша римокатолицька, за те, що я з жидовою на 

смерть ворогую, мусили б на мене тії письмаки обачення мати і в писаннях своїх добре зі 

мною обіходитись. А проте, нехай собі кажуть-говорять, як хочуть: голий я вродився, та 

й ниньки голий ходжу, нічого не зискав, та й нічого не втратив; нехай мене хоть у книжки 

пхають, хоть на язики всім світом беруть, що люди про мене плещуть — мені про те 

байдужечки. 

— Се нагадує мені, Санчо, притичину, яка склалась одному славному поетові наших 

часів,— сказав Дон Кіхот.— Написав він якось ущипливу сатиру на всіх куртизанок, та 

оминув одну даму двірську, що й невгадано було, чи вона до того гурту належить; от та 

дама, не знайшовши себе в списку, і давай йому жалітись — що він у ній таке побачив, ща 

разом з іншими не змалював? Отож нехай він свою сатиру поширить і її десь хоч 

у додатку вмістить, а як ні, то життю не радий буде. Поет так і зробив, і такого про неї 

понаписував, що й старі пліткарки не наговорили б, але дама була вельми рада, що 

доскочила-таки слави, нехай і неславної. А ще приходиться сюди історія того пастуха, що 

підпалив і димом пустив славетний храм Діанин, залічуваний до сімох чудес світу, на те 

тільки, щоб імення своє потомним вікам передати; хоч і велено ж було того ймення не 
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згадувати ані словом, ані на письмі, аби задум його не справдився, проте відомо стало, що 

звали того пастуха Геростратом. Спадає мені на пам’ять із сього приводу також пригода( 

що мав її великий цісар Карло П’ятий з одним шляхтичем римським. Якось захотілося 

цісареві оглянути славнозвісну Ротонду, що в старожитні часи звалася храмом усіх богів, 

а тепер слушнішу має назву — церква всіх святих. То одна з небагатьох будов, що майже 

цілою доховалась із доби поганського Риму, являючи нам усю велич і пишноту 

прославлених своїх фундаторів: формою вона нагадує велетенську роз, краяну навпіл 

помаранчу, а яснота в ній несказанна, дарма що світло добувається туди через одно тільки 

вікно, чи радше через великий круглий отвір у куполі. Через той же отвір і оглядав цісар 

тую церкву, а при боці в нього був один шляхтич римський, що пояснював йому до 

тонкощів усю велич і красу того архітвору давнього зодчества; як одійшли вони од 

отвору, шляхтич йому й каже: «Цісарю мій найясніший! Тисячу, може, разів поривало 

мене бажання схопити вашу величність ув обійми і кинутися з вами разом униз через сей 

отвір, аби на сім світі вічную по собі зоставити славу».— «Я вам вельми вдячний,— 

одвітував цісар,— що ви не довели до діла лихого вашого наміру; щоб же не було вам 

більше нагоди випробовувати вірнопідданість вашу, забороняю вам віднині говорити зі 

мною й перебувати в моїй присутності». Сеє сказавши, нагородив його щедро. Бачиш, 

Санчо, бажання зажити слави завше було могутнім рушієм людських учинків. Як ти 

гадаєш, що спонукало Горація кинутися при повнім обладунку з мосту в Тіброву глибину? 

Що примусило Муція руку собі спалити? Що порвало Курція скочити в безодню огненну 

хлань,— яка посеред Риму була розверзлася? Що подвигнуло Юлія Цезаря наперекір усім 

недобрим призвісткам перейти Рубікон? Або з новітніх уже прикладів узявши — чого се 

хоробрим гишпанцям, що воювали в Новому Світі під рукою знакомитого Кортеса, 

закортіло кораблі свої потопити і на суходолі одрізаними лишитись? Всі оці вчинки 

і багато інших, їм подібних, були, є і будуть діяннями слави, котрої прагнуть смертні яко 

нагороди й частки безсмертя, що належать їм за голосні їхні подвиги; щоправда, ми, 

християни-католики і мандровані рицарі, більше повинні дбати про славу віку грядущого, 

яка вічно витає в ефірних висях небесних, аніж про ту марну славу, що дається осягти 

в сьому земному й минущому віці, бо тая слава, хоть яка тривала, конче має скінчитися 

з цим конечним світом,— тим-то, Санчо, дії наші не мусять переступати меж, 

назнаменованих релігією християнською, що ми до неї признаємося. Нам треба в велетнях 

поборювать гординю, зависть перемагати благородством і добротливістю, гнів — 

самовладанням і сумиром душевним, обжерність і оспалість — недоїданням та 

недосипанням, хтивість і жадобу — вірністю до тих, кого ми обрали володарками всіх 

помислів наших, лінивство — невтомними по всьому світі мандрами в пошуках пригод, 
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що можуть із нас учинити і вчинять напевне не тільки добрих християн, а й доблесних 

рицарів. Оце тобі, Санчо, шляхи, якими можна доступитися найвищої хвали і найбільшої 

слави! 

— Добре я втямив усе, що ваша милость отут мені провадила,— сказав Санчо,— тільки 

просив би я вашої ласки одне питання скасувати, що саме в голову мені вступило. 

— Не скасувати, а, мабуть, з’ясувати,— поправив його Дон Кіхот.— Питай на здоров’я, 

а я вже тобі відповім, як зумію. 

— Скажіте мені, пане,— питав далі Санчо,— всі оті Іюлі та Августи, чи як їх там, усі 

оті лицарі-славути, що вже, ви каете, померли,— де вони теперечки? 

— Котрі були погани, ті, видима річ, у пеклі,— відповідав Дон Кіхот,— а котрі 

християни (якщо вони справді були добрими християнами), ті в чистилищі або в раю. 

— Ну, добре,— сказав Санчо,— а тепер ще й таке: чи в тих поховальницях, де лежать 

оті пани великі, є лампади сріблянії, чи висять на стінах у каплицях їхніх милиці 

пам’яткові, покривала мертвецькі, волосся пасма, ноги чи там очі восковії? А як ні, то чим 

же тії поховальниці оздоблені? 

На те одвітував Дон Кіхот: 

— Поховальниці поганські являли собою здебільша розкішні храми: попіл Юлія Цезаря 

замуровано в урну, а над нею воздвигнуто височезний кам’яний обеліск, що зветься 

в нинішньому Римі шпилем святого Петра; у цісаря Адріяна за гробовець править цілий 

замок, завбільшки з добре село, що звався колись Moles Hadriani
1
, а тепер це замок святого 

Ангела в Римі; цариця Артеміза поховала свого мужа Мавзола в усипальні, що її мали за 

одне з семи чудес світу,— але жодна з цих гробниць, як і багато інших, споруджених за 

поганства, не оздоблювалась покривалами чи іншими такими приносами й пам’ятками, які 

свідчили б, що тут покояться святі. 

— Та вже ж не як,— мовив Санчо.— А тепер скажіть іще, яке діло славніше: мертвого 

воскресити чи велетня якого вбити? 

— Тут нема чого й питати,— відповів Дон Кіхот,— ясно, що воскресити мертвого. 

— Отут же ви, пане, і впіймались! — вигукнув Санчо.— Виходить, той, хто воскрешає 

мертвих, вертає зір незрячим, випрямляє кривоногих, уздоровляє недужих, той, що 

в нього перед гробницею лампади горять; що в нього в каплиці повно люду молящого до 

мощей припадає,— він і в сьому і в прийдущому віці більшої сподобився слави, аніж була 

коли чи буде у всіх царів поганських та лицарів мандрованих у цілому світі? 

— Визнаю і я сю правду,— погодився Дон Кіхот. 

                                                      
1
 Андріянова махиня (латин.).— Прим. перекладача. 
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— Виходить,— вів далі Санчо,— така вже слава, і благодать, і, сказать би, привілеї 

у мощей святих, що з призволу і призводу благочестивої нашої матері-церкви перед нами 

тобі й лампади, і свічки, й покривала, й милиці, і образки, й кучерики, і очі, й ноги, люду 

хрещеному на побожність, а їм на більшу християнську славу. Королі на плечах своїх тії 

тіла, чи, мовляли, мощі переносять, кісточки їм цілують, часточками їхніми собі каплиці 

зукрашають, вівтарі свої найкоштовніші приоздоблюють. 

— І до чого ж ти все оце говориш, Санчо? — спитав Дон Кіхот. 

— А до того, пане,— одказав джура,— що ми з вами повинні стати святими, тоді ми 

найшвидше заробимо собі тої доброї слави, що до неї так ревно пориваємось. Коли хочете 

знати, пане, то вчора чи позавчора, одне слово, як той казав, цими днями, вписано 

й заведено між святих двох ченичиків-босоножців, і кожне тепер за велике собі щастя має 

припасти губами чи рукою торкнутись до тих вериг залізних, що ними вони, плоть свою 

усмиряючи, підперезувались; тії ланцюги, скільки я знаю, у більшій тепер повазі, аніж 

Роландів меч, що десь там у зброївні висить у нашого милостивого короля й пана, дай 

йому, Боже, вік довгий. Отож, пане, краще в будь-якому законі чернечому смиренно 

ченцювати, аніж лицарем мандрованим гордо лицарювати: скорше дійдуть до Бога два 

десятки бичів, що сам собі всиплеш, аніж дві тисячі ударів списових проти всіх отих 

велетнів, драконів та інших прочвар. 

— Воно-то так,— сказав Дон Кіхот,— та не всім же бути ченцями, і воістину незліченні 

ті шляхи, якими Господь своїх вірних до неба провадить. Рицарство те ж саме, що й за 

віру подвижництво; не один-бо вже рицар вічного в раю сподобився блаженства. 

— Правда ваша,— погодився Санчо,— тільки чув я, нібито більше в раю все-таки 

ченців, а не лицарів. 

— Це тому,— сказав Дон Кіхот,— що й на сьому світі ченці числом своїм рицарів 

переважують. 

— А чи мало ж на сім світі всяких мандрованих? — сказав Санчо. 

— Мандрованих-то багато,— відповів Дон Кіхот,— але мало хто з них заслуговує на 

ймення рицаря. 

В таких і інаких розмовах проїхали вони цілу ту ніч і другий день, а статись із ними 

нічого такого й не сталося, чим Дон Кіхот був непомалу засмутився. Аж ось надвечір 

другого таки дня побачили вони здаля преславне місто Тобосо; од того виду збадьорився 

наш Дон Кіхот, а Санчо похнюпив носа, бо він же сном-духом не знав, де живе та 

Дульсінея і зроду не бачив її в образ, як, зрештою, і його пан. Обидва вони мліли 

серцем — той, що скоро мав її побачити, а той, що ніколи не бачив; Санчо ніяк не міг 

зміркувати, що має робити, як пошле його пан у Тобосо. Нарешті Дон Кіхот вирішив не 
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вступати до міста, поки добре не споночіє; на якийсь час стали вони попасом у дубнячку, 

що за околицею ріс, а як пора вже приспіла, увійшли в місто; оттут-то й почалися в них 

пригоди, справді на щось путнє схожі!  

Розділ IX, де оповідається зараз побачите, що 

Опівнічної години, а може, трохи там раніше чи пізніше, Дон Кіхот і Санчо виїхали 

з лісу і вступили в Тобосо. В селищі було тихо й мирно, бо всі мешканці вже обляглися 

і спали твердим, як то кажуть, мертвецьким сном. Ніч стояла почасти ясна, почасти 

хмарна, хоть Санчові хотілося, щоб вона і зовсім була темна, щоб у тій темноті знайти 

якесь виправдання своєму невіданню. Довкола чути було лише собачий гавкіт, що від 

нього Дон Кіхотові аж у вухах лящало, а Санчові ковалики в грудях кували. Десь-колись 

попирхували осли по дворах, порохкували свині або коти нявчали — всі ті різнорідні 

звуки виразно вчувалися серед нічної тиші. Закоханий рицар віщував собі з того щось 

недобре, а проте обізвався до Санча: 

— Санчо, сину мій, веди мене до Дульсінеї, до її палацу, може, вона ще не лягала 

спати. 

— До якого там у сина палацу,— заперечив Санчо,— коли я бачив її високість 

у малесенькій хатці. 

— То вона, мабуть, подалась була на той час у придомок коло своєї резиденції,— 

сказав Дон Кіхот,— розважитись у товаристві з паннами своїми двірськими, як то чинять 

за звичай високородні сеньйори та принцеси. 

— Ох, пане,— зітхнув Санчо,— коли вже ваша милость думає мені наперекір, що пані 

моя Дульсінея не в хаті живе, а в палаті, то хіба ж тепер той час і та година, щоб двері там 

одчинені були? Чи годиться ж нам грюкати-добиватись, поки нас почують і впустять, чи 

пристало вночі людей колошкати? Чи подоба до коханок отак нахрапом достукуватись, як 

гультяй звик чинити, що не дивиться на пізню годину, а так тобі прийде й гукає і лізе коли 

схоче? 

— Нам аби тільки той палац розшукати,— мовив Дон Кіхот,— а там я вже скажу тобі, 

Санчо, як далі діяти маємо. А дивись-но, Санчо, якщо мені тільки не ввижається, то он він 

і є, палац Дульсінеїн, бачиш, велике й темне щось бовваніє. 

— Ну, то нехай же ваша милость їде попереду,— сказав Санчо,— може, воно й справді 

так. Та хоч і сам увіч побачу і руками помацаю, все одно буде тому така правда, як тепер 

білий день. 
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Дон Кіхот рушив попереду і, проїхавши двісті, може, ступнів, наткнувся на будівлю, 

що велику од себе одкидала тінь; побачив високу башту-дзвіницю й доміркувався, що не 

замок то був, а собор місцевий. 

— Бач, Санчо,— мовив,— на церкву набрели. 

— Та бачу,— одказав Санчо,— гаразд, що не на власну могилу, бо то, вважайте, 

недобрий знак — такої пори по цвинтарищах валасатися. Ще й до того пригадую, якщо 

пам’ять моя не заморилась, казав вам уже, що нашої пані будинок стоїть десь у сліпому 

завулку. 

— А бий тебе Божа сила, недоумку! — закляв Дон Кіхот.— Де ти бачив, щоб замок чи 

палаци королівські по сліпих завулках ставились? 

— Знаєте, пане,— заперечив Санчо,— воно як де: що край, то обичай. Може, тута 

в Тобосі так заведено, що ті палаци-озіяки по закутках будуються. Тим-то і прошу вашої 

милості, дайте мені по тих вулицях та завулках добре понишпорити, то, може, й зналду 

в якомусь закамарку той замок чи палац, собаки б його з’їли, як маємо через нього стільки 

їзданини та блуканини! 

— Гляди, Санчо, говори з більшою повагою про все, що стосується моєї володарки,— 

остеріг Дон Кіхот.— А втім, не впадаймо в пасію, долиймо до окропу холодної води. 

— Та вже впиню себе, впиню,— одмовив Санчо.— Тільки як же тут витерпиш, коли 

хоче ваша милость, аби я знав добре, де нашої мадами будинок, однісінький раз бачивши, 

аби й опівночі вам зразу одшукав, коли ви самі, пане, не годні його знайти, хоч певне 

тисячу разів уже бачили. 

— Ох, Санчо, ти таки доведеш мене до розпачу! — сказав Дон Кіхот.— Чи не говорив 

же я тобі, єретичний сину, сто сот разів, що сам я зроду не бачив незрівнянної Дульсінег 

і ніколи в житті не переступав порогу її палацу, а закохався в неї з чутки, з людської слави 

про красу її та розум? 

— Уперше чую,— одвітував Санчо,— і кажу, що як ваша милость її не бачили, то 

я й поготів. 

— Бути не може! — не повірив Дон Кіхот.— Адже ти сам казав, що бачив, як вона 

пшеницю точила, коли приніс відповідь на листа, що я їй через тебе посилав. 

— Ви, пане, не дуже на теє впевняйтеся,— сказав Санчо,— бо, щоб ви знали, бачив я її 

і відповідь узяв так само з чутки, а яка вона є, сеньйора Дульсінея, того не втну, як рукою 

до неба не сягну. 

— Санчо, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— є час на жарти, і є час, що не випадає й не 

годиться жартувати! Коли я кажу, що зроду не бачив володарки душі моєї і ніколи з нею 
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не говорив, то се не значить, що ти мусиш твердити, ніби й ти не бачився й не розмовляв, 

бо сам добре знаєш, що тому неправда. 

Їдуть вони отак, розмовляють, аж напроти жене щось двох мулів і плуг, по землі 

тягнучись, брязкає; не інакше, подумали, як устав оратай удосвіта в поле на оранку. Так 

же воно й було; ішов оратай і співав тую пісню, що каже: 

Зле скінчилось для французів 

Полювання в Ронсевалі... 

— От же щоб я вмер, Санчо,— озвався Дон Кіхот, почувши ті слова,— коли не буде 

нам сеї ночі якогось лиха. Чуєш, якої той хлоп співає? 

— Та чую ж,— одказав Санчо,— тільки до нашої справи теє полювання в Ронсевалі 

зовсім не тичеться. Нехай би собі співав хоч і про Калаїноса, все одно, у нашім ділі воно 

ні на добре, ні на лихе не призвісне. 

Як порівнявся з ними селянин, Дон Кіхот спитався в нього: 

— Чи не скажете ви, добрий чоловіче, нехай вам Біг помагає, де тут палац незрівнянної 

принцеси доньї Дульсінеї Тобоської? 

— Пане,— одказав йому парубок,— я сам не тутешній, став оце недавно до одного 

багатого господаря в найми про всяку польову роботу; онде-о навпроти живуть йогомость 

і паламар сього приходу, вони вашій милості напевне скажуть, хоч той, хоч той, про тую 

пані принцизну, бо мають списки всіх мешканців тобоських; тільки здається мені, що 

нема в цьому селі ані жодної принцизни, хіба що чимало господарок пановитих, що кожна 

себе в домі за принцизну має. 

— Серед них же то, приятелю,— сказав Дон Кіхот,— і мусить бути та, про яку тебе 

питаю. 

— Може, й так,— погодився парубок.— Бувайте здорові, бо он уже й на світ починає 

займатись. 

Та й погнав собі мули, не чекаючи дальшого розпитку. Побачив Санчо, що пан його 

ніби розгубився і невдоволений чимось, та й каже: 

— Ай справді, пане, затого день білий буде, а нам воно ніби ніяково трохи на вулиці. 

Ось виїдьмо краще з міста: ваша милость перебуде тут десь поблизу в лісі абощо, а я по-

видному вже вернуся до міста і піду по нишпорках, вилажу скрізь до останньої 

загогулини, шукаючи моєї пані дому, чи замку там, чи палацу; то було б велике нещастя, 

коли б не знайшов, а як ізнайду, то розмовлюся з її милостю і скажу, де і як ваша милость 

чекає од неї знаку й слова, аби зійтися вам обом без ущербку для честі її і слави. 

— Короткий був єси у слові, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— та много мудрого сказав єси. 

Я згоден і приймаю з превеликою охотою раду, що ти мені дав. Рушаймо ж, сину, 
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знайдемо десь гай, де я цей час ізгаю, а ти повернешся, як сам сказав, і знайдеш мою 

володарку, і з нею поговориш; від мудрості і чемності її предивної собі чекаю ласки. 

Санчо намагався чимскорше спровадити пана свого з Тобоса, аби не вийшло наяв те 

ошуканство його з відповіддю, що він привозив у гори Моренські нібито від Дульсінеї, 

тож і виїхали вони зразу, не гаючись. Уїхавши милі зо дві коротких од села, знайшли 

невеличкий лісок чи, може, й прилісок, де Дон Кіхот тим часом зостався,— Санчо знов 

подався до міста на перемовини з Дульсінеєю. Під час тої місії і сталися події, що 

неабиякої вимагають од нас уваги й довіри. 
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Розділ X,  

де оповідається про хитрощі, на які піднявся Санчо, аби 

заворожити сеньйору Дульсінею, та про інші події, такі ж 

правдиві, як і потішні 

Дійшовши до подій, що мають оповідатися в даному розділі, автор великої сієї історії 

мовить, що хотів був спершу збути ті події мовчанням — боявся б то, що ніхто йому не 

йнятиме віри, бо Дон Кіхотове божевілля сягає тут межі і грані можливого, 

перевершуючи, либонь, на Два арбалетних постріли щонайсміливішу уяву. Та попри всі 

свої обави і опаски, вирішив, кінець кінцем, списати все достоту так, як воно й діялось, не 

додаючи й не однімаючи супроти правди ніже єдиної порошиночки і не дбаючи про те, що 

хтось, може, поважиться брехню йому завдавати: гаразд же і вчинив, бо правда буває хоч 

і тонка, та не ламка і завше над брехнею, мов та олива над водою, наверх вийде. Отож, 

ведучи далі свою оповідь, що ставши Дон Кіхот у гаю, діброві чи лісі неподалік 

преславного Тобоса, зараз послав Санча до міста і нехай, сказав, не вертається, поки не 

поговорить його ім’ям з володаркою його і не вблагає її, аби була ласкава датися на очі 

щироприхильному своєму рицареві і поблагословити його на щасливе звершення всіх 

замірів його і многотрудних подвигів. Санчо запевнив пана, що притьмом учинить його 

волю і принесе йому незгіршу вістку, ніж того разу. 

— Їдь же, сину,— промовив Дон Кіхот,— і не бентежся, як станеш у сяйві сонця тієї 

вроди, що вибрався шукати. Щастен єси понад усіх на світі зброєносців! Пильнуй же 

добре і примічай гаразд, як вона тебе прийме: чи не зміниться на лиці, коли ти од мене 

вістку подаватимеш, чи не стурбується, не замішається, почувши моє наймення, чи не 

відкинеться на подушки, коли застанеш її на препишному сидінні, що її гідності пристало; 

а як, бува, стоятиме, то гляди, чи не буде переступати з ноги на ногу; чи, як даватиме 

відповідь, не повторить її два або три рази, чи голос її при тому не переміниться 

з ласкавого на суворий або ж навпаки — з непривітного на приязний; чи не зніме руки 

волосся поправити, хоч би там і поправляти не було чого,— одне слово, придивляйся 

пильно, сину, до всіх її вчинків і порухів, бо як ти мені їх докладно змалюєш, я зможу 

доміркуватись, що криє вона в тайниках свого серця проти моїх любощів; ти мусиш, 

Санчо, знати, коли ще не знаєш, що в справах кохання всі оті дії і зовнішні порухи, котрі 

проявляються при подібних розмовах, суть несхибні вісники того, що діється у глибині 

душі. Отож їдь собі, мій друже, і нехай тебе веде доля, щасливіша од моєї, хай 
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супроводить тебе більший успіх, ніж той, якого я з тривогою сподіваюсь, зостаючися тут 

у прегіркій самотині. 

— Я їду і незабаром вернуся,— сказав Санчо.— Носа вгору, пане, а то ви вже його 

похнюпили до самого долу, мов курчата погубили. Знаєте, як то кажуть: добрий дух і горе 

боре; на ката бодня, як сала чортма; щастя, як трясця — на кого схоче, на того й нападе; 

а ще говорять — і гадки не мав, і зайчатко впіймав... Се я проти того кажу, що вночі то ми 

не знайшли палацу чи там замку нашої пані, а вдень я набіжу того неждано-негадано. Ну, 

а вже як набіжу, то дам собі ради. 

— Що й казати, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— ти тулиш до нашого діла свої 

приказки, як горбатого до стіни; благаю Бога, щоб дав мені кращу долю, ніж тобі мову. 

По тих словах Санчо повернув і затяв Сірого, а Дон Кіхот так і застиг у сідлі — 

упнувши ноги в стремена і спершись на списа, він поринув у смутні й невиразні якісь 

роздуми. Лишімо ж його тут і прослідкуймо за джурою, що не менш сумливо і думливо 

віддалився від свого пана. Ледве виїхав із лісу, озирнувся — аж Дон Кіхота вже не видно; 

тоді зіскочив з осла, сів під деревом та й почав сам із собою розмовляти та міркувати: 

— Ануте, брате Санчо, скажіть, куди се ваша милость путь верстає? Чи не осла, бува, 

шукаєте, що десь забіг? — Та ні.— А кого ж ви шукаєте? — Шукаю того, не знаю кого, 

сказать би принцизну, а з нею сонце краси і все небо небське.— А де ж ви, Санчо, гадаєте 

знайти теє диво? — Де? У преславному місті Тобосі.— Гаразд, а од кого ви її шукаєте? — 

Од славного лицаря Дон Кіхота з Ламанчі, що кривду направляє, жаждущого годує, 

а голодного поїть.— Знаменито. Д ви ж знаєте, Санчо, де її дім? — Та каже пан, що десь 

тут мають бути чи то палати королівські, чи замок якийсь гордопишний.— А чи ви ж її 

хоть раз коли бачили? — Ані я, ані пан мій не бачили її зроду.— А чи не здається вам, що 

то буде слушно й справедливо, коли тобосці, дізнавшися, що ви приїхали сюди викрадати 

їхні принцизни та їхні дами баламутити, візьмуть та й обкладуть вам боки добряче киями, 

що й кісточки цілої не лишиться? — Та, може, воно було б і по правді, тільки ж 

я посланець, а воно ж ото і в пісні співається: 

Любий друже, ви посланець, 

І нема на вас вини... 

— Не вповайте на теє, Санчо: люди в Ламанчі все гарячі та гонористі і не дадуть собі на 

носі грати. От їй же Богу святому, як присочать вас, то матимете клопіт.— А згоріло б ти 

йому! Удар, громе, куди-інде! Комусь кисличок закортіло, а на мене щоб оскома напала... 

Ще й надто — в Тобосі Дульсінеї шукати, то все одно що в Равенні Марію, а в Саламанці 

бакаляра. Лукавий, сам лукавий мене в се діло вплутав, а вже ж не хто! 

Провівши Санчо сей монолог, дійшов нарешті такої думки: 
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— Ну, що ж! На все є ліки, тільки на смерть немає: хоч-не-хоч, а наскінчу життя всі під 

її кормигу підпасти мусимо. Пан мій, те я вже з тисячі ознак помітив, таки божевільний, 

хоч в’яжи його, та й я недалеко втік, може, ще й за нього дурніший, бо зв’язався з ним та 

й служу; недурно ж то мовиться, що з яким пристаєш, сам таким стаєш; хто з псами лягає, 

той з блохами встає. А як уже він несповна розуму і в нетямі своїм одні речі за другі має, 

біле за чорне, а чорне за біле, як вітряки мав за велетні, а воли чернечі за верблюди, як 

отари овечі здавались йому військом ворожим абощо, то не важко йому буде бляхмана 

пустити і виставити першу-ліпшу селянку за сеньйору Дульсінею; як він не повірить, то 

я забожусь, а як сам божитиметься, що ні, то я перебожусь, що таки так; як він затнеться, 

то я затнусь іще дужче, аби тільки мій чорт старший був — а там уже дійся Божа воля. 

Може, через ту мою впертість він уже перестане посилати мене в таких-о справах, 

побачивши, яке з того пуття буває, може, подумає, авжеж, подумає, що то якийсь лихий 

чарівник заворожив його пані, аби вчинити йому шкоду й невигоду. 

Отак надумавшись, Санчо Панса втихомирив свого духа, бо діло, вважай, уже 

зроблено — пересидіти отут тільки до передвечора, аби Дон Кіхот повірив, що джура вже 

туди й назад устиг змахати. І так же все добре для нього склалось: тільки підвівся, аби на 

Сірого сісти, аж бачить — од Тобоса прямо на нього троє селянок їдуть на трьох осликах 

чи, може, й ослицях, тут автор не каже точно, та більше того, що то були таки ослиці, бо 

селянки їх частіш беруть собі під верх; однак годі тим дуже клопотатись, бо ж особливої 

ваги воно не має. Скоро Санчо уздрів тих селянок, зараз же рвонув з копита до пана свого 

Дон Кіхота, а той собі все зітхав та розливався незлічними жалями любовними. Як 

побачив рицар свого джуру, зараз спитав:  

— Ну як, друже Санчо? Білим чи чорним камінцем маю я сей день одзначити? 

— Краще одзначте його, пане, червоним,— відповів Санчо,— як ото по неверситетах 

оповіщення малюють, щоб видніш було. 

— Виходить, ти приніс мені добру звістку? — спитав Дон Кіхот. 

— Таку добру, пане,— одказав Санчо,— що вашій милості лишається тільки 

підострожити Росинанта й виїхати в чисте поле, де ви побачите сеньйору Дульсінею: вона 

вже їде вам назустріч із двома двірськими дамами. 

— Боже правий! Санчо, друже, що-бо ти говориш? — здивувався Дон Кіхот.— Гляди, 

не дури мене, не думай несправжньою радістю розвіяти невдавану мою тугу. 

— А нащо б я мав дурити вашу милость? — заперечив Санчо.— Та ви зараз же можете 

перевірити, правду я кажу, чи ні. Ну ж бо, торкніть коня острогами та й гайда — побачите, 

яка там пані наша принцизна одягна та ошатна, сказано велика сеньйора. І на самій, і на 

дамах-прибічницях золото так і ряхтить, перли так і сяють, діаманти так і грають, рубіни 
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так і горять, а парча то, мабуть, у десять чи й більше сталок. А волосся їм по плечах 

стелеться, сонячним промінням на вітрі має; їдуть же верхи на трьох свиноходах 

переполасих, що любо й дивитись. 

— Мабуть, усе ж таки на виноходах, Санчо? 

— Чи там на свиноходах, чи на виноходах, то невелика одміна,— сказав Санчо.— На 

чому вже їдуть, то їдуть, і все ж такі хорошулі, що ну, а найпаче пані моя, принцизна 

Дульсінея, що тільки глянь та й зомлій. 

— То й їдьмо, Санчо, сину,— сказав Дон Кіхот.— У нагороду ж за цюю несподівану 

й щасливу вістку я дам тобі найліпший трофей, що здобуду в найпершій пригоді, а як 

цього мало, то додам іще й троє лошат, що знайдуться сього літа в трьох моїх кобил — 

вони ж, як сам здоров знаєш, ходять у нас по громадському вигону жеребні. 

— Буде з мене й самих лошат,— одказав Санчо,— бо ще невгадно, чи припаде вам 

у першій пригоді який путящий трохвей. 

Не гаючись, виїхали вони з лісу й побачили неподалік тих трьох селянок. Дон Кіхот 

пробіг оком по всьому тобоському шляху і, не постерігши ніде нікого, крім цих дівок, 

збентежився непомалу й спитав у Санча, де ж він тих дам покинув — у місті чи за містом. 

— Як то за містом? — вигукнув Санчо.— Чи вам, пане, повилазило, що не бачите — 

оце ж вони і є, їдуть і сяють, як сонце ополудні. 

— Кого я бачу, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— то се тільки трьох мужичок на трьох 

ослах. 

— Боронь мене, Боже, од бісової мани! — гукнув ізнов Санчо.— Та певне ж ото 

і справді ці виноходи, чи як їх, білісінькі, як той сніг, уздрілись вашій милості ослами? Та 

якби воно так було, то я на собі всі патли обірвав би! 

— А я тобі кажу, друже Санчо,— провадив своє Дон Кіхот,— що се таки осли чи нехай 

ослиці, і се така сама правда, як те, що я Дон Кіхот, а ти Санчо Панса; принаймні так воно 

мені здається. 

— Мовчіть, пане,— сказав Санчо,— не говоріть таких дурниць, а, ото візьміть очі 

в руки та їдьте привітайте володарку ваших дум, он-о вже вона зовсім близько. 

Сеє сказавши, поспішив сам назустріч трьом селянкам, ізліз із Сірого, взяв осла одної 

дівчини за вуздечку і, ставши перед нею на обидва коліна, промовив: 

— Королево, і принцизно, і княгине красоти! Нехай зволить ваша великість і високість 

поглянути ласкавим та милостивим оком на сього відданого вам лицаря, що став отут 

каменем маймуровим, зомлів і завмер перед вашою пишновеличною парсуною. Я в нього 

зброєноша, він же сам — мандрований лицар Дон Кіхот із Ламанчі, званий іще Лицарем 

Сумного Образу. 
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Тут уже й сам Дон Кіхот клякнув на коліна побіч Санча, недомисленно витріщивши очі 

на ту, котру Санчо величав королевою і княгинею; вбачивши у ній просту сільську дівку, 

та ще й не вельми вродливу, кругловиду та кирпату, він остаточно розгубився і не важився 

розтулити рота. Дівчата й собі здивувались неабияк, угледівши сих двох недібраних 

прояв, що, впавши навколішки, загородили їхній товаришці дорогу; вона ж нарешті 

здобулась на слово і гукнула сердито й досить неввічливо: 

— Якої холєри на дорозі поставали? Ану, гетьте, дайте проїхати, бо нам ніколи. 

Обізветься тоді Санчо: 

— О, велика принцизно і всетобоська сеньйоро! Невже ваше чеснородне серце не 

зласкавиться над опорою і муром мандрованого лицарства, що так уклінно колінкує перед 

вашою ясновельможною особою? 

Почувши сеє, друга дівка сказала: 

— А я тебе шаную, як собаку рудую! Гля, гля, як паничики підсипаються, щоб із 

селючок сміх собі зробити! Та ми й самі прикладки прикладати вміємо. Ідіть собі путею, 

а ми підемо своєю — оце вам і вся. 

— Вставай, Санчо,— промовив тут Дон Кіхот,— бачу вже, що лихая доля завзялась на 

мене і переп’яла всі шляхи, якими втіха могла б прийти в цю хвору душу, в тіло це 

стражденне... А ти, найвища цното, якої тільки можна бажати, вершино людської 

шляхетності, єдина відрадо сього зболілого серця, що тебе кохає! Дарма що той лихий 

чародій, переслідуючи мене, захмарив і забільмив мої очі і тим, а не чим іншим, 

перетворив і спотворив незрівнянну твою вроду, обернувши тебе в убогу селянку, а може, 

й мене перекинув у яке страшидло, аби тільки мій образ в очах твоїх знемилити — 

поглянь, подивися на мене ласкаво та ніжно, і нехай ся колінопоклонна покора моя перед 

твоєю знівеченою красою засвідчить пал душі моєї, що божествить тебе незмінно. 

— Тринди-ринди, дідусику! — огризнулась дівка.— Страх люблю, як мені хто ляса 

підпускає! Одчепіться вже, дайте проїхати, і спасибі вам у шапку. 

Санчо одступився і дав їй дорогу, радий та веселий, що так із сієї халепи вискочив. 

Побачивши, що облогу знято, дівка, яку мали за Дульсінею, штрикнула свого свинохода 

ріжком і погнала вперед по полю. Та, мабуть, цього разу стрекало дошкулило ослиці 

дужче ніж коли: вона вихонула кілька разів задом і скинула сеньйору Дульсінею додолу; 

побачивши сеє, Дон Кіхот побіг її підводити, а Санчо кинувся підрихтувати й підтягнути 

сідло, що з’їхало ослиці на живіт. Як джура приладнав сідло, Дон Кіхот хотів своїми 

руками підсадити свою заворожену володарку наверх, та вона збавила його од тої 

мороки — сама підвелась, одступила трохи, взяла розгін і, впершись обома руками ослиці 

в крижі, легше од сокола скочила в сідло й сіла верхи по-чоловіцькому. 
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— Роком святим клянуся,— вигукнув Санчо,— наша пані й володарка така метка, як 

шуліка, а вже верхи їздити то хоч якого бравого кордованця чи мексіканця навчить! 

Одним махом через задній облук перемайнула, а тепер ось без острогів жене свого 

винохода, мов зебру тую. Та й дворачки од неї не одстали — летять, не кажи ти вітер! 

І правда — забачивши Дульсінею в сідлі, товаришки її й собі затягли ослиці та 

й погнали за нею, може, з півмилі тікали отак необзир. Дон Кіхот провів їх очима, а як їх 

уже й не видно стало, обізвався до Санча: 

— От бачиш, Санчо, як незлюбили мене тії чародії! Бачиш, як далеко сягає їхня до мене 

злоба та ворожнеча, коли вже й ту відраду в мене вкрали, яку я мав би од споглядання 

правдивого виду володарки моєї. Мабуть, таки й справді народився я, щоб являти взірець 

нещасливого, щоб бути ціллю й метою, куди ціляють і влучають стріли лихої долі. Іще 

й на те вважай, Санчо: мало було тим лукавим, що перемінили й переінакшили мою 

Дульсінею, так іще злицювали її і перечарували на тую підлу й гидомирну хлопку, а надто 

позбавили її приємних пахощів, таких притаманних вельможним сеньйорам, що витають 

в амбрі та квітках. Чиню тобі відомо, Санчо, що коли я підійшов до Дульсінеї, щоб 

підсадити її на винохода (се ти так кажеш, а мені здавалось, що то ослиця), то од неї 

вдарив такий прикрий часниковий дух, що мені аж душу млоїло й вивертало. 

— Ох же й сволоцюги! — обурився Санчо.— Ах ви ж чорнокнижники падлючні та 

лиходумні, коли вже я діждуся, що вас нанижуть зябрами, як тих сардин, на тичку! Багато 

ви знаєте, багато можете, багато лиха коїте... Мало вам було, негідники, що моєї пані 

перловії очі на дубові кислички перемінили, а волосся щирозлоте на рудий бичачий хвіст, 

а всю вроду з хорошої на погану — то вже хоч би пахощів не чіпали, нехай би хоч нюхом 

ми вгадали, що криється під тією грубою корою. Хоча, правду кажучи, то я там ніякої 

бридоти не бачив, саму тільки красу; а ще більше краси їй наддавала лунинка справа над 

губою, мовби вусик який — семеро чи восьмеро білявих волосинок, не кажи ти золоття, 

а завдовжки більше як у п’ядь. 

— А тій лунині,— сказав Дон Кіхот,— за законом відповідальності родимих знаків на 

обличчі й на тілі, є в неї пара на стегні з того самого правого боку; тільки здається мені, 

що таких довгих волосин на родимках не буває. 

— А я вам, пане, кажу,— заперечив Санчо,— що вони їй якраз до лиця, сидять, мов 

улиті. 

— Вірю, вірю, друже,— погодився Дон Кіхот,— бо все, чим нагородила Дульсінею 

природа, може бути лише досконалим і довершеним; якби на ній було і сто таких 

родимок, то вже було б не сто лунинок, а сто світлосяйних зоринок. А скажи мені, Санчо, 

як ти ото сідло лаштував, чи була то проста кульбака, як мені здавалось, чи панська? 
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— Та де проста,— відповів Санчо.— Там таке арабське сідло з двома облуками, 

з попоною подорожньою, що, мать, півцарства варте, розкіш несказанна. 

— Ах, чом я не міг усього того бачити! — зітхнув Дон Кіхот.— Іще раз, і ще тисячу 

разів скажу — немає над мене нещасника в світі... 

Хитрун Санчо ледве стримувався, щоб не сміятись, слухаючи ті дурні речі свого пана, 

якого він так уміло піддурив. Поговорили вони ще там скільки, посідали той на коня, той 

на осла та й подалися битим шляхом до Сарагоси, щоб поспіти на початок урочистого 

свята, що в тім преславнім городі щороку в таку пору справляється. Та поки вони туди 

доїхали, лучилась їм ще не одна пригода, а що кожна з них була многоважна 

й незвичайна, то варто буде їх описати й прочитати, як то виявиться з подальшого. 

Розділ XI. Про дивовижну пригоду, що сталась завзятому 

Дон Кіхотові з возом чи колісницею Собору Смерті 

Задуманий та замислений їхав Дон Кіхот своїм шляхом, гадаючи про ту пинфу, що 

завдали йому лихі чарівники, обернувши володарку його Дульсінею в неоковирну 

селючку, і не можучи зміркувати, якого б способу хопитися, щоб одчарувати її в первісну 

подобу; думки тії так опанували всю його істоту, що він невзамітку собі попустив повіддя 

Росинантові, а той, почувши волю, раз по раз приставав та знай поскубував зелену 

травицю, бо в тих полях росло її удозвіль. Із тої задуми вирвав нашого гідальга Санчо 

Панса. 

— Воно то правда, пане,— сказав він,— що смутки створено не для тварин, а для 

людей; тільки ж як людина в тії смутки без міри вдається, вона сама стає несмисленною 

животиною. Схаменіться-бо, пане, та вдарте журбою об землю, та напніть Росинантові 

повіддя, та підбадьортесь, та пожвавійте, та покажіть тую звагу, що завше личить 

мандрованому лицареві. Що се за чортовиння? Що за зневір’я? Та де ми — в себе вдома 

чи, може, у Франції? Та кат їх бери, тих усіх на світі Дульсіней, бо добре здоров’я одним-

одного мандрованого лицаря більше варт, ніж усі тії чари та перевертання, скільки б їх 

там не було! 

— Замовч, Санчо,— одказав йому Дон Кіхот не дуже-то кволим голосом.— Замовч, 

кажу, і не блюзни словами проти моєї завороженої володарки, бо тільки я винен у її 

нещасті й недолі: усі її злигодні постали з ворожнечі тих лукавих, що пекельними дишуть 

на мене заздрощами. 

— Та і я ж не що кажу,— не перечив йому Санчо.— Не та стала, що була, серцю жалю 

завдала. 
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— Кому ж про це й говорити, як не тобі, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— адже ти 

бачив її красу в повному блиску, бо тії чари твого зору не отуманили, її вроди од тебе не 

закрили: тільки проти мене самого і проти очей моїх спрямована була сила їхньої отрути. 

Але між іншим, Санчо, мушу зауважити, що ти не зовсім вірно змалював красу володарки 

моєї: якщо пам’ять не зрадила мене, ти сказав, що в неї перлові очі, але очі, схожі на 

перли, бувають радше у якоїсь коропиці, ніж у дами; 

Дульсінеїні ж, я гадаю, мають бути смарагдово-зелені і винозорі з двома райдугами 

небесними вгорі, що правлять їм за брови. Так що тії перли не тули їй до очей, а перенеси 

на зуби, бо ти, Санчо, простісінько сплутав очі з зубами. 

— Могло бути,— відповів Санчо,— бо її краса збентежила мене не менше, ніж вашу 

милость її негожість. Та здаймося з тим усім на Бога, бо тільки він, усевіда, знає, що має 

статися у цій юдолі сліз, у нашому грішному світі, де навряд чи знайдеться якась річ без 

домішки скверни, облуди та махлярства. Одне тільки, пане мій любий, непутить мене та 

ще й дуже: якщо ваша милость переможе якогось велетня чи просто собі лицаря і скаже 

йому явитись перед світлосяйною красою сеньйори Дульсінеї, то де ж її знайде той бідний 

велетень чи той нещасний переможений лицар? Уже мені живовидячки уздрівається, як 

никають вони бовванами по всьому Тобосу, шукаючи панії моєї Дульсінеї і хоть, може, 

надибають її серед вулиці, то все одно не впізнають, як не впізнали б і мого батька. 

— Може бути, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— що дія тих чарів не поширюється на 

подоланих і посланих на поклін велетнів та рицарів і що вони зможуть упізнати 

Дульсінею; одного-двох із перших, що я подолаю, ми й пошлемо для проби, щоб 

перевірити, чи побачать вони її, чи ні; посилаючи ж, накажемо вернутись і доповісти нам, 

як було діло. 

— А що, пане,— сказав Санчо,— здається мені, що ваша милость ловко придумала. 

Уживши того способу, ми швидко дізнаємось, що там і як: коли виявиться, що вид її 

тільки вам закритий, значить, то біда не стільки її, скільки вашої милості. Аби тільки 

сеньйора Дульсінея була жива-здорова, а ми вже тут якось перекрутимось, собі пригод 

нових шукаючи. А там, дивись, час ізробить своє, бо то найліпший лікар, що й не такі 

недуги лікує. 

Дон Кіхот збирався одповісти щось на ці Санчові міркування, та йому перебив, 

виїхавши на дорогу, віз, обліплений геть увесь якимисв чудернацькими несвітськими 

проявами. Мулами правував, сидячи за машталіра, якийсь гидомирний чортяка. Перша 

постать, що впала в очі Дон Кіхотові, була сама Смерть у людській подобі; поруч неї — 

ангел з великими мальованими крильми; збоку — цар з вінцем на голові, дивитись 

золотим; біля ніг у Смерті — божок на ймення Купідон, щоправда без пов’язки на очах, 
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зате, як годиться, з луком, сагайдаком та стрілами; був там і лицар у повній бойовій 

справі, тільки що замість шолома чи прилбиці мав на собі бриля, закосиченого розмаїтим 

пір’ям; було там чимало й іншого люду різного виду й кшталту. Та несподівана поява ніби 

аж стривожила Дон Кіхота, а Санча то й зовсім настрахала; та невдовзі наш герой 

оговтався, зміркувавши, що то йому нагодилась якась незвичайно небезпечна пригода — 

наважившись твердо стати проти будь-якої небезпеки, він рушив поперед воза і промовив 

зичним та грізним голосом: 

— Візничий, машталіре, чорте, бісе! Зараз же скажи мені, хто ти єси, куди їдеш і що за 

народ везеш у своїй халабуді, більше схожій на Харонів човен, аніж на людську колясу! 

Чорт спинив мули й відповів йому любомирно:  

— Щоб ви знали, пане, ми собі лицедії з трупи Ангула Лихого. Виставляли сьогодні 

вранці, за тиждень по Тілі Божому, у тім селі за горою містерію «Собор Смерті», а оце 

маємо ще ввечері грати в он тім-о містечку, то щоб не перевдягатись дурно, так і їдемо, 

в чому грали. Сей молодик, як бачите, вдає смерть, той янгола, ся жінка (авторова 

дружина) — царицю, сей чоловік — царя, а я — Сатану, то в комедії неабияка фігура; я, 

знаєте, в нашій трупі все на перших ролях. Якби ваша милость щось іще про нас хотіла 

знати, питайте, я на все зугарен відповісти, на те я й чорт. 

— Клянуся честю мандрованого рицаря,— мовив Дон Кіхот,— скоро побачив я сього 

ридвана, то подумав був, що матиму якусь незвичайну пригоду; тепер же мушу сказати, 

що досить торкнутися мани рукою — і вона розсиплеться. Їдьте собі з Богом, люди добрі, 

справляйте своє свято, а якби я міг стати вам чимось у пригоді, скажіть — допоможу 

з дорогою душею і щирим серцем, бо з пуп’янку в машкарадних дійствах кохався, 

а молодим, було, пасу очі й не напасу, дивлячись на комедійників. 

Поки тая мова мовилась, де взявся перед ними кумедник один, за блазня вбраний, 

у балабончиках увесь, а на палиці аж три пузирі бичачі надуті: підкотився той 

викрутасник та вихилясник до Дон Кіхота та й давай штукарити, палицею махати, 

пузирями в землю швигати, а тоді й у перекидьки пішов, брязкотячи своїми 

брязкотельцями. Уздрівши ту лиху прояву, схарапудився Росинант, заїв вудила, що 

й вершник не здолав його стримати, та і рвонув бігти полем з прудкістю, що хто б її міг 

сподіватися од такого невірного шкелета. Побачив Санчо ту біду, що пан у сідлі навряд чи 

втримається, скочив із Сірого і побіг його рятувати, та поки добіг, і кінь і вершник лежали 

вже долі: такий був звичайно кінець і край усім Росинантовим вискокам і вибрикам. 

Чи добіг же Санчо до Дон Кіхота, чи ні, як на спину Сірому скочив той танцюристий 

і пузиристий диявол та й ну його тими пузирями затинати; не так од болю, як од того ляку 

й ляску дременув ослисько навпрошки полем до села, куди ото лицедії з виставою 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2419 

 

зібрались. Гляне Санчо — тут Сірий тікає, а там пан простягся: куди ж його, падку мій, 

вдаритися перше? Та що був із нього добрий джура і вірний слуга, то любов до пана 

взяла-таки гору над прихиллям до осла, хоть і краялося серце начетверо, дивлячись, як тії 

пузирі то вгору злітають, то на крижі бідній худобині опускаються: якби приміг, 

відболів би кожнісінький удар очима своїми, обома зіницями, щоб тільки Сірому 

найменша волосиночка з хвоста не впала. У такій гіркій притузі прискочив він до Дон 

Кіхота, якому теж непереливки було, допоміг йому вилізти на Росинанта і сказав: 

— Пане, мого Сірого чорт забрав. 

— Який чорт? — спитав Дон Кіхот. 

— А той пузиристий,— одповів Санчо. 

— Нічого, відіб’ю,— мовив Дон Кіхот,— не сховається він од мене і в найглибших, 

найтемніших пекельних закапелках. Ходи за мною, Санчо, віз їде помаленьку, заберемо 

мули, та й надолужимо, що осла втеряли. 

— Шкода, пане, ваших старань,— одказав Санчо.— Впиніть своє серце, ваша милость, 

бо вже, здається мені, чорт пустив Сірого, оно-но він уже до нас дибле.  

Так воно й було справді: ідучи за прикладом Дон Кіхота й Росинанта, чорт упав разом 

із Сірим; сам пішов уже пішки до села, а осел повернувся до свого господаря. 

— А проте,— зауважив Дон Кіхот,— не завадило б за те чортове зухвальство 

помститися на комусь із сієї капелії, хоч би й на самому цареві. 

— Нехай ваша милость і в думку собі того не кладе,— утримав його Санчо.— 

Послухайте моєї ради, ніколи не заводьтеся з кумедіянтами, бо то люди з он якими 

привілеями. Бачив я раз, що схопили були одного лицедія за подвійне вбивство та 

й пустили на волю без кари тілесної чи грошової. Сказано, штукарі та потішники, то всяке 

їх милує і жалує, шанує і цінує, а надто як вони з королівської чи іншої якої титулованої 

трупи, у тих уже і убори і манери не кажи ти княженецькі. 

— І все-таки,— сказав Дон Кіхот,— я покажу тому сміхачеві-дияволу, як над нами 

коверзувати, нехай хоч і ввесь рід людський за ним обстане! 

Сеє кажучи, повернув коня до воза, що мав уже в село в’їжджати, і загукав великим 

гуком: 

— Стійте, стривайте, юрмовище веселе та юродиве! Я вас навчу, як слід шанувати 

ослів та іншу животину, що служить для їзди джурам мандрованих рицарів! 

Таке голосне було Дон Кіхотове гукання, що всі його там на возі почули і добре 

зрозуміли рицарів намір. Смерть вискочила як стій із воза, а за нею цар, диявол-машталір 

і янгол; не одстали од них і цариця з божком Купідоном. Всі озброїлись камінюччям 

і стали бойовим строєм, готові почастувати Дон Кіхота гострими тими гостинчиками. 
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Побачивши ту завзяту команду з грізно піднесеною метальною зброєю, гідальго подав 

Росинанта трохи назад, міркуючи, як би то їх краще заатакувати з меншою для власної 

персони небезпекою. Поки він так вагався, наздогнав його Санчо і, бачачи, що пан 

збирається вдарити на той бойовий шик, промовив: 

— Ото вже й зовсім дурне було б діло, пане мій милостивий, бо тая крупа превельми 

крута: хоть стій, хоть падай, а од неї ніде в світі не дінешся, хіба під мідяним дзвоном 

укриєшся. Ще ж нехай і на те ваша милость ізважить, що то вже не одвага буде, 

а необачність, як один чоловік стане проти цілого війська, а в тім війську і Смерть сама 

воює, і царі персонально, та ще й янголи добрі й лихі їм спомагають. Коли ж і сей доказ не 

дасть вам упину, то зміркуйте собі, що поміж усіма оцими царями нібито та князями та 

цісарями немає напевне ані жодного мандрованого лицаря. 

— Отут уже ти, Санчо, у самісіньке око вцілив,— сказав Дон Кіхот.— Ся околичність 

може і мусить одвернути мене од повзятого наміру. Не раз-бо казав я вже тобі, що негоже 

й невільно мені на тих меча виймати, хто не єсть зуповним рицарем. Тобі самому, Санчо, 

випадає помститися, якщо ти бажаєш, за кривду, вчинену твойму ослові, а я звідси 

додаватиму тобі духу вигуками та спасенними порадами. 

— Знаєте що, пане,— заперечив Санчо,— не треба мститися нікому, бо то не по-

християнськи за кривду кривдою платити; я ж із сво.їм осликом умовлюся, щоб дав він 

тую кривду мені на волю, а воля моя така: живи собі тихо-мирно, поки Бог тебе на сім 

світі держить. 

— Якщо така твоя постанова,— сказав Дон Кіхот,— Санчо добрий, Санчо мудрий, 

Санчо щирий, Санчо богобоязливий, то покиньмо ції поторочі і рушаймо шукати кращих, 

пристойніших пригод, бо в сій стороні, як мені здається, мусить їх бути повно і то 

найдивовижніших. 

Та й завернув як стій свого Росинанта, а Санчо допав Сірого; Смерть з усією своєю 

летючою командою посідали знов на воза і поїхали собі далі. Отакий щасливий кінець 

мала жахлива пригода з колісницею Смерті, дякуючи спасенній раді, що дав Санчо свому 

панові; а того вже наступного дня чекала інша пригода з закоханим мандрованим 

рицарем, не менш дивугідна, ніж попередня. 

Розділ XII. Про незвичайну пригоду завзятого Дон Кіхота  

з одважним Рицарем Свічад 

Ніч по тому дню, як була зустріч із Смертю, ночували Дон Кіхот і Санчо Панса під 

високими та розложистими деревами. З намови свого джури Дон Кіхот покріпився 

харчами, що віз на собі Сірий. За вечерею Санчо сказав панові: 
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— Дурний би я, пане, був, якби погодився взяти нагороду з трохвеїв, що ваша милость 

мала добути в першій пригоді, замісто трьох лошат од панських кобил! То правда 

правденна, що краще синиця в жмені, ніж журавель у небі. 

— Однак же,— заперечив Дон Кіхот,— якби ти, Санчо, не стримав був мене од нападу, 

то мав би собі за трофея принаймні золоту царицину корону та мальовані Купідонові 

крила; я б уже видер у них живосилом те добро і зложив би тобі в руки. 

— Та адже в тих кумедіянтських царів,— одказав Санчо Панса,— корони й скипетри не 

щире злото, а все шумиха та бляха. 

— То правда,— погодився Дон Кіхот,— воно б і не годилося, щоб ті клейноди 

театральні були суто щирі: вони мають бути умовні чи уявні, як і сама комедія, котру 

я тобі, Санчо, раджу любити й поважати, зарівно з тими, що її виставляють і компонують, 

бо все то чинники вельми для держави корисні. На кожному кроці ставлять вони перед 

людьми дзеркало, де ми можемо живовидячки бачити події нашого життя, і ніщо інше не 

може нам показати так яскраво, які ми є і якими маємо бути, як комедія з своїми акторами. 

Хіба не правду я кажу? Адже ти бачив, як на сцену виводяться королі, цісарі й папи, 

рицарі й дами та інші всякі особи. Один грає ролю гультяя, другий шахрая, той купця, той 

вояка, хто розумного простака, а хто наївного закоханця,— а як комедія скінчиться 

і лицедії поскидають своє сценічне вбрання, то всі знов стають між собою рівні. 

— Чом не бачити, бачив,— відповів Санчо. 

— Таке ж саме,— вів далі Дон Кіхот,— спостерігаємо і в театрі сього світу, де одні 

виступають у ролі цісарів, інші в ролі пап чи там іще яких персонажів комедії, а як 

доходить до розв’язки, себто як життя кінчається, смерть із усіх здіймає вбрання, що їх 

різнило, і домовина рівняє всіх. 

— Слушне порівняння,— сказав Санчо,— хоч не з-так то й нове, бо чував я його не раз 

та й не два. Се так, як ото у шахи гуляють: поки точиться гра, то кожна фігура має свою 

осібну службу, а як дограють, то згребуть їх усі гамузом, і в торбинку, сказати б — тут 

тобі й могила. 

— З кожним днем, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— ти чимдалі позбуваєшся дурості 

і набираєшся розуму. 

— Та вже ж хоть якась окрушина мудрості мусить од вашої милості й до мене 

пристати,— відповів Санчо.— Отак буває і земля суха та ялова, а як добре її угноїти та 

обробити, то й уродить гаразд. Себто бачите, розмови з вашою милостю то було ніби 

добриво на яловий грунт мого сухого розуму, а час, що я вам служу й товаришу, то ніби 

оранка чи інша яка поранка; отож я й сподіваюся благословенного собі врожаю, що не 
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зрадить і не осоромить доброї науки, що нею ваша милость ущедрила убогий мій і кволий 

розумець. 

Дон Кіхот аж засміявся, почувши од Санча такі напушисті речі, а проте ще більше 

впевнився в слушності свого спостереження; час від часу джура справді вражав його 

новою манерою вислову, хоть частенько і так траплялося, що Санчо, бажаючи промовляти 

високим та мудрим штилем, зривався з верха своєї простоти в безодню свого неуцтва. 

Найбільше дотепу й тямущості проявляв він усе-таки в численних приказках, що їх 

наводив раз у раз до речі й не до речі, як ми те вже не раз бачили й відзначали протягом 

усієї нашої повісті. 

На таких ото розмовах і ночі вже чимало збігло; Санчові кортіло насунути швидше 

заслонки на очі, як він казав, коли спати хотілось, тож розсідлав не гаючись Сірого 

і пустив його на попасання. Росинанта ж і не розкульбачив, пам’ятаючи панову виразну 

вказівку, що не годиться з коня сідла знімати, коли ночується не під дахом, а десь у чистім 

полі: так уже здавна повелося і прийнялося у мандрованих лицарів, що зніми гнуздечку та 

й почепи на облук, а сідло здіймати — Боже крий! Так же й зробив Санчо, пускаючи на 

вільний попас Росинанта до свого Сірого,— а треба сказати, що дружба між тими двома 

животинами була така незвичайна й небувала, що славлять люди переказом од батька до 

сина, ніби автор правдомовної сієї історії присвятив був їй кілька спеціальних розділів, 

але, щоб не схибити проти пристойності й поваги, що личить такій героїчній повісті, не 

включив її в остаточний текст; інколи, щоправда, він ніби забуває про сей свій намір 

і описує, як вони зійдуться, бувало, докупи та й труться собі любенько, а як утомляться 

тим і вдовольняться, то Росинант покладе холку Сірому на шию, перехилиться через 

нього більше як на півліктя та й стоїть, було, отак, у землю очима втупившись, хоч би 

й три дні поспіль, хіба що їм переб’є хтось або голод пожене паші собі шукати. 

Подейкують навіть, що автор порівнював дружбу їхню до приязні, що єднала Ніза 

й Евріала, Ореста й Пілада; якщо сьому правда, то можна собі уявити, яка міцна дружба 

лучила сих двох сумирних тварин на диво всьому світові і на сором людям, які так часто 

хиблять проти взаємної дружби. Недаром же сказано: 

Уже друзі розбратались, 

Комиші списами стали...  

А то ще приспівують: 

Другу друг плює у кашу... 

І нехай ніхто не гадає, що задалеко зайшов автор, порівнюючи дружбу між сими 

тваринами до людської: адже люди багато чого навчились і перейняли чимало корисного 

од різного животвору: од лелек — клістир, од собак — блювання і вдячність, од 
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журавлів — пильність, од мурашок — дбайливість, од слонів — порядність, од коней — 

вірність. 

Тим часом Санчо заснув уже під корковим деревом, а Дон Кіхот і собі прикорхнув 

трохи під гіллястим дубом, та за коротку часину збудив його гомін якийся за плечима; 

схопився рицар на рівні і став розглядатися та розслухатися, що то воно й де гомонить. 

Аж бачить — вершників двоє; один зіскочив із сідла та й каже другому: 

— Злізай і ти, друже, та попусти повіддя коням; для них у сьому місці, здається мені, 

досить буде паші, а для думок моїх любовних доволі тиші й самотності. 

Сеє кажучи, простягнувся в три мига долі і, як припадав до землі, щось на ньому 

забряжчало, ніби зброя — певна ознака для Дон Кіхота, що то був мандрований рицар. 

Підійшов наш гідальго до сонного Санча, шарпнув його за плече та несплоха ж 

і розбуркав, а розбуркавши, сказав потихеньку: 

— Брате Санчо, от нам і пригода! 

— Дай Боже, щоб добра була,— обізвався Санчо.— А де ж вона, пане, тая вельможна 

сеньйора пригода? 

— Де, питаєш? — Дон Кіхот йому.— Візьми очі в руки та й дивись: он там лежить на 

землі мандрований рицар, і видиться мені, не дуже в нього на душі весело, бо і з коня 

зіскочив і додолу впав ніби аж з досадою, а як падав, то зброя на ньому бряжчала. 

— А відки ж ваша милость знає, що се і єсть пригода? — спитав Санчо. 

— Ну, може, як не сама пригода, то хоть її початок,— одказав Дон Кіхот,— бо так вони 

звичайно й починаються. Та послухай-но, він, здається, настроює лютню чи торбан, 

прокашлюється і продирає горло, певне зараз співати буде. 

— А далебі, що так,— підтвердив Санчо,— і знати з усього, що лицар той закоханий. 

— А незакоханих мандрованих рицарів взагалі не буває,— зауважив Дон Кіхот.— 

Послухаймо ж, то, може, по ниточці й дійдемо до клубочка його думок, бо з переповні 

серця, як то кажуть, промовляють уста. 

Санчо збирався відповісти щось панові, та йому перебив голос Лісового Рицаря, а був 

той голос не надто добрий, та не надто й поганий. Наставили вони вуха й почули, що 

співав закоханий рицар. 

СОНЕТ 

Наказуйте, я слухаю, сеньйоро, 

Святий закон для мене ваш наказ, 

Всі ваші примхи виконаю враз, 

Являючи безприкладну покору.  

Помру я без єдиного докору, 

Як хочете, щоб я безмовно згас, 

А хочете — дзвінкі пісні для вас 
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Велю зложити муз і грацій хору. 

Моя душа, що від жаги стражда, 

Як віск, м’яка, і, як алмаз, тверда, 

І в ній Амур панує переможно. 

Від мене в дар приймаючи цей скарб, 

Лишіть на нім чи відбиток, чи карб, 

Я слід довіку збережу побожно. 

Спів Лісового Рицаря завершився протяглим зойком, що вирвався йому, здавалось, із 

самісінької глибини серця, а небавом він уже заговорив жалісним та болісним голосом: 

— О вродлива й невдячна понад усіх жінок у піднебесній! Чи то можлива річ, 

найясніша Касільдеє Вандальська, що ти попустиш томитися у ненастанних мандрах 

і вбиватися в тяжких і пресуворих трудах відданому тобі довіку рицареві? Чи не досить, 

що я примусив визнати тебе найбільшою вродливицею в світі всіх витязів наваррських 

і леонських, всіх левенців андалузьких і кастільських і вкінці всіх рицарів ламанчських? 

— От уже що ні, то ні,— обізвався тут Дон Кіхот,— бо я ж то сам із Ламанчі, а ніколи 

не визнавав, не визнаю і не визнаю, не можу й не мушу визнати сієї речі, що принижує 

красу моєї володарки. Ти ж бачиш, Санчо, сей рицар блудить словами. Та слухаймо далі: 

може, він іще що скаже. 

— Та певно, що скаже,— підхопив Санчо.— Воно на те показує, що розводитиме жалі 

свої цілий Божий місяць. 

Та Санчо помилився; почувши Лісовий Рицар, що хтось поблизу гомонить, урвав свої 

нарікання, скочив на ноги і гукнув дужим, а проте приязним голосом: 

— Хто йде? Що ви таке за люди? І з якого десятку будете — з гульливого чи, може, із 

журливого? 

— Із журливого,— озвався Дон Кіхот. 

— Ну, то ходіть до мене,— промовив Лісовий Рицар,— і ви побачите перед собою саму 

тугу і саму журбу. 

Почувши такі лагідні й ґречні запросини, Дон Кіхот підійшов ближче, а за ним і Санчо. 

Рицар-жалібник узяв Дон Кіхота за руку і сказав: 

— Сідайте ось тут, пане рицарю,— бо що ви рицар, і надто ще мандрований, розумно 

мені вже з того, що спіткав я вас у цій дикій пущі, де вам товаришить лиш вітер 

вночішній: ото мандрованому рицареві притаманна оселя й постеля. 

На ту річ одказав Дон Кіхот: 

— Так, я рицар, і саме того ордену, який ви назвали; хоть же в душі моїй мають 

постійний притулок смутки, злигодні та знегоди, із співу вашого я зрозумів, що ваше горе 

любовної натури, тобто походить від кохання до вродливої невдячності, котру ви 

у ламентаціях ваших на ім’я назвали.  
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Отак розмовляли вони удвох, сидячи рядком та ладком на твердій землі, нібито й не 

мали на рано один одному ран завдавати. 

— А ви, пане рицарю,— спитав Лісовий у Дон Кіхота,— певне, теж маєте щастя бути 

закоханим? 

— Маю таке нещастя,— одказав Дон Кіхот.— Хоча, правду кажучи, страждання, 

спричинені любов’ю до гідного любові предмета, слід таки вважати за велике щастя. 

— Щира правда,— притакнув йому Лісовий Рицар,— аби тільки не каламутили нам 

розуму й чуттів оті погорда та зневага, що, як дознаєш їх раз і вдруге, скидаються радше 

на помсту. 

— Жодного разу не дознав я зневаги од моєї володарки,— сказав Дон Кіхот. 

— Авжеж, що не дознав,— обізвався Санчо, поблизу стоячи.— Моя пані така 

м’якенька, що хоть її у вухо бгай, хоть до рани прикладай. 

— Се хто, джура ваш? — спитав Лісовий. 

— Джура,— відповів Дон Кіхот. 

— Зроду ще не бачив я джури,— зауважив Лісовий,— щоб отак насмілювався 

говорити, коли пан його говорить. От узять хоч би й мого — здоровий, ростом уже 

й батька догнав, а як я говорю, то ні в світі губи не розтулить. 

— Овва! — вигукнув Санчо.— А я таки говорив і буду говорити, і нема чого боятись 

усякого... усякого... Та нехай уже, щоб не смерділо, краще не ворушимо. 

Джура Лісового Рицаря взяв Санча під руку і сказав: 

— Ходімо десь далі та й поговоримо собі досхочу по-наському, по-зброєноському, 

а панство наше нехай тут про любощі свої розводиться та списи ламає: от побачиш, вони 

й до білого світу не нагомоняться. 

— Чи ходім, то й ходім,— погодився Санчо.— Я розкажу вашеці, хто я такий, то й. 

побачите, чи багато ще є таких джур говорючих. 

По сім слові джури пішли геть, і між ними зав’язалася розмова, настільки весела, 

наскільки у панів їхніх вона була поважна. 

Розділ XIII, що містить у собі продовження пригоди 

з Лісовим Рицарем, а також розумну і нечувано приємну 

розмову поміж двома джурами 

Отак розділилися рицарі й джури — сії про життя своє між собою говорили, а тії про 

закохання; але історія оповідає перше про розмову пахолків, а потім уже про панську 

бесіду. Отож, кажуть, одійшовши осторонь, Лісовий джура сказав Санчові: 
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— Нелегке життя, добродію мій любий, ведемо і провадимо ми, зброєноші 

мандрованих лицарів: от уже справді їмо хліб у поті чола, а тим прокльоном покарав 

Господь прабатьків наших. 

— І так іще мона сказати,— докинув Санчо,— що їмо його в дрижаках усього тіла 

нашого, бо кого ще більше сквар шкварить і холод діймає, як тих бідолашних джур 

у мандрованого лицарства? І то б іще нічого, коли б таки їли, бо як є їда, то півбіди біда, 

а то ж буває, що й день мине, і другий, а ми тільки.вітер їмо, а повітрям запиваєм.; 

— Усе б то воно можна знести і винести,— сказав Лісовий джура,— як є надія на 

винагороду, бо якщо тільки мандрований лицар не вдасться надміру нефортунний, то 

скоро-нескоро, дивись, і подарує джурі свому губернаторство над якимсь островом чи там 

яке-небудь лепське грапство. 

— Угу,— сказав Санчо.— Я вже говорив панові, що вдовольнюся губернаторством на 

острові, а він у мене такий щедрий та шляхетний, що й пообіцяв і приобіцяв. 

— А я,— похвалився Лісовий,— волію дістати за свою службу місце каноніка, і пан 

уже напитав десь, та ще яке! 

— То певне,— сказав Санчо,— пан у вашеці духовний якийсь лицар, що може вірним 

своїм джурам таку ласку дарувати, а в мене пан, сказати б, мирський, хоть пригадую собі, 

що певні люди, розумні, але, на мою думку, недобромисні, радили йому, щоб ішов 

у архієпископи, та він сам конче хотів у імператорі. Я тоді аж потерпав: не дай Боже, 

думаю, ще візьме та в церковники пошиється, бо куди вже мені та держать якусь 

парафію... Признаюсь вашеці, що я хоть і скинувся ніби на людину, а в церковних справах 

баран бараном. 

— Здається мені, що вашець усе-таки помиляється,— сказав Лісовий,— бо, знаєте, оті 

уряди острівні не завше добрі бувають. Там, дивись, косо-криво, там убого, а там сумно, 

і навіть при найпишнішому і найлуччішому губернаторстві такі тяжкі випадають клопоти 

да турботи, що тільки підставляй, небораче, спину. Куди було б краще покинути нам сюю 

розпрокляту панщину та й вернутися в село, до хати, та заходитись коло якого любішого 

діла, от собі звіра бити чи рибу ловити, бо хоть який бідний джура, а знайдеться в нього 

і конячина, і хортів пара, і вудка, є чим на селі забавитись і розважитись. 

— Та того добра і мені не бракує,— відповів Санчо,— щоправда, коня нема, зате 

є ослик, що удвічі вартніший проти пайового румака. Бодай я паски святої не діждав, коли 

поміняю осла на такого коня, якби навіть іще й два корці вівса в додачу давали. І не думай 

вашець, що я жартую, коли так мого Сірого хвалю,— він у мене, бач, сірої масті. А хортів 

добуду, їх у нашому селі хоть греблю гати; до того ж, кажуть, чужим коштом завжди 

краще полюється. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2427 

 

— От же, їй-Богу і присяй-Богу,— сказав Лісовий,— вирішив я, пане джуро, 

і постановив покинути к бісу оте Дурне лицарювання і вернутись до себе в село та діток 

своїх до розуму доводити, а їх у мене трійко, там як перли оріянські. 

— А в мене двійко,— мовив Санчо.— Там такі, що хоть самому папі показати не гріх, 

а найпаче дівка, що я її на грапиню рихтую, як Бог погодить, дарма що мати не хоче. 

— А скільки ж років тій панянці, що на грапиню рихтується? — спитав Лісовий джура. 

— Та п’ятнадцятка вже, чи, може, рік туди — рік сюди,— відповів Санчо.— А висока, 

як тополя, та свіженька, як ранок майовий, та дужа, як бендюжник. 

— Ну, з такими прикметами,— гукнув Лісовий,— вона навіть потягне на німфу 

зеленого гаю. Ах ти ж; сучої дочки дочка! Ото, мабуть, сила, ото козир-дівка! На те 

одповів Санчо трохи з серцем: 

— Ані вона в мене сучка, ані її мати, та і зроду сучками не стануть, поки Бог мене на 

світі держить. А ви все-таки висловлюйтесь чемніше: вашець ріс нібито між 

мандрованими лицарями і міг би од них навчитися ґречності, а такі негожі слова пускає. 

— Ох, пане джуро, як же кепсько знається вашець на похвалах! — заперечив 

Лісовий.— Як то? Хіба ви не знаєте, що як штирхоне добре списом бика борець на арені 

або як хтось ізробить щось дуже добре, то народ каже: «Ах ти ж сучого сина син, оце 

втяв!» І ті слова не на догану говориться, а на очевисту похвалу. Зречіться, мій пане, синів 

і дочок, що ділами своїми неспроможні засягти такої похвали для батьків. 

— Та чом і не зректися,— погодився Санчо.— Коли так воно є, а не інакше, то нехай 

і мене, і жінку мою, і діти лає вашець по-скурвасинськи скільки влізе, бо всі їхні слова 

і вчинки гідні таких похвал понад усяку міру; аби вернутися до них, побачити їх, молю 

Бога милосердного, щоб вибавив мене од смертельного гріха, себто визволив од 

пренебезпечної моєї зброєноської служби, на яку я вже вдруге став оце спокушений 

і знаджений стома дукатами, що їх знайшов я в багульчику у самісінькій щирині 

Моренських гір. І вже мені нечиста сила насуває на очі то з одного боку, то з другого, то 

тут, то там, то ген цілу торбу з дублонами; от-от уже, здається, хапаю її руками, беру, несу 

додому, даю гроші на процент і на той ріст паном діло живу... Коли про те подумаю, аж 

легше стає на всі оті труди й муки приймати, що терплю через мого навіженого пана; бо 

більше в нього божевілля, аніж того лицарства. 

— Недарма ж то кажуть, що жадоба мішки рве,— сказав Лісовий джура.— А як уже 

про панів говорити, то, мабуть, над мого немає в світі дурнішого. Як тої приповідки: 

«Ухоркають осла чужі діла». Якийсь там лицар із глузду зсунувся, а він хоче йому ума 

вставити, та й сам дуріє, і все їздить та шукає біди на свою ж таки голову. 

— А він часом не закоханий? 
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— Атож,— відповів Лісовий,— у якусь там Касільдею Вандальську: такої, каже, 

суворої і сирової пані немає більше ніде на всім земнім крузі. Та він кульгає не на саму 

лише суворість, ще й не такі дурниці в нього в нутробі завелися, він їх і сам не забариться 

викласти. 

— Це буває,— сказав Санчо.— І на гладкій дорозі спотикаються нозі. В людських 

хатах горох варять, а у мене то й казанами: більше тих прихильників і застільників 

у дурості, як у мудрості. Та коли правду кажуть, що з товаришем легше і біду 

перебідувати, то, може, й мені од того полегша, що вашець такому ж дурному панові 

служить. 

— Він у мене дурний, та хоробрий,— сказав Лісовий джура,— а понад те все ще 

й шахраюватий. 

— А мій ні,— мовив Санчо.— Шахрайство у нього і прислідку нема, душу має, як 

чистий кришталь, зла зроду ніколи не вдіє, а добро всім робив би; такий безхитрий, що 

й дитя його круг пальця обведе. За ту щиру простоту люблю пана, як свою душу, і ніяк не 

зважусь покинути, дарма що витворки усякі витворяє.  

— Одначе, пане-брате,— зауважив Лісовий,— як веде сліпий сліпого, то обидва 

впадуть у яму. Краще б нам накивати потихесеньку п’ятами до свого, мовляв, стійла, бо 

хто пригод шукає, той часто в халепу залазить. 

Під час тої розмови Санчо спльовував раз у раз якоюсь липкою і ніби аж сухою 

слиною. Побачив теє і прикмітив жалісливий Лісовий джура та й каже: 

— Од цієї балаканини, здається мені, в нас уже язики до піднебіння поприлипали, та 

є в мене про сей случай добренний розліпач, там до кульбаки приторочений. 

Устав, пішов до коня і за малу хвилю вернувся з сулією вина і з паштетом завдовжки 

(без перебільшення кажучи) в півліктя. Був той паштет із здорового кроля: Санчо як його 

налапав, то думав, що воно, певне, не козля, а цілий цапище. Уздрівши таке добро, 

запитав у Лісового: 

— І оце вишець такі штуки із собою возить? 

— А ви ж думали як? — відповів той.— Я ж собі не якийсь там повстяний джура! Та 

в мене такий запас у коня на хребтині, що і подорожньому генералові не снилось. 

Санчо їв без припрохи, запихався поночі такими шматками, як ото гудзі на воловоді. 

— Оце джура, так джура,— прихвалював Лісового,— вірний і щирий, стріляний 

і меляний, пишний і щедрий, то вже і з сієї учти знати, що ніби чарами якими вродилась; 

не такий нещасний харпак, як я, що в саквах тільки сиру трошки, такого твердючого, хоч 

песиголовців ним бий, а до сиру ще кількадесят стручків та стільки само горіхів 

волоських і лісових, і все те через панові злидні та закони, яких він пильнує, що, кае, 
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мандроване лицарство має живитись і харчуватись тільки овочем сушеним та ще зелами 

польовими. 

— Е, ні, брате,— сказав на те Лісовий,— шлунок у мене не до бур’яну, не до лопуцьків 

і не до кисличок. Нехай пани наші мають свої засади і свої закони лицарські, хай їдять 

собі, що їм ті закони велять; а я завжди вожу з собою м’ясиво, а при сідлі висить іще й оця 

плетена сулія, така люба та мила, що я із нею раз у раз тільки б цілувався та обіймався. 

Сеє кажучи, подав сулію Санчові, а той, схопивши її обіруч, підніс угору і приклався 

щиро; може, з чверть години дивився на зорі, а випивши, схилив голову набік, зітхнув 

ізглибока й промовив: 

— От скурвого сина син, яке ж воно мудре! 

— От бачите,— сказав Лісовий, почувши ті слова,— і ви похвалили се вино батькуючи. 

— Правда,— погодився Санчо,— отож я кажу і конфірмую, що коли назвеш кого задля 

похвали скурвим чи сучим сином, то немає в тім жодної образи. Та скажіть мені, дай Боже 

здоров’я тому, хто вам найлюбіший, чи се вино не з Сьюдад-Реаля? 

— О, та з вас, я бачу, тонкосмак! — вигукнув Лісовий.— Та вже ж не звідки, і кілька, 

рочків вистоювалось. 

— Кому ви кажете! — запишався Санчо.— Не гадайте собі, що я не знаюся гаразд на 

винах. Повірите, пане джуро, я од природи всяке вино нутром чую: тільки нюхну разок 

і тут же вам усе розкажу й розмажу: і звідки воно, і якого сорту, і яке на смак, і скільки 

вистоювалось, і як мінилось, і геть-чисто все. Та воно й не дивно, бо в роду моєму, по 

чоловічому коліну, було двоє винопробів, що кращих давно вже не знали на всю Ламанчу, 

а те нехай засвідчить вам ось який випадок, що їм приключився. Дали їм раз обом 

покуштувати вина з одної бочки, питаючись думки про смак його, вік та доброту. Один 

узяв на кінчик язика, а другий тільки понюхав. Перший сказав, що вино одгонить залізом, 

а другий — ні, каже, ременем. Господар сказав, що бочка була чистісінька, і в вині жодної 

немає домішки, тож нічим воно не може тхнути, але обидва славні винопроби на своєму 

стояли. Як уже все вино з бочки виточили й випродали і стали чистити бочку, знайшли 

в ній маленького ключика на ремінці. А хто, прошу вашеці, з такого роду походить, той 

може сміло забирати голос у подібних справах. 

— Тим же я й кажу,— похопився Лісовий джура,— що годі нам тинятися, пригод 

шукаючи. Маєш хліб, то за калачем не женися; вертаймось додому, то й там нас Бог 

побачить, як захоче. 

— Поки пан мій до Сарагоси не доїде,— сказав Санчо,— мушу йому служити, а там 

уже всі гуртом якось прирадимо. 
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Доти ж говорили й доти пили тії браві джури, доки сон не пов’язав їм язики і не 

пригамував їхньої невситенної спраги. Отак і заснули вдвох, обіймаючи сливе порожню 

сулію і не дожувавши шматків, що в роті мали. Залишмо ж їх тут на якусь часину, бо 

треба нам оповісти, що там робили тим часом Лісовий Рицар та Рицар Сумного Образу. 
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Розділ XIV,  

де пригода з Лісовим Рицарем далі снується 

Багато де про що гомоніли Дон Кіхот із Лісовим Рицарем; опріч усього іншого, повідає 

історія, сказав Рицар Гаю Дон Кіхотові і ось яку річ: 

— Вкінці ознаймую вам, пане рицарю, що з веління чи радше з власного вільного 

обрання закохався я з незрівнянну Касільдею Вандальську. Називаю ж її незрівнянною чи 

теж безподібною тому, що справді всіх переважила і поставою величною, і гідністю 

високою, і вродою препишною. Отся-то вищеречена Касільдея тим одплатила за щирі мої 

почуття й честиві бажання, що вимагала од мене, як мачуха од Геркулеса, звершення 

численних подвигів, трудних і небезпечних, обіцяючи при кінці кожної випроби, що вже 

після наступної сподівання мої жаданого дійдуть скутку, але ті подвиги таким 

безконечником нижуться, що я вже їм і лік загубив, не знаючи, котрий із них буде 

останній, котрий із них увінчає високі мої прагнення. Раз якось наказала мені викликати 

на бій тую преславну севільську велетку, що звуть Хіральда: тая бронзова красуня міцна 

й потужна і, хоть ніколи не сходить із місця, перевершує всіх на світі жінок 

легковажністю та вітрогонством. Я прийшов, побачив, переміг, я її вгамував 

і знерухомив — бо тиждень із чимось вітер віяв лише з полуночі. Іншим разом веліла мені 

підняти й зважити вікодавнє каміння, ті знакомиті бики в Гісанді, хоть тая робота більше 

ломовикові пристала, ніж рицареві. А то загадала, щоб кинувся я і ринувся в Кабринське 

провалля (річ нечувано жахлива й небезпечна!) і потім розповів їй докладно про все, що 

в собі ховає та похмура отхлань. Я спинив Хіральду, зважив Гісандські бики, опустився 

в безодню і виніс на світло денне її тайнощі, а надії мої — мертвим-мертвісінькі, а моєї 

пані вимисли й гордування — живим-живісінькі. Коротше слово, останній її наказ був 

такий: я мав об’їздити всі гишпанські провінції і вимагати од усіх мандрованих рицарів, 

яких тільки здиблю, аби визнали, що вона заломила вродою своєю всіх нині живущих дам, 

а я доблестю моєю і закоханням переважую всіх кавалерів земного кругу. Виконуючи сей 

її загад, я виїздив уже мало не всеньку Гишпанію і переміг у сій подорожі багатьох 

рицарів, які наважувались мені суперечити. Та найдужче тим горджуся я і пишаюся, що 

здолав у двобої преславного рицаря Дон Кіхота з Ламанчі і змусив його визнати, що моя 

Касільдея вродливіша за його Дульсінею; здобувши сю одну перемогу, я вважаю, що взяв 

гору над усіма рицарями світу, бо вищезгаданий Дон Кіхот поборов їх усіх, тож після моєї 

над ним перемоги і тріумфу вся його слава, хвала і честь на мою перейшла й перенеслась 

персону. 

Хто славного подужав у двобої, 
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Той сам достойний слави голосної. 

Таким чином незчисленні подвиги вищесказаного Дон Кіхота тепер по праву лічаться 

й рахуються моїми. 

Здивувався Дон Кіхот непомалу, почувши од Лісового Рицаря такії речі; язик йому аж 

свербів завдати брехню зухвальцеві, і тисячу разів слова: «Ви брешете!» ладні були 

зірватися з його уст. Проте він опанував себе, як міг, сподіваючись, що примусить самого 

суперечника спростувати тую вигадку, тож сказав йому спокійно: 

— Супроти того, що ви, пане рицарю, перемогли більшу частину мандрованих рицарів 

Гишпанії, ба навіть цілого світу, я не мовлю ні слова; проте щодо вашої перемоги над Дон 

Кіхотом я дозволю собі висловити сумнів. Можливо, то був хтось інший, схожий на нього, 

хоч узагалі мало є таких, що були б на нього подібні. 

— Як то? — заперечив Лісовий Рицар.— Клянуся небом вишнім, що я бився з Дон 

Кіхотом, переміг його й переважив. То чоловік на зріст високий, на лиці сухорлявий, сам 

худий і довготелесий, прбсивий уже, ніс орлиний, карлючкуватий, вуса довгі, чорні, униз 

дивляться. Подвизається під іменем Рицаря Сумного Образу, за джуру держить селянина 

на прізвисько Санчо Панса, під верхом має і поводом торкає знаменитого румака на 

бкличку Росинант, і вкінці за володарку волі своєї вважає таку собі Дульсінею Тобоську, 

що звалась передніше Альдонса Лоренсо, так само як я свою пані, що прозивається, 

власне, Касільда й походить із Андалузії, величаю Касільдеєю Вандальською. Якщо всіх 

отсих ознак не досить для засвідчення правдивості моїх слів, то ось мій меч, який змусить 

повірити й саму невіру! 

— Спокійтеся, пане рицарю,— промовив Дон Кіхот,— і послухайте, що маю вашій 

милості казати. Ознаймую і чиню відомо, що згаданий вами Дон Кіхот той мій найкращий 

у світі приятель і друг, моє, сказати б, друге «я»; з усіх ознак, що ви мені тут подали, 

прикмет певних і достеменних, мусив би я гадати, що ви перемогли саме його. З другого 

боку, очима бачу й рукою чую, що то не міг бути він — хіба що якийсь чарівник (а серед 

них у нього багато ворогів, найпаче один, що повсякчас його переслідує) узяв на себе його 

постать і навмисне дався перемогти, аби позбавити його слави, що він добув її і залучив 

подвигами своїми рицарськими у всьому світі хрещеному й нехрещеному. На 

потвердження цих слів подаю до панського відома, що не минуло й двох днів, як тії 

зловорожі чаклуни перетворили образ і подобу прекрасної Дульсінеї Тобоської на бридку 

й неоковирну селянку; таким же самим робом могли вони й самі перекинутись Дон 

Кіхотом. А як і сі докази неспроможні вас переконати, то знайте, що перед вами стоїть не 

хто інший, як Дон Кіхот власною персоною, готовий щомиті збройно обстоювати свою 

правоту — кінно чи пішо, чи як буде ваша ласка. 
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Сеє кажучи, схопився на ноги і сягнув меча, очікуючи рішення Лісового Рицаря; той же 

відповів йому так само спокійним голосом: 

— Добрий платільник застави не боїться: хто вже раз, пане Дон Кіхоте, міг побороти 

вас у перетвореній подобі, той сміє сподіватись, що здолає вас і в притаманній вашій суті. 

Але тим що негоже рицарям потемки герці свої герцювати, мов розбишакам яким чи 

гультяям, почекаймо дня: нехай сонце буде свідком наших діянь. І така буде умова 

нашого двобою, що подоланий має здатися на волю переможця, який може вимагати від 

нього чого завгодно, аби тільки воно не було противне лицарській честі. 

— Я більш ніж задоволений такою умовою й угодою,— сказав Дон Кіхот. 

По сім слові пішли до джур своїх, що затинали хропака в тій самій поставі, в якій зміг 

їх сон. Розбудили їх і казали рихтувати коні, бо зі сходом сонця вони мали, мовляв, 

зійтись у страшенному й нечувано кривавому двобої. Почувши тую вістку, Санчо 

здумівся й перелякався: потерпав за пана свого, наслухавшись од Лісового джури балачок 

про хоробрість його повелителя. Слуги не промовили й слова, пішли мовчки до худоби — 

всі троє коней і Сірий знюхались уже між собою і паслися разом. 

По дорозі Лісовий джура сказав Санчові: 

— Чиню вам відомо, брате, що в андалузьких ратоборців такий повівся звичай: коли 

двоє лицарів зійдуться на мономахію, то й свідки їхні не повинні сидіти, склавши ручки. 

Отож знайте: поки боротимуться наші пани, і ми з вами мусимо битися і моцюватися. 

— Той звичай, пане джуро,— заперечив Санчо,— нехай собі ведеться і поводиться 

у тих дурноборців, що ви казали, але між зброєносцями мандрованих лицарів того ані руш 

бути не може. Принаймні пан мій жодного разу не говорив мені про таку поведенцію, 

а він же напам’ять знає всі приписи й артикули мандрованого лицарства. Та даймо на те, 

що й справді є таке правило, аби при поєдинку між панами мали сточити герць і джури,— 

я того правила все-таки дотримувати не буду, волію заплатити кару, що на миролюбних 

джур за те накладається, а то є, запевняю, не більше, ніж два безміни воску. То мені 

дешевше стане, ніж понитчина на ранену голову, а в мене вона вже, вважай, пробита 

і провалена. Ще й більш од того: не можу я герцювати, бо меча не маю, зроду-віку 

і натями не було.  

— На те я знаю добру раду,— сказав Лісовий джура.— Є в мене тут два мішки 

полотняні однакі завбільшки: ви візьмете один, я другий та й будем войдуватися тими 

мішками, рівною, мовляв, зброєю. 

— Ну, як так, то ще нехай,— погодився Санчо.— У такій бійці ран не буде, хіба порох 

один з одного повибиваємо. 
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— Так-то воно, та не зовсім,— сказав Лісовий джура.— У ті мішки, щоб їх вітром не 

занесло, треба вкинути по півдесятку гладеньких камінців-круглячків, і завважки щоб 

однакові були; так будемо собі мішкуватись без будь-якої шкоди й невигоди. 

— Ого, батькові моєму царство небесне! — гукнув Санчо.— Оце так м’якота буде, не 

кажи ти хутро цибулине або клоччя бавовняне, щоб лоби нам не потрощились, маслаки не 

поламались... Та напхайте туди і шовковиння, добродію, а я все одно битися не буду: 

нехай там пани наші борються, то їхня річ, а ми собі пиймо та жиймо, поки живеться. 

Настане той час-година, то життя наше й само урветься; на яке ж лихо нам тую годину 

приспішати, зеленцем недоспілим без пори додолу гупати? 

— Ви там що не кажіть,— наполягав Лісовий джура,— а нам таки хоть із півгодини 

випадає подубаситись. 

— Ба ні,— заперечив Санчо.— Де видано бути таким нечемним і невдячним, щоб 

заводити бійку за невинного Бога, з ким оце пив і їв? Та ще як не маєш гніву, ні досади, то 

якої холери й сікатись? 

— Ну, цьому лихові легко зарадити,— відповів Лісовий джура.— От візьму підійду 

нишком до вашеці і вріжу два чи три ляпаси, що ви й ногами вкриєтесь. Отут уже хоть би 

гнів ваш як бабак спав, то я його таки розбуджу. 

— А на ті хитрощі є в мене незгірші мудрощі,— сказав Санчо.— Не встигне вашець 

мого гніву розбудити, як я ваш добрим дубцем навіки присплю (хіба на тім світі 

прокинеться); бо не такий я єсть чоловік, щоб хто мене лящами годував. А найкраще 

нехай кождий свого глядить і сам свій гнів присипляє, бо чужа душа — темний ліс, хто 

йде по вовну, той часом стриженим вертає, а Бог благословив мир і прокляв війну; кажуть, 

що як кота задражнять, і зацькують, і заженуть у тісний кут, то він стає левом, а я ж таки 

чоловік, то бозна-ким можу стати. Отож остерігаю і варую вас, пане джуро, що все зло 

і лихо, що з нашої суперечки постати має, окошиться на вашій милості. 

— Гаразд,— відповів Лісовий джура.— Дасть Бог день, то, казав сліпий, видно буде. 

Тим часом у вітті дерев обізвалась безліченна безліч пташок різноперих; розмаїтими 

веселими співами ніби вітали вони й віншували молодесеньку зорю світовую, що появила 

свій гожий вид між брам та кружганків сходу, струшуючи з кучерів своїх міріади 

краплистих перел; купалися зела в любій тій волозі і самі, здавалось, пінились та 

шумували дрібнісіньким білим бісером; верби струменіли духмяною манною, кринички 

сміялись, потоки жебоніли, гаї раділи, й пишалися луки у вранішнім сяйві. Заледве світло 

денне дозволило розрізняти гаразд предмети, як Санчові впав у око найперше ніс Лісового 

джури, не ніс, а носяра, що тінь од нього застилала, сказав би, все тіло. Те велетенське 

нюхало, перехняблене на половині, звисало нижче рота пальців на два чи три, все було 
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в бородавках, а на колір синяве, мов баклажан. Як загледів Санчо тую пику, спотворену 

бородавистою закарлюкою незвичайного кольору, ноги й руки у нього затряслися, мов 

у дитини, що її родимець напав: краще, казав собі подумки, схоплю мовчки дві сотні 

лящів, ніж маю злості добувати і з такою поторочею в бійку заходити. 

Дон Кіхот і собі глянув на свого супротивника: обличчя розгледіти не міг, бо його 

закривало забороло, та помітив, що був то чоловік кремезний, хоть і не вельми собою 

високий. Поверх обладунку була на ньому опанча чи козачина із щирого, бачиться, 

златоглаву, усипана геть уся блискотючими люстерками-свічадками, що аж очі на себе 

брали; понад шоломом рясно маяли пера зелені, жовті й білі; спис його, до дерева 

приставлений, був довгий і замашний, а клюга на ньому гартована завдовжки більше як 

у п’ядь. 

Усе те побачив Дон Кіхот, усе постеріг, а з баченого й спостереженого зробив 

висновок, що рицар той неабияку мусив мати силу; проте на одміну від Санча Панси не 

злякався, а чемно й невимушено звернувся до Рицаря Свічад: 

— Якщо ваша войовничість, пане рицарю, не притлумила у вас ввічливості, то її іменем 

прошу вас піднести на хвильку забороло, аби я міг побачити, чи мужність обличчя вашого 

дорівнює сміливості вашої постави. 

— Чи вийдете ви, пане рицарю, з сього двобою переможцем, а чи переможеним,— 

відповів Рицар Свічад,— ви матимете однаково час і змогу побачити мене; якщо я не 

спішуся вволити зараз же ваше бажання, то причина тому тільки одна: боюся, що уйму 

честі прекрасній Касільдеї Вандальській, коли загаюсь хоч на малу часину, одкриваючи 

забороло перед тим, як змушу вас визнати самі знаєте що. 

— То, може, хоть скажете, поки ми на коні не сіли,— мовив Дон Кіхот,— чи я той 

самий Дон Кіхот, якого ви нібито перемогли. 

— На сей запит одповідаємо,— одказав Рицар Свічад,— що ви кап-у-кап схожі на того 

рицаря, котрого я переміг, та оскільки ви кажете, що вас переслідують чарівники, не смію 

твердити про цілковиту тотожність. 

— Сього з мене цілком досить, щоб переконатись у вашій помилці,— сказав Дон 

Кіхот,— та щоб і вас у тому переконати, нехай лишень приведуть коні; якщо тільки Бог 

поможе, моя володарка зізволить, а правиця моя не зрадить, то в коротший час, ніж мали б 

ви забороло підняти, побачу вже ваше обличчя,— а ви побачите, що я не той Дон Кіхот, 

якого ви, на вашу думку, колись перемогли. 

Урвавши на тому розмову, обидва допали коней: Дон Кіхот завернув Росинанта, щоб із 

розгону краще вдарити на суперника, те саме зробив і Рицар Свічад. Пробігши яких кроків 

двадцять, Дон Кіхот пристав, почувши його гукання. 
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— Не забувайте ж, пане рицарю, нашої умови,— нагадав Рицар Свічад.— 

Переможений має здатися на волю переможцеві, як ми вже казали. 

— Знаю,— відповів Дон Кіхот,— і при тому вимоги, поставлені переможеному, не 

мають вибігати за межі рицарського кодексу честі. 

— Ясно само собою,— одказав Рицар Свічад.  

Тут Дон Кіхот скинув очима на носяку Лісового джури і здивувався не менше од Санча, 

гадаючи, що то, певне, прочвара якась або людина несьогосвітньої породи. А Санчо як 

побачив, що пан його розгін бере, так і отерп із ляку: ану ж зостанься віч-на-віч із тим 

носанем, а він довбоне тебе своєю закарлюкою, то й заореш носом із самого страху, тим 

і баталія твоя скінчиться. Побіг слідком, учепився Росинантові за стреміння і став прохати 

Дон Кіхота, що збирався вже завертати: 

— Прошу вас і благаю, паночку мій любий, нехай ваша милость підсадить мене на того 

он дуба, перш ніж до бою летіти; згори мені краще буде видно, як ваша милость із тим 

лицарем вой воюватиме. 

— Схоже на те, Санчо,— зауважив Дон Кіхот,— що тобі просто на високий поміст 

заманулось: так можна безпечне на бій биків дивитись. 

— Щиро кажучи,— признався Санчо,— мене здивував і налякав велетенський ніс того 

джури, аж боязно коло нього стояти. 

— І справді, ніс такий, що і я злякався б, якби був не я,— сказав Дон Кіхот.— Ну, 

гаразд уже, давай підсаджу. 

Поки Дон Кіхот підсаджував Санча на коркового дуба, Рицар Свічад од’їхав скільки 

там треба було до розгону і, гадаючи, що його суперник уже готовий до бою, не став 

чекати суремної яси чи іншого якого гасла, а повернув коня свого, що не був ані 

прудкіший, ані показніший за Росинанта, і погнав його щодуху назустріч ворогові, хоть 

духу того ледве стачило на помірний клус. Як же побачив, що Дон Кіхот джуру свого на 

дерево підсаджує, натягнув повода і осадив коня, за що той був йому вельми вдячний, бо 

вже зовсім з моці вибився. А Дон Кіхот, якому здавалось, що ворог уже на нього льотом 

летить, так стиснув шпорами худющі Росинантові боки, що бідному аж зашпори зайшли 

і ушпарив він щирим галопом (повідає історія, що таке трапилось йому одним-однісінький 

раз, а то все трюхикав тільки). Отаким шаленим алюром заскочили вони Рицаря Свічад, 

що даремно всаджував своєму коневі остроги аж по самі кнопки — той як на пні став, ані 

руш із місця, де його на бігу зупинено. І з конем вершник борюкався, і зі списом ніяк не 

міг собі дати ради, бо й не вмів, либонь, його до бою зважити. Заставши супротивника 

в такому сприятливому для себе стані, Дон Кіхот ні про що не дбав; без будь-якого ризику 

й небезпеки з таким імпетом ударив на Рицаря Свічад, що миттю вибив його з сідла: 
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полетів бідолаха через коня перевертом ja й простягнувся на землі недвигою, мовби 

мертвий. 

Скоро Санчо теє побачив, ізсунувся з дуба і попрямував швиденько до пана, а той, 

ізлізши з Росинанта, нахилився над Рицарем Свічад і заходився розсупонювати йому 

шолома, щоб подивитись, чи живий іще, а як живий, то щоб на вітер підняти, та 

й побачив... Хто б міг сказати, що він там побачив, не викликавши подиву, зачудування 

й здуміння усіх послухачів? Побачив же він, повідає історія, живе — обличчя, 

справжнісінький вид, достеменну твар, існу фізіономію, правдивий образ і сущу подобу 

бакаляра Самсона Карраска, а побачивши, заволав зичним голосом: 

— Бігай сюди, Санчо, дивись і вір, як хочеш, неймовірному! Ступай, кажу, і вважай, що 

може тая магія, що можуть тії чарівники та чорнокнижники!  

Надбіг Санчо і, уздрівши лице бакаляра Карраска, знай тільки хрестився та божкався 

без міри й без ліку. А що рицар той повержений і далі не подавав жодних ознак життя, 

Санчо сказав Дон Кіхотові: 

— Така в мене думка, пане мій, що хай би ваша милость оцьому нібито бакалярові 

Самсонові меча в рот угородила, бо то, може, і є один із ворогів ваших, чорнокнижників. 

— Добре єси кажеш,— погодився Дон Кіхот.— Що менше ворогів, то краще. 

І став уже меча добувати, щоб тую Санчову думку й пораду до зробу довести, як 

надоспів Лісовий джура (уже без того носа, що такого потворного надавав йому вигляду) 

і закричав: 

— Схаменіться, пане Дон Кіхоте, адже у стіп вашої милості лежить ваш приятель, 

бакаляр Самсон Карраско, а я його джура. 

Як побачив його Санчо без тої осоруги, спитав: 

— А де ж носяра? Той одказав: 

— А осьосьо, в кишені. 

І, сягнувши рукою в праву кишеню штанів, витяг маскарадного носа, описаного нами 

вище: зроблений він був із лакованого картону. Санчо приглянувся до джури пильніше і, 

вражений, вигукнув: 

— Мати Божа, царице небесна! Чи се не Томе Сесьяль, сусіда мій і кум? 

— А то ж хто? — відповів обезносений джура.— Авжеж, що Томе Сесьяль, приятелю 

мій і куме Санчо Панса. Я розкажу тобі, які хитрощі, штучки та каверзи мене сюди 

привели, тільки спершу впросіть і вблагайте пана вашого, щоб не чіпав і не рушив, не 

вбивав і не ранив поверженого йому до ніг Лицаря Свічад, бо не думайте й не 

сумнівайтесь, то таки справді наш односелець бакаляр Самсон Карраско, шибайголова 

і невдаха. 
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Саме на той момент Рицар Свічад прийшов до тями; Дон Кіхот, помітивши теє, 

наставив на нього голого меча і промовив: 

— Тут вам, пане рицарю, й смерть, якщо не визнаєте, що незрівнянна Дульсінея 

Тобоська перевищує й переважує вродою своєю вашу Касільдею Вандальську. Крім того, 

мусите пообіцяти мені (якщо залишитесь живим після цього побою й поразки), що підете 

до города Тобоса і представитесь від мого імені моїй володарці, аби чинила з вами, що її 

воля; як же вона поверне вам вашу свободу, маєте знов розшукати мене (сліди моїх діянь 

правитимуть вам за найпевніший дороговказ) і здати мені з усього справу: як бачите, 

вимоги мої, згідно з нашою попередньою конвенцією, не вибігають поза межі установ 

мандрованого рицарства. 

— Визнаю,— сказав повержений рицар,— що більше вартий подертий і брудний 

черевик сеньйори Дульсінеї Тобоської, аніж розчухрані, хоть і чисті, патли Касільдеї; крім 

того, обіцяю сходити до вашої володарки і повернутися сперед її обличчя до вас для 

повного й докладного справоздання. 

— Ви повинні також визнати і вважати надалі,— додав Дон Кіхот,— що переможений 

вами рицар не був і не міг бути Дон Кіхотом з Ламанчі, що то був хтось інший, на нього 

схожий, так само як я визнаю і вважаю, що хоть ви і здаєтесь бакаляром Самсоном 

Карраском, ним не єсте насправді, ви хтось інший, подібний до нього, що в сю подобу 

перетворили вас мої вороги, аби я впинив і вгамував силу мого гніву і був милостивіший 

у славі моєї перемоги. 

— Усе те я визнаю, вважаю і гадаю так само, як визнаєте, вважаєте і гадаєте ви,— 

промовив змордований рицар.— Допоможіть мені тільки встати, як можна буде, бо, 

падаючи, так забився, що нема на мені живого місця. 

Дон Кіхот підвів його з допомогою Лісового джури, себто Томе Сесьяля, з якого Санчо 

не зводив очей і все розпитував про те і про се. З відповідей ясно було, що то таки 

достеменний Томе Сесьяль, а не самозванець якийсь, але непевність, викликана в Санчові 

Дон Кіхотовими словами про дії чорнокнижників, які перетворили Рицаря Свічад на 

бакаляра Самсона Карраска, довела простака до того, що вже очам своїм не хотів вірити. 

Зрештою пан і слуга так і лишились при своїх сумнівах, а Рицар Свічад із джурою, 

невеселі обидва й непишні, віддалилися від Дон Кіхота й Санча; треба було десь оселі 

шукати, щоб скаліченому садна заліпити та ребра вправити. Дон Кіхот із Санчом подалися 

знову на сарагоський шлях, де їх і залишає історія, щоб оповісти тим часом, хто такий був 

Рицар Свічад і його буйноносий зброєносець. 
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Розділ XV, де розказується й показується, хто такі були 

Рицар Свічад та його зброєносець 

Радий, веселий та гордовитий їхав Дон Кіхот, здобувши перемогу над таким хоробрим 

витязем, яким був у його уяві Рицар Свічад; упевнившись на взяте рицарське слово, він 

сподівався дізнатись небавом, чи володарка його і досі ще заворожена: адже подоланий 

рицар будь-що-будь мусить, під страхом утрати свого звання, повернутись до переможця 

і доповісти йому про свою з нею зустріч. Про одно ж гадав Дон Кіхот, а зовсім про інше 

Рицар Свічад; як ми вже сказали, під ту хвилю ним володіла єдина думка — де б йому 

притьмом перев’язатись. 

Так от, повідає історія, як порадив ото бакаляр Самсон Карраско Дон Кіхотові 

вернутися знову до рицарювання, то вже домовився був із парохом та цилюрником, якого 

способу слід ужити, щоб примусити гідальга сидіти дома й не рипатися за тими 

злоповісними пригодами. Усі вони погодились на тому (найдужче наполягав сам 

Карраско), що Дон Кіхотові треба дати змогу виїхати, бо утримати було однак неможливо, 

а тоді рушить за ним Самсон у перевдязі мандрованого рицаря, знайде будь-яку зачіпку 

для поєдинку і домовиться заздалегідь, що переможений повинен здатися на ласку 

переможцеві; подолавши ж Дон Кіхота (що здавалось річчю легкою аж надто), зажадає од 

нього, аби вертався додому в село і не рушав із місця два роки чи там до особливого 

розпорядження; переможений Дон Кіхот конче мав виконати ту умову, не мігши зламати 

й порушити рицарські звичаї, а поки він перебуватиме в домашньому ув’язненні, ті його 

химери забудуться або ж на божевілля знайдуться які підхожі ліки. 

Карраско на те пристав, а за джуру йому зохотився Санчів приятель і кум Томе 

Сесьяль, чоловік веселого норову та бистрого розуму. Самсон спорядився вищеписаним 

робом, а Томе Сесьяль нап’яв на свого натурального носа ще й того маскарадного, щоб 

кум при зустрічі не вгадав. От подалися вони в дорогу слідком за Дон Кіхотом і мало не 

наспіли на ту пригоду з колісницею Смерті, та доступили їх аж у лісі, де й сталося те, про 

що вже знає обачний читальник. І якби не дивугідні фантазії Дон Кіхота, який уроїв собі, 

що бакаляр — не бакаляр, то не діждався б наш пан бакаляр ліценціатського звання 

доскочити. Пустився-бо пташок видирати, та й гнізда не знайшов. Побачивши Томе 

Сесьяль, як зле обернувся їхній задум і як плачевно скінчилася виправа, сказав бакалярові: 

— Так нам, пане Самсоне, і треба: катюзі по заслузі! Легко казка кажеться, та важко 

часом діло робиться. Дон Кіхот дурний, а ми розумні, тільки він собі здоровий і веселий, 

а вашець побитий і сумний. То скажіть же мені тепер, хто дурніший: чи той, хто дурним 

удався, чи хто самохіть у дурні пошився? 
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На те одповів Самсон: 

— Різниця тут у тому, що хто дурний удався, то навіки дурень, а хто дурнем самохіть 

стає, може коли хоч перестати. 

— Коли так,— сказав Томе Сесьяль,— то я власною охотою пошився в дурні, як став 

до вас за джуру, а тепер за власним же бажанням із дурнів виходжу і вертаю додому. 

— Як знаєте,— одказав Самсон,— що ж до мене, то шкода й гадати, що повернусь 

додому, поки не обкладу киями Дон Кіхота. Шукатиму його тепер не для того, щоб до 

глузду привести, а щоб помсту свою на нім удовольнити, бо ребра мої потовчені так 

болять, що не можу здобутись на милосердніші помисли. 

В таких розмовах доїхали вони нарешті до села, де щасливим випадком знайшовся 

костоправ один: у нього ж то й курувався невдаха Самсон. Томе Сесьяль поїхав додому, 

а він лишився тут, обмірковуючи плани помсти; слушного часу історія ще повернеться до 

нього, а ми тим часом повеселимося з Дон Кіхотом. 

Розділ XVI 

Про зустріч Дон Кіхота з розважливим шляхтичем 

ламанчським 

Отож, як сказано, веселий, радий та гордопишний верстав Дон Кіхот свою путь, 

гадаючи, що по здобутій оце перемозі він став найславнішим мандрованим рицарем сього 

світу і свого віку. Усі пригоди, що мали йому приключитись, він уже заздалегідь уважав 

за відбуті й доведені до щасливого краю, чари й чарівників мав за ніщо і зовсім не 

пам’ятав ні про киї, що нахапався рицарюючи, ні про кам’яний град, Що півстіни зубів 

йому витрощив, ні про невдячних галерників, ані про нахабних янгуасців, що його 

дубцювали; нарешті, мовив собі на думці, якби тільки пощастило прибрати спосіб, засіб 

чи ярміс та відчарувати володарку його Дульсінею, не заздрив би він найвищому 

блаженству, що будь-коли засяг чи міг засягти найфортунніший мандрований рицар 

минувшини. Поринув він цілком у теє марення, аж тут обізвавсь до нього Санчо: 

— Ну, і треба ж отаке, пане? І досі мені перед очима маячить той понад усяку міру 

дивоглядний носюра кума мого, Томе Сесьяля. 

— Невже ти й справді гадаєш, Санчо, що Рицар Свічад то був бакаляр Карраско, 

а зброєноша його — твій кум Томе Сесьяля. 

— Не знаю, що й казать,— відповів Санчо,— знаю тіки, що прикмети всі про мою хату 

та про жінку й діти так подав, що інший хто не зміг би. Та й на твар, як носа ізняв, 

достеменнісінький Томе Сесьяль, і голос таки ж його, а не чий. 
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— Поміркуймо резонно, Санчо,— провадив Дон Кіхот.— От ти мені скажи: з якої речі 

мав бакаляр Самсон Карраско являтись мандрованим рицарем, узброєним до нападу 

і оборони, і ставати зі мною до бою? Чи я, може, йому ворог? Чи я дав йому коли який 

привід до гнівання? Чи я йому суперник, чи він теж войовницьким ремеслом бавиться 

і заздрить бойовій моїй славі? 

— А чого ж тоді, пане,— спитав Санчо,— лицар той, хто б він там не був, схожий отак 

на бакаляра Карраска, а джура його скинувся на мого кума Томе Сесьяля? Коли то чари, 

як ваша милость каже, то чого вони перекинулись саме в них і ні в кого іншого? 

— Усе то хитрощі й каверзи лихих чорнокнижників, що переслідують мене,— сказав 

Дон Кіхот.— Вони завбачили, що я вийду переможцем із того поєдинку, і подбали про те, 

щоб подоланий рицар постав переді мною в образі приятеля мого, бакаляра, аби дружба, 

що я до нього маю, стала між вістрям меча мого і потугою моєї правиці, аби правий мій 

гнів угамувався і той, хто так підступно і зрадливо наставав на моє життя, сам залишився 

живий. І ще один доказ: згадай, о Санчо, як легко тим чаклунам ману пускати, один образ 

у другий переображувати, являти гарне бридким, а бридке гарним; не минуло-бо й двох 

днів, як ти доочне бачив красу й уроду незрівнянної Дульсінеї в постаті потворної, 

брудної і неоковирної селючки з каправими очима і смердючим ротом. А як уже той 

облудний чарівник зважився на таке підле перетворення, то нема дива, що обернув когось 

Самсоном Карраском та твоїм кумом, аби видерти мені з рук славу звитяги. Одна тільки 

думка втішає мене: хоть у чиїй там — подобі стояв переді мною ворог, я його, зрештою, 

переміг і переважив. 

— Усю правду тільки Пан Бог знає,— зауважив Санчо. 

А знаючи добре, що перетворення Дульсінеї було наслідком його власних хитрощів та 

каверз, не дуже дослухався до панових резонів і не важився перечити, щоб не 

пробовкнутись, буває, зайвим словом. 

За тими розмовами наздогнав їх чоловік якийсь, що тим же самим шляхом їхав позаду 

на гарній сивострокатій кобилі. На ньому була кирея тонкого зеленого сукна, обрамлена 

червоно-бурим оксамитом, на голові шличок із того ж таки оксамиту; наряд подорожній 

на кобилі був теж зелений і цинамоновий, стреміння коротке. При боку мав мавританську 

шаблю-кривулю на зелено-золотім широкім шабельтасі, полуботки-мишини з того самого 

товару, що й перев’язь, остроги не золочені, а зелені, наведені лаком, покощені 

й налощені так ловко, що, пасуючи до всього убору, видавали кращими, як щирозлоті. 

Порівнявшися з Дон Кіхотом і Санчом, подорожній уклонився їм чемненько і, 

підостроживши кобилу, хотів був їх обігнати, та Дон Кіхот сказав: 
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— Мій гожий пане, коли в вашої милості одна з нами дорога і вам не вельми спішно, то 

я за велику мав би собі ласку верстати путь разом. 

— Сказати правду,— одмовив вершник,— тим я хотів вас оминути, щоб кінь ваш, мою 

кобилу почувши, не роз’ятрився, буває. 

— Могли б ви, пане,— впав у річ Санчо,— могли б, кажу, й придержати кобилку, бо 

кінь у нас такий рахманний і так добре поведений, як ніде й ніколи, і зроду до того 

паскудства не квапився; раз якось тільки знесла була його охота, то мали ми з паном 

покутню годину. Отож, коли хіть ваша, то й припиніться, паночку. Ви йому тую кобилу 

хоть на срібній талірці піднесіть, то він на неї не націлить. 

Подорожній придержав ходи, придивляючись зачудовано Дон Кіхотовій поставі і появі 

(той їхав саме без шолома, якого Санчо баульчиком приторочив до переднього ленчика 

свого в’ючака); не з меншою увагою розглядав і Дон Кіхот вершника в зеленому, бо то, 

думалось йому, був собі не абихто. Літ мав, дивитись, під п’ятдесят, волосся негусте, 

шпакувате, ніс орлиний, погляд жвавий та й поважний воднораз, а з одягу й постави знати 

було, що вжитки мав добрі. Про Дон Кіхота ж думав той у зеленому, що такого взору 

й штибу чоловіка йому зроду ще бачити не траплялось: довгов’язий, гінкотелесий, 

худокостий та жовтовидий, а тут іще ця вся зброя, манера й поведінка,— справді, віддавна 

вже в тім краю такої прояви не проявлялось. Дон Кіхот помітив, що подорожній так 

пильно його розглядає, і відчитав з очей його цікавість, а що сам був завжди ввічливий 

і кожному готовий до послуги, то перший сказав, не чекаючи розпитків: 

— Мені не дивно, що ваша милость дивується на незвичайність і неординарність моєї 

постаті; та думаю, що ви з того дива вийдете, як я скажу вам, а ви почуєте, що єстем рицар 

«з тих, як кажуть у народі, що пригод собі шукають». Я покинув свій рідний край, 

заставив статки-маєтки, занедбав привілля і кинувся в обійми Фортуні — нехай веде мене, 

куди їй заманеться. Піднявся я воскресити вмерле мандроване рицарство, і ось уже 

відколи, то спотикаючись, то падаючи, то точачись, то знов устаючи, я здійснюю свій 

задум, де тільки можу: запомагаю вдови, захищаю дівиці, опікуюсь мужніми жонами, 

сиротами й недолітками, що є натуральним і неодмінним обов’язком мандрованих 

рицарів. За ті мої численні доблесті й христолюбиві подвиги прославлено вже мене 

друком між усіма, чи майже всіма, націями світу. Тридцять тисяч примірників випечатано 

вже моєї історії, а з Божої допомоги додрукується ще стосоткрот по тридцять тисяч. 

Коротка річ, сказати б одним чи кількома словами, єстем Дон Кіхот з Ламанчі, інакше 

іменований Рицарем Сумного Образу. І хоть кажуть, що власна хвала є завше зла, часом 

я буваю змушений отак сам себе величати, коли більше нікому. Знаючи ж тепер, хто такий 

я єсть і яке покликання справляю, не дивуйте, пане шляхтичу, ні на коня мого, ні на списа, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2443 

 

ні на щита, ні на джуру, ні на всю мою зброю, ні на вид мій жовтий, ані на худину мою 

нужденну. 

Сеє сказавши, замовк Дон Кіхот, а той у зеленому не одразу й на слово спромігся, 

розгубився б то, чи що; аж чималу хвилю згодивши, озвався: 

— Уміли єсте, пане рицарю, з дивування мого цікавість мою пізнати, та не здолілисте 

мене з дива вивести; сказали з ласки вашої, що, дізнавшись, хто ви такий, перестану 

дивуватись, от же ж я дізнався, а дивуюсь і чудуюсь більше ніж перше. Чи ж то річ 

можебна, що й нині є на світі мандровані рицарі і що друкуються книги про справдешні 

рицарські подвиги? Не думалось мені й не гадалось, аби в наш час хтось там десь 

запомагав удови, боронив дівиці, шанував мужні жони, опікувався сиротами, і нікому б 

я зроду не повірив, якби отеє не побачив вас у живі очі. Даймо ж хвалу Богові, щоб 

історія, видана, як ви кажете, про істинні й високі ваші рицарські діяння, пустила 

в непам’ять оті незліченні книги про вигаданих мандрованих рицарів, яких стільки 

розплодилось у світі на превелику шкоду добрим звичаям і на не менший уверед добрим 

повістям. 

— Багато що далося б сказати,— зауважив Дон Кіхот,— стосовно вигаданості чи 

невигаданості тих історій про мандрованих рицарів. 

— Як то? — спитав той у зеленому.— Хіба ж сумнівається хоч хто, що вони не гідні 

віри? 

— Я сумніваюсь,— одказав Дон Кіхот.— Та не говорім про се більше; протягом сієї 

подорожі, маю в Бозі надію, я ще переконаю вашу милость, яку помилку ви вчинили, 

приставши на думку тих, що не вірять у їхню правдивість. 

Останні Дон Кіхотові речі збудили в подорожнього підозру, що рицар сей, мабуть, 

несповна розуму, і він став чекати, чи не підтвердять того здогаду якісь інші висловлення. 

Та поки до того дійшло, Дон Кіхот попрохав його, щоб і він розповів про себе тепер, як 

дізнався вже про супутникове життя-буття. На те чоловік у зеленій киреї сказав: 

— Я собі, пане Рицарю Сумного Образу, шляхтич родом із села, куди оце 

з добротливого Бога поміччю постигнемо сьогодні на обід. Маєток маю незгірший, а на 

ім’я дон Дієго де Міранда. Живу собі помалу з жінкою, дітьми та друзями, бавлюсь 

полюванням та риболовлею, проте хортів і кречетів не держу, тільки перепела-вабця та 

пронозувату ласицю. Є в мене десятків із сім книжок, которі гишпанські, а которі 

латинські, що історичні, а що й божественні: рицарських же книг і на поріг не пускаю. 

Гортаю радше світські, ніж духовні, як вони тільки пристойні та утішні, чарують 

проречистим словом і захоплюють цікавим змістом, хоть таких книжок у Гишпанії 

обмаль. Часом гостюю у сусід і приятелів, частіше гощу їх у себе, стіл у мене чистий, 
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добрий і не скупий. Не люблю пліткарити і не дозволяю, щоб при мені хто злорічив; не 

суну носа до чужого проса і не мишкую за людськими вчинками; ходжу щодня на службу 

Божу і подаю на бідність, та не хвалюся доброчинністю, аби не допустити до серця 

лицемірства та марнославства, що знишка і в найсмиреннішу душу закрадатися люблять; 

намагаюсь помирити, де хто посварився, свято почитую Пречисту Діву і вповаю 

повсякчас на безконечну благостиню Господа Бога нашого.  

Пильно прислухався Санчо, що той шляхтич про життя своє та заняття оповідував, 

і здалось воно йому таким святим та праведним, мов у чудотворця якого; тоді скочив із 

Сірого, вчепився подорожньому в праве стремено та й давай його в ногу цілувати і раз, 

і вдруге, і в хтозна-котре, та так же то побожно, мало не крізь сльози. 

— Що ви робите, чоловіче добрий? До чого ці цілунки? 

— Дайтесь, пане, цілувати,— одрік Санчо,— бо оце, скільки живу, вперве, либонь, бачу 

святого, що верхи їде. 

— Не святий я,— заперечив шляхтич,— а великий грішник. От ви, певне, доброї душі 

чоловік, воно й з простоти вашої знати. 

Санчо знову сів у сідло своє, викликавши усміх на повитому глибоким сумом обличчі 

Дон Кіхота і додавши дивування дону Дієгові. Дон Кіхот запитав у шляхтича, скільки 

в нього дітей, і докинув, що старожитні філософи, несвідомі істинного Бога, за найвище 

для людини благо покладали дари натури і фортуни, а також наявність численних друзів 

і якомога більше добрих дітей. 

— У мене, пане Дон Кіхоте, одним-один син,— відповів шляхтич,— та хто зна, чи не 

був би я щасливішим, якби його не мав; не тим, що він у мене лихий, а тим, що не такий 

добрий, як би мені жадалось. Років йому, вважай, вісімнадцять, із них шість перебув 

у Саламанці, вивчаючи латину та греку; як же я хотів, щоб він до інших приступив наук, 

то виявилось, що хлопець напропале залюбився в науку поезії (якщо її взагалі можна 

наукою звати), і годі його схилити до студіювання права, на яке я його націляв, чи до 

цариці всіх наук — теології. Сподівався я побачити в ньому вінець роду нашого, бо 

живемо в час, коли королі наші найвищими обдаровують нагородами ґрунтовну та 

доброчесну ученість, бо вченість без чесноти — то перлина в купі гною. А синок мій 

цілісінький день може над тим мудрувати, чи добре, чи зле висловився Гомер у такому-то 

вірші «Іліади», чи пристойним, чи ні показався Марціал у такій-то епіграмі, чи так, чи сяк 

слід тлумачити отакі й такі рядки Верґілія. Тільки в нього й мови, що про книжки 

названих поетів та ще про Горація, Персія, Ювенала й Тібулла, бо новітніх гишпанських 

співців він не вельми цінує. Хоть же рідну поезію не конечне собі влюбляє, морочиться 
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оце зараз, компонуючи глосу на присланий із Саламанки чотиривірш — здається, там 

у них турнір поетичний. 

На все теє одказав Дон Кіхот: 

— Діти, пане, то ніби частки утроби родительської, тим-то слід їх любити, чи добрі 

вони там, чи лихі, як любимо душу, що животворить нас: повинні їх отець-мати з малого 

малку на добру путь наставляти, на добрий розум навчати, на благочестиві звичаї 

навертати, аби, до зросту дійшовши, стали батькам своїм старим опорою, а нащадкам 

хвалою і славою. Не вважаю за доцільне змушувати їх до студіювання тієї чи іншої науки, 

хоть переконування ніколи не завадить. Коли ж наука потрібна не pro pane lucrando
1
, коли 

небо послало щасливому студентові батьків, що його всім обмислити спроможні, такому, 

на мою думку, слід дозволити в ту науку вдатися, до якої він найбільше схильний, і хоть 

поезія дає менше користі, ніж утіхи, заняття нею нічиєї не може остидити слави. Поезія, 

мостіпане, то в мене молодесенька та ніжнесенька панянка, вродлива понад усяке слово, 

котру ту панянку дбайливо чепурять, оздоблюють і зукрашають багато інших, що суть всі 

наші науки: вона ж то всіма ними послугується, а вони всі через неї уповажнюються. 

І така то панянка, що не любить, аби її руками хапано, по вулицях волочено, по майданах 

велелюдних показувано чи по палацах гордопишних виставлювано. То така алхімічна 

сполука, що хто коло неї ходити вміє, добуде з неї щире золото неоціненної проби; треба 

тільки тримати її в шорах, не давати розтікатись безсоромними сатирами та 

безпардонними сонетами і ніяким світом у продаж не пускати, хіба що в вигляді героїчних 

поем, жалісливих трагедій чи веселих та штудерних комедій; не слід також допускати до 

неї усяких блазнів та черні несмисленної, нездатної збагнути її сили і скласти ціну її 

скарбам. І не гадайте, пане мій, що під черню я розумію тут саму лише простоту та 

низоту: усякого невігласа, будь він паном великим чи князем, можна й слід зарахувати до 

сього розряду; той же, що трудитиметься поезією, дотримуючи указаних вище умов, 

уславить і звеличить ім’я своє поміж усіма культурними націями світу. А що син ваш, 

кажете, легковажить рідне письменство, то він, на мій суд, помиляється, і ось чому: 

великий Гомер не писав латинською мовою, бо був греком, а Верґілій не писав по-

грецьки, бо був латинцем. Одне слово, всі поети давнього часу творили мовою, що її 

ввіссали з материнським молоком, і не сягали до чужої якоїсь, аби висловити високі свої 

думи; а якщо так, то слід сей звичай і на інші народи поширити, і не погорджувати 

німецьким, скажімо, поетом, коли він пише по-німецьки, або кастільцем чи навіть 

біскайцем, як вони по-своєму творять. Тільки ж син ваш, добродію (так я собі мислю), не 

проти поезії рідномовної виступає, а проти поетів, мабуть, що, крім гишпанщини, не 
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знають жодної іншої мови, ані жодної іншої науки, що могли б підтримати, посилити 

й збагатити прирожденний їхній хист. Та й се ще не певна річ, адже правду то кажуть, що 

поетом народжуються, себто правдивий поет уже з матірнього лона поетом виходить і, 

мавши в собі той од неба даний нахил, без жодної дальшої науки й штуки компонує речі, 

які справджують відомий вислів: «Est Deus in nobis»...
1
 А ще додам, що вроджений поет, 

що заручиться допомогою мистецтва, більше варт і вищого осягне, аніж той, хто прагне 

стати поетом, спираючись лише на знання правил: мистецтво-бо не перевершує природу, 

а тільки вдосконалює її, і найдосконаліший поет є наслідком злуки природи з мистецтвом 

і мистецтва з природою. На закінчення моїх міркувань скажу вам, пане шляхтичу, нехай 

ваша милость дозволить іти синові, куди веде його зірка: мавши-бо такі до науки здібності 

і подолавши щасливо перший її щабель, се єсть знання мов, дійде він і до вершин 

світського письменства, що так личать шляхтичеві й кавалерові, так його оздоблюють, 

підносять і відзначають, як митра єпископа або як мантія вченого правознавця. Сваріте 

сина вашого, як писатиме сатири з наругою честі ближнього, вкарайте його, а писання 

порвіте; як же творитиме їх взором Горація, що так удало вмів таврувати пороки взагалі, 

то похваліте, бо годиться поетові картати заздрощі й засуджувати завидників чи інші вади 

та їх носіїв, не прив’язуючи віршів своїх до певної особи. Щоправда, бувають поети, які 

задля втіхи злорічення ладні наразитися на вигнання і йти кудись на понтійські острови. 

Якщо поет честивий у звичаях, таким він буде і в своїх творах, перо — то язик душі: які 

в ній витворились поняття, такі будуть і писання. Як убачають королі й можновладці 

чудовну науку поезії серед підданців розумних, доброчесних та поважних, вони їх 

шанують, почитують і обдаровують, ба навіть вінчають листям із дерева, що не боїться 

грому, мовби ясуючи, що ніхто не сміє ображати тих, чиї скроні тими вінцями вшановані 

й оздоблені. 

Подорожній у зеленій киреї з дива не виходив, слухаючи Дон Кіхотової орації, і ладен 

був уже змінити свою думку, що то божевільний. А Санчо, не дослухавши й половини тієї 

промови, що була йому не до шмиги, збочив трохи з дороги попрохати молока в пастухів, 

що неподалік вівці доїли. Захоплений розумом Дон Кіхота і його проречистим словом, 

шляхтич хотів був відновити бесіду, як рицар наш, підвівши голову, побачив раптом на 

шляху поперед себе критий фургон, умаєний королівськими хоруговками, і, уявивши собі, 

що то має бути якась незвичайна пригода, гукнув голосно Санча, аби подав йому шолома. 

Зачувши те гукання, Санчо чимдуж погнав Сірого од пастухів до пана, що мав пережити 

жахливу й дивовижну пригоду. 
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Розділ XVII, де псується найвища вершина і скрапня межа, 

якої сягнула й могла сягнути Дон Кіхотова нечувана одвага 

в щасливо перебутій пригоді з левами 

Повідає історія, що як гукав Дон Кіхот Санча, аби шолома йому подав, джура сторгував 

саме у вівчарів гляганого сиру; бачивши, що панові спішно діється, не знав гаразд, що 

з тим сиром робити і куди його покласти, а кидати жаль, бо гроші заплатив уже. Не довго 

думаючи, сунув те добро в шолом панів, та й до нього — що там йому так пильно 

припало? А той йому й каже: 

— Подай-но, друже, шолома: або я мало розуміюсь на пригодах, або оце така нам 

прилучається, що конче маю стати і вже стаю до броні. 

Шляхтич у зеленій киреї, почувши ті слова, розглянувся пильно на всі боки, та нічого 

не побачив, крім фургона, що їм назустріч їхав; на фургоні тому були дві чи три 

хоруговки, які свідчили, що везеться в ньому якийся скарб його королівської милості. Так 

же він і сказав Дон Кіхотові, але рицар не дав його словам віри, бувши тої думки і гадки, 

що завше йому мають траплятися пригоди і тільки пригоди. 

— Добре зготувавсь до бою — перемога за тобою,— сказав він шляхтичеві.— Ніколи 

не завадить матись на осторожності, бо я на самому собі досвідчив, що маю ворогів 

видимих і невидимих, і не знати де, коли, як і в чиїй подобі можуть вони на мене напасти. 

І обернувшись до джури, зажадав од нього шолома; той же, не мавши часу гляганець із 

нього вийняти, так і подав. Дон Кіхот ухопив його сквапливо, не дивлячись, і насадив собі 

на голову; сир здавився й пустив сироватку, що патьоками побігла по виду й по бороді 

Дон Кіхотові. Сторопілий рицар спитав у Санча: 

— Що воно таке, Санчо? Чи то череп мені розм’якшився, чи мозок розтопився, чи то 

піт мене з голови до ніг проймає? Якщо я і вмокрів, то не з переляку, хоть пригода, що має 

мені статись, без сумніву, жахлива... Дай-но чимось утертись, якщо маєш, бо піт рясний 

аж очі заливає. 

Санчо мовчки подав йому хустку, похваливши в думці Бога, що пан не здогадався, 

в чому річ. Дон Кіхот утерся і зняв шолома — подивитись, що йому голову студить; 

побачивши ж усередині ту білу гамулу, підніс до ніздер, понюхав і вигукнув: 

— Клянусь життям володарки моєї Дульсінеї Тобоської, ти сиру мені сюди поклав, 

зраднику їден, шельмо, невірний джуро! 

На те Санчо одповів незворушно, ніби й не він: 

— Як то сир, то дайте сюди, пане, я його з’їм... Тільки цур йому, хай його та нечиста 

сила їсть, що його туди втеребила! Де б то я посмів вашій милості шолом отак паскудити? 
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Найшли мені смілька! От їй же право, пане, послав мені Бог на розум, що і мене якийсь 

чорнокнижник напастує, бо я ж вашої милості знадіб і сустав, от він і насквернив туди, 

щоб ви, терпець утративши, на мене гнів положили і боки мені, як водиться, полатали. 

Тільки цим разом не в ті, лихий, узувся, бо я на добрий вашої милості розум уповаю: ви ж, 

пане, довідне знаєте, що нема в мене ані сиру, ані молока, ані ще чого путнього, а якби 

й було що, то я б його не вам у шолом, а собі в кендюх укинув би. 

— Все може бути,— сказав Дон Кіхот. 

На все те дивився шляхтич і з усього того дивувався, особливо як Дон Кіхот, витерши 

собі голову, обличчя, бороду й шолом, ізнов нап’яв його на лоба, поправився в стременах, 

шурнув меча, чи добре виймається, наважив списа і промовив: 

— Тепер будь, що буде! Готовий я хоть із самим сатаною на міру стати. 

Тут над’їхав саме фургон із хоруговками — на одному мулі погонич сидів та ще на 

передку чоловік якийсь. Дон Кіхот став на них переп’ят і спитав: 

— Куди, братове, їдете? Що се в вас за фургон і що ви в ньому везете? Що воно ото за 

хоруговки? 

На те відповів візник: 

— Фургон се мій, а везу на ньому левів двох добрих у клітках, що губернатор 

Оранський презентом його королівській мості до двору посилає; і хоруговки кор’олівські 

ж, на признаку, що се добро його величності. 

— Чи великі ж ті леви? — поцікавився Дон Кіхот. 

— А великі,— відказав чоловік, що на передку сидів.— Таких іще, або більших, 

з Африки до Гишпанії досі не привожено; сам я левар, то всяких перевозив, а таких іще не 

траплялось. Маємо тут самця й самицю: самець он у першій клітці, а самиця в он тій 

задній, і голодні обоє, бо сьогодні ще їх не годовано. Тож нехай милость ваша рачить дати 

нам дорогу, бо нам якнайшвидше треба кудись доїхати, щоб корму їм добути.  

На ту річ Дон Кіхот тільки осміхнувся: 

— Левчуки, мені? Мені, левчуки? Та ще такої години? Богом святим божуся, побачать 

панове, що їх сюди шлють, чи такий я чоловік, щоб левів ізлякатись! Злізай із воза, 

голубчику, і, як ти собі левар, повідчиняй клітки й повипускай мені сих звірюк: я покажу 

їм у чистім полі, на зло й на перекір усім завидам-чорнокнижникам, що сюди їх 

посилають, хто такий єсть Дон Кіхот! 

— Те-те-те! — сказав собі нишком шляхтич.— Аж ось коли наш добрий рицар перед 

нами зрадився! Певно, той сир розм’якшив-таки йому мозок і геть розрідив у голові олію. 

Тут підійшов до нього Санчо і сказав:. 
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— Пробі, пане, не дайте панові мойму Дон Кіхотові з тими левами заводитись, бо як 

заведеться, то пошматують вони нас усіх на кавалки. 

— А хіба ж ваш господар такий божевільний,— спитав шляхтич,— що справді, гадаєте, 

може кинутись на тих хижих звірів? 

— Не божевільний він,— відповів Санчо,— тільки шалено одважний. 

— То я вже якось одведу його од тої шаленої одваги,— пообіцяв шляхтич. 

І, приступивши до Дон Кіхота, що притьмом наглив леваря клітки одчинити, сказав 

йому: 

— Пане рицарю, пристоїть мандрованим рицарям такі пригоди підіймати, які 

заповідають щасливе докінчання, а не такі, що цілком виключають надію на успіх; адже 

одвага, що межує з необачністю, схиляється більше до безуму, ніж до величі духу. 

А надто ж ці леви проти вашої милості не ворогують, воно їм і не снилось; їх же послано 

його величності на ралець, то не честь, не подоба їх затримувати і дорогу їм загаювати. 

— Знаєте що, пане шляхтичу,— заперечив Дон Кіхот.— Хай ваша милость дбає краще 

про свого перепела-вабця та пронозувату ласицю і не заважає іншим справляти їхню 

повинність. Я своє діло знаю, і зараз побачимо, чи до снаги мені сі вельможні левове, чи 

ні. 

І, повернувшись до леваря, крикнув: 

— Зараз же мені одчиняй клітки, пане леварю, бо нехай мені те та се, як я отсим списом 

до воза тебе не пришию! 

Побачивши погонич рішучість тієї озброєної поторочі, заблагав: 

— Змилуйтесь, паночку, хай ваше добродійство дозволить мені хоть мули випрягти та 

в безпечне місце одігнати, поки тих левів із кліток добуватимуть, бо як вони їх мені 

роздеруть, пропав я навіки: тільки моєї й худоби, що віз оцей та мули! 

— О маловіре! — відповів йому Дон Кіхот.— Ізлазь, розпрягай, роби, що хочеш, та 

зараз побачиш, що то все дурна робота й марна праця. 

Візник зіскочив і заходився чимдуж розпрягати, а левар заволав на все горло: 

— Будьте мені за свідків, усі тут притомні, що я одмикаю сі клітки і випускаю леви 

ґвалтом і примусом; протестую і декларую, що всі шкоди та збитки, що тії бестії заподіяти 

можуть, спадають і приходяться на сього пана, варуючи права мої і заплату. Поки ж не 

одчинив, шукайте собі, панове, безпечного місця — мене-то леви, я певен, не рушать.  

Шляхтич іще раз спробував одраяти Дон Кіхота од того безумства; на таку 

несосвітенну річ наважитись, казав, то значить спокушати Бога.—Той одповів, що сам 

знає, що робить. Шляхтич востаннє застеріг рицаря, аби схаменувся, бо то все, мовляв, 

облуда.  
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— Ну, от що, пане,— сказав йому Дон Кіхот.— Коли ваша мил ость не бажає бути 

очевидником сієї, як ви гадаєте, трагедії, то стисніть острогами свою сиво-строкату та 

й гайда в затишок.: 

Як почув теє Санчо, слізно почав благати пана, щоб на таке діло не поривався, бо проти 

нього і пригода з вітряками, і притичина зі ступарями, і всі інші оказії, досі пережиті, 

були, сказано б, наче коржі з маком. 

— Майте на оці, пане,— казав Санчо,— тут жодних немає чарів ані якого чортовиння. 

Я сам бачив крізь грати і шпарки у клітці справжній левиний пазур, і з пазуря того судити 

можна, що там левище як гора або ще й більший. 

— Із переляку принаймні,— заперечив Дон Кіхот,— він би міг тобі здатися більшим за 

півсвіту. Ну, йде вже, Санчо, а я тут зостанусь; якщо загину, ти ж знаєш давню нашу 

умову: поспішиш до Дульсінеї, і... вриваю на півслові. 

І ще наговорив чимало дечого, що найменшої не залишало надії на можливість 

одвернути його од навісного того умислу. Шляхтич у зеленому радніший був щось удіяти, 

так зброя ж нерівна: заводитись із божевільним (а за такого вже напевне мав він тепер Дон 

Кіхота) було нерозумно. Дон Кіхот знову пристав до леваря з короткими гужами; тим 

часом шляхтич погнав свою кобилу, Санчо Сірого, а підводчик мули — всі квапились 

якнайдалі од фургона одбігти, поки левів не випущено. Санчо оплакував уже панову 

видющу смерть у лев’ячих пазурах, кляв свою долю і проклинав ту годину, коли 

заманулось йому знов до пана на службу стати, але ті жалі й лементи не заважали джурі 

гоном гнати Сірого далі од біди. Побачивши левар, що тікачі вже далеченько, знов почав 

умовляти й остерігати Дон Кіхота, про що й перше умовляв та остерігав, але рицар 

відповів, що чув уже, годі тих умовлянь і остережень, нічого з них не буде, і що хай 

притьмом одчиняє. 

Поки левар порався коло першої клітки, Дон Кіхот розважав собі в думці, як йому 

зручніше до бою стати — пішо чи кінно, і поклав усе ж таки би і ися пішо, бо коли б іще 

Росинант не схарапудився, леви побачивши. Тож скочив із коня, одкинув геть ратище, 

нахопив на руку щита і, добувши з піхов меча, з предивною одвагою і мужнім серцем 

повагом підійшов до фургона, щирою душею вручаючи себе Богові та володарці своїй 

Дульсінеї. 

Варто знати, що, дійшовши до сього місця, автор правдомовної сієї історії не міг 

утриматися од такого оклику: «О міцносердий і понад усяке слово преодважний Дон 

Кіхоте з Ламанчі, верцадло, в якому можуть визиратися всі левенці світу, новий і другий 

дон Мануель де Леон, що був хвалою і славою гишпанського рицарства! Якими словами 

оповім сей жаху гідний подвиг, якими речами впевню в його правдивості віки потомні? 
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Які хвалення знайду, щоб тобі не личили й тебе не величили, хоч би й були то гіперболи 

з гіпербол? Ти безкінний, ти сам-один, ти безстрашний, ти великодушний, з самим лише 

мечем, та й то не з тим толедським гостролезим, і зі щитом не з осяйної криці, стоїш 

і ждеш та виглядаєш тих двох левів — за них хижіших ще африканські пущі не родили... 

Нехай же хвалять тебе власні твої діяння, доблесний ламанчцю, я надаю їм слово, бо сам 

не годен на вислови здобутись!» 

На цьому й уриває автор згадану апострофу і, нав’язуючи нитку оповідання 

історичного, веде його далі таким робом: 

Отож побачив левар, що Дон Кіхот уже напоготові стоїть — нічого робити, треба лева-

самця випускати, щоб у гнівливого та шаленистого рицаря в неласку не впасти. Настіж 

розчахнув він першу клітку, де, як уже сказано, лев був, здоровенний, страхолюдний та 

гидомирний. Звір першим ділом перевернувся у своїй в’язниці, тоді витяг лапи, 

потягнувся добре, роззявив пащу і позіхнув спроволока, далі висолопив язика мало не 

в дві п’яді завдовжки і випорошив собі очі та морду вилизав, потому вистромив головень 

із клітки і повів доокола очима, що жаром жахтіли. Те страховіття нагнало б холоду 

найшаленішій сміливості, та Дон Кіхот тільки дивився на нього пильно, чекаючи, поки 

звір із воза сплигне і на нього налізе: певен був, що посіче хижака на локшину. От аж куди 

сягнуло безприкладне його божевілля! 

Проте благородний лев появив більше миролюбності, аніж зухвальства; не звертаючи 

уваги на всякі там хлоп’ячі бравади, оглянувся, як ми вже сказали, туди-сюди, а тоді 

завернувся і, показавши Дон Кіхотові огузок, ліг собі спокійнісінько в клітці, мов ніде 

нічого. Побачивши сеє, Дон Кіхот сказав левареві, щоб роздрочив звіра, витуривши його 

з клітки палицею. 

— От сього вже й не зроблю,— затявся левар.— Як стану його дратувати, він же мене 

першого розшарпає. Задовольніться, пане рицарю, тим, що вже зробили: вищої хоробрості 

годі доказати, і нема чого спитувати вдруге фортуну. Двері в клітці одчиняні; чи вийде 

лев, чи не вийде, то його справа, та як досі не виліз, то вже й до вечора не вилізе. А вашої 

милості одвага і без того вже всім ясна і явна: адже доброму переборцеві (так я розумію) 

цілком досить викликати противника на бій і чекати його в полі; якщо ворог не з’явиться, 

то на нього впаде вся ганьба, а хто ждав, дістає переможнецький вінець. 

— То правда,— погодився Дон Кіхот.— Замикай же, друже, дверці і будь готовий 

свідкувати по спромозі твоїй про все те, що вчинив я у тебе на виду, а саме: як ти одчинив 

левові клітку, я ждав, а він не вийшов, як я знов його чекав, а він таки не виліз, як він 

ізнову ліг. До більшого я не зобов’язаний. Нехай гинуть чари! Погоди, Боже, розумові 
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й правді, і правдивому рицарству! Замикай же, кажу, а я зараз подам гасло тим, що втекли 

і не були присутні, нехай із уст твоїх почують про сей подвиг. 

Левар зробив, що йому казано, а Дон Кіхот, прив’язавши до списового наконечника 

хустку, що то нею витирав сироватчині патьоки, почав іскликати подорожан, які все ще 

тікали із шляхтичем попереду, оглядаючись раз за разом назад. Санчо перший помітив ту 

білу хустку і гукнув: 

— От хоть убийте мене, як пан не переміг тих диких звірів! Бач, нас уже кличе. 

Усі стали й придивились — справді, то таки Дон Кіхот знак їм подавав; оговтавшись 

трохи, взяли вертатись помалу, аж поки не розчули цілком виразно його гукання. Як уже 

всі були коло фургона, Дон Кіхот сказав підводчикові: 

— Ну, брате, запрягай ізнову мули та й рушай своєю дорогою; а ти, Санчо, дай йому 

й доглядачеві по таляру золотому, що з моєї причини загаялись. 

— Чому не дать, дам із дорогою душею,— сказав Санчо.— Тільки де ж ті леви? Мертві 

вони там чи живі? 

Тоді левар докладно й сам себе часто перепиняючи розповів про перебіг тієї баталії, 

прибільшуючи якомога Дон Кіхотову сміливість: на його вид лев би то злякався і не хотів 

чи не смів із клітки вилізти, хоч двері в клітці довгенько розтвором стояли; коли ж ісказав 

він, доглядач, рицареві, що не годиться, мовляв, спокушати Бога, дратуючи лева, щоб із 

клітки вийшов, як він, рицар, того вимагав, тоді тільки, та й то нерадо й неохоче, дозволив 

йому Дон Кіхот замкнути дверці. 

— А бачиш, Санчо? — спитав Дон Кіхот.— Чи є такі чари, щоб проти правдивої одваги 

що вдіяли? Чорнокнижники можуть відібрати в мене щастя, але доблесть і мужність — 

ніколи! 

Санчо дав тії таляри, підводчик запріг мули, левар поцілував Дон Кіхотові руки за 

явлену ласку і пообіцяв, що самому королеві, як при дворі побачить, розкаже про той 

доблесний подвиг. 

— Як спитає часом його величність, хто звершив той подвиг, скажіть йому, що Рицар 

Левів, бо саме на такий титул бажаю, аби надалі перемінилось, переінакшилось, 

переробилось і перетворилось дотеперішнє звання моє — Рицар Сумного Образу; так 

чинячи, іду за давньою ужанцією мандрованих рицарів, що відміняли імення свої, коли те 

їм видавалось доцільним чи доречним. 

З тим вони й роз’їхались — фургон рушив своєю дорогою, а Дон Кіхот із Санчем та 

шляхтич у зеленому — своєю. 

За ввесь цей час дон Дієго де Міранда не озвався й словом, тільки пильно придивлявся 

й прислухався до Дон Кіхотових речей та вчинків: чоловік той був, на його присуд, 
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божевільним мудрецем або ж мудрим божевільником. До його відома, бачте, ще не 

дійшла перша частина рицаревої історії: якби був прочитав її, то не дивував би на слова 

і вчинки Дон Кіхота, знаючи, на чому той розумом помішався. А так він уважав його то за 

розсудливого, то за непритаманного, бо що казав, усе було розумне, дотепне й доладне, 

а що робив — безглузде, дурне та неподобне. «Хіба то не великий недомисел,— питав 

себе подумки,— надягти шолома з сиром і гадати, що чарівники мозок тобі розм’якшили? 

Хіба то менше безглуздя і шаленство — притьмом пориватися до боротьби з левами?» Із 

тих міркувань вирвав його Дон Кіхот, перебивши думаний монолог такими словами: 

— Не маю сумніву, пане Дієго де Міранда, що ваша милость вважає мене в душі за 

божевільного й навіженого. Невелике то й диво, бо самі вчинки мої, здається, певне тому 

дають свідоцтво. Мимо все те, хотів би я, аби ваша милость переконалась, що не такий 

я причинний і недоумкуватий, як декому уявляюся. Любо глянути, як сміливий рицар 

перед очима в короля свого серед майдану просторого лютого бика списом влучно 

затинає; любо дивитись, як рицар у блискучім обладунку на турнірі веселому перед 

дамами конем грає; гарні здаються і всі ті рицарі, що військовими та їм подібними 

справами бавляться, будучи, так би мовити, честю і втіхою у своїх сюзеренів; та над усе те 

краще й любіше, як ото рицар мандрований блукає пущами-пустелями та розпуттями-

манівцями та горами-ярами, шукаючи всяких небезпечних пригод і до щасливого їх 

доводячи скутку, аби залучити собі голосної та вікопомної слави; двірського кавалера, що 

десь у місті до панянки лестками примиляється, переважить, кажу, і заломить 

мандрований рицар, що на безлюдді бідній удовиці помочі-рятунку дає. Кожен-бо рицар 

має своє опрічне діло: придворний нехай услуговує дамам, додає принади королівському 

двору барвами слуг своїх, пригощає бідніших двораків на своїх розкішних учтах, 

влаштовує ігрища, вряджає турніри, виблискує гойністю і пишнотою, сяє величчю, 

а надто благочестям і таким чином виконує прямі свої обов’язки; а мандрований рицар 

хай забирається на край світу, блудить найзаплутанішими лабіринтами, підіймається 

повсякчас на неможливі речі, зустрічає тілом своїм на голім белебні палюче сонячне 

проміння в розповні літа і люту непогодь вітристу та морозяну взимку, не боїться левів, не 

лякається примар, не страшиться драконів, бо все те шукати, з усім тим боротись і все те 

долати й перемагати і є його властивою та правдивою повинністю. Отож і я, раз випало 

мені на долю до мандрованого рицарства прилучитись, конче все те чинити мушу, що, на 

мій погляд, належить до обов’язків сього стану; вданому разі на левів напасти, як я отеє 

напав, і було прямим моїм обов’язком, хоть і усвідомлював я собі, що то шаленої 

вимагало одваги. Добре знаю, що таке сміливість: се чеснота, рівно віддалена від двох 

скрайніх пороків — боягузтва і безумного зухвальства. Та меншим буде злом, коли 
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сміливець сягне верхів безумної одваги, ніж коли б він принизився до підлого боягузтва, 

і як марнотратцеві легше бути щедрим, ніж скнарі, так і безумно-одважному легше стати 

істинно сміливим, аніж страхополохові здобутись на правдиву мужність. А що до сих 

пригод, то повірте, пане дон Дієго, що ліпше програти з перебором, аніж з недобором, бо 

воно й для вуха любіше бринить «такий і такий рицар безрозсудно-сміливий», ніж «такий 

і такий рицар боягуз і страхополох». 

— Мушу сказати, пане Дон Кіхоте,— відрік йому дон Дієго,— що все сказане 

і зроблене вашою милостю ніби зрівноважено на терезах самого розуму; здається мені, 

якби загубились були приписи й закони мандрованого рицарства, їх би віднайдено в серці 

вашої милості, наче в питомому схові чи архіві. Проте поспішімо, бо вже нерано, а нам же 

треба впору доїхати до села, до господи моєї, де ваша милость може спочити по перебутих 

трудах: може, не так тут тіло натомилось, як той дух, але втома духа часом і на тілі 

позначається. 

— Ваші запросини, пане дон Дієго,— сказав Дон Кіхот,— маю за превелику для себе 

честь і ласку. 

По сій мові стали вони жвавіше острогами торкати і так як у пізні обіди прибули в село, 

до двору дон Дієга, якого Дон Кіхот назвав Рицарем Зеленої Киреї. 

Розділ XVIII. Про те, що спіткалось Дон Кіхотові в замку,  

чи то будинку Рицаря Зеленої Киреї,  

а також про інші незвичайні речі 

Будинок дона Дієга де Міранди, що перед ним стояв оце Дон Кіхот, був досить 

просторий, як бувають за звичай панські доми на селах: над брамою вхідною герб, 

викарбуваний на нетесанім камені, у внутрішнім дворі винарня, під кружганком льох, 

і скрізь повно глеків глиняних; а що були вони тобоського роблива, то звели на думку 

нашому рицареві його заворожену й спотворену володарку. Зітхнув сердега і промовив 

ніби несамохіть, байдуже, що хтось почув би: 

— О любі дари, знайдені на горе, 

Колись мені давали ви утіху! 

О глеки тобоські, ви нагадали мені про любий предмет гіркоти моєї превеликої! 

Почув же тії слова дон Дієгів син, спудей і віршник, що вийшов з матір’ю своєю 

назустріч прибулим. І матір, і сина вразила чудернацька постать Дон Кіхота, що, зсівши 

з Росинанта, підійшов ввічливенько до господині руки їй поцілувати. 
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— Привітайте, пані,— сказав дружині своїй дон Дієго,— і пришануйте зі звиклою 

люб’язністю пана Дон Кіхота з Ламанчі, що стоїть тут перед вами, найхоробрішого 

і найрозумнішого в світі мандрованого рицаря. 

Господиня, на ймення донья Крістіна, прийняла гостя з великою приязню та не 

меншою ґречністю, а Дон Кіхот у надзвичайно чемних та вишуканих виразах 

запропонував їй свої послуги. Такими ж привітними словами обмінявся він із юнаком, на 

якого справив враження людини розсудливої і бистроумної. 

Тут автор докладно змальовує обстанову в дон Дієговому домі, перераховуючи всі 

предмети, що знаходяться в мешканні заможного дідича, але перекладчик сієї історії 

вирішив збути ті і їм подібні подробиці мовчанкою, бо вони не мають притоки до головної 

речі: більше-бо важить у повісті правдиве зображення подій, аніж тії порожні одбіги. 

Гостя поведено в світлицю; тут Санчо зняв із пана обладунок, і Дон Кіхот лишився 

в плюндрах валлонських та в камізельці замшовій, геть од панцера іржею узятій; ковнір 

носив широкий, відкотистий, як ото в студентів, некрохмалений і без мережив, ногавиці 

фінікового кольору, черевики восковані. Меч при боку висів на перев’язі із шкіри 

морського пса, тим-то гадають, що рицар наш оддавна на нирки слабував. Потому він 

нахопив на себе ще й плаща верхового доброго сірого сукна, та попереду мусив 

вихлюпати п’ять чи шість баняків води (щодо числа баняків джерела подають суперечливі 

відомості), одмиваючи собі голову та обличчя, і то ще вода сироваткою мутніла через 

джуру-ненажеру, що купив клятого того сиру на благословенну панову голову. 

Причепурившись таким робом, Дон Кіхот увійшов зграбно й невимушено до другої 

світлиці, де вже чекав на нього студент, що мав бавити гостя розмовою, поки до столу 

буде наготовлено, бо заради такого благородного завітальника донья Крістіна хотіла 

показати, що вміє і може людей у себе гостити. 

Ще коли Дон Кіхот здіймав із себе ту свою лицарію, дон Лоренсо (так звали сина дона 

Дієга) спитав у батька, вигодивши хвилю: 

— Що маємо думати, панотче, про сього рицаря, що ваша милость у господу привела? 

І назвисько його, і поява, і мова про мандроване рицарство великим дивом і мене самого, 

і паніматку мою здивувало. 

— Не знаю, що тобі, сину, й сказати,— відповів дон Дієго.— Скажу хіба, що бачив, як 

робив він найшаленістіші в світі речі, та чув же від нього і якнаймудріші слова, що ніби 

касують і перекреслюють ті його вчинки. Поговори з ним сам, помацай пульс його знання 

і як розумна людина зваж, чого в ньому більше — здорового глузду чи недомислу; щиро 

кажучи, я вважаю його радше непритаманним, аніж здоровим на розум. 
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Після того дон Лоренсо, як уже говорилось, пішов бавити гостя; розмовившись із ним, 

Дон Кіхот сказав між іншим: 

— Пан дон Дієго де Міранда, отець вашої милості, говорив мені про рідкісну 

обдарованість і витончений розум, що ними ваша милость одзначається, а надто що з вас, 

пане мій, великий піїта. 

— Піїта, можлива річ,— відповів пан Лоренсо,— а щоб великий, того я і в думку собі 

не клав. Я справді непомалу кохаюся в поезії, люблю читати добрих поетів, але все те ще 

не вповажнює мене на титул великого піїти, яким зволив мене нагородити панотець. 

— Ваша скромність мені подобається,— сказав Дон Кіхот,— бо віршники здебільшого 

зарозумілі, і кожен вважає себе за найвидатнішого в світі. 

— Нема правил без виїмків,— заперечив дон Лоренсо.— Буває, що справжній поет за 

такого себе не вважає. 

— Таких мало,— зауважив Дон Кіхот.— Та скажіть мені, коли ласка, над якими 

віршами трудиться тепер ваша милость, що, мовляв панотець, чималої завдають вам 

турботи і клопоту? Коли то, може, глоса, я хотів би ті вірші почути, бо трохи на сім 

різновиді розуміюсь; якщо ж ідеться ще й про поетичний турнір, то раджу вашій милості 

намірятись на другу премію, бо перша, як правило, присуджується з фавору комусь 

високопоставленому, а друга справді достойному — таким чином третя є по суті другою, 

а перша третьою, як воно буває і в університетах при наданню ліценціатського ступеня. 

Попри все те в званні першого є завжди щось величне. 

«Поки що,— сказав собі подумки дон Лоренсо,— нема причини вважать його за 

шаленця; та ходімо далі». А вголос промовив: 

— Здається мені, ваша милость училася по школах: які ж науки ви штудіювали? 

— Науку Мандрованого Рицарства,— відповів Дон Кіхот,— яка ні в чому не 

поступається Поезії, а може, ще й перевершує її на яких два-три вершки. 

— Не знаю, що се за наука така,— сказав дон Лоренсо,— не доводилось мені досі про 

неї й чути.  

— То така наука,— промовив Дон Кіхот,— що поєднує в собі всі, або майже всі, знання 

й уміння сього світу, бо той, хто їй себе присвятив, мусить бути правником і знати закони 

дистрибутивного й комутативного права, аби оддавати кождому, що йому припадає 

й належить мусить бути богословом, аби міг ясно й виразно витолкувати в разі потреби 

догмати віри християнської, ним сповідуваної; мусить бути медиком, а надто ще 

й билинарем, аби вмів по пущах та пустовищах зілля цілющі на гоєння ран розшукати, бо 

не випадає мандрованому рицареві повсякчас до лікарів удаватись; мусить бути 

астрологом, аби по зорях визначати годину ночі й місцезнаходження своє в будь-якому 
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краю і підсонні світу; мусить володіти математичними знаннями, що стануть йому 

в надобі на кождому кроці; поминаючи те, що він мусить бути оздоблений усіма, скільки 

їх є, богопохвальними та кардинальними чеснотами, і переходячи до речей менш 

важливих, нагадаю, що він мусить уміти плавати незгірше од людини-риби Ніколаса, 

вміти підкувати коня й полагодити сідло та збрую; і знову до високого вертаючи,— 

мусить пильно дотримувати віри Богові та дамі своїй, бути чистим у помислах, кріпким 

у слові, шляхетним у вчинках, доблесним у подвигах, витривалим у труднощах, 

милосердним супроти знедолених і, нарешті, мужнім споборником правди, готовим 

повсякчас за неї життя своє покласти. Отсі ж то більші й менші частки і складають 

у цілокупності своїй доброго мандрованого рицаря; от і гадайте тепер, пане дон Лоренсо, 

чи нікчемна та наука, яку такий рицар вивчає і визнає, і чи можуть їй дорівняти 

найпрославленіші науки, що по наших школах та колегіях викладаються. 

— Коли так,— сказав дон Лоренсо,— то ся наука над усіма взяла гору. 

— Що значить «коли так»? — спитав Дон Кіхот. 

— Річ, бачите, в тім,— одказав дон Лоренсо,— що я сумніваюсь, щоб чи то колись, чи 

тепер були на світі мандровані рицарі, та ще оздоблені всіма тими чеснотами. 

— Не раз я вже казав, що скажу зараз,— промовив Дон Кіхот.— В переважній своїй 

більшості люди гадають, ніби мандрованих рицарів узагалі ніколи не було на світі, і 

я певен, що коли само небо не явить їм чудом сієї істини, тобто що такі рицарі були і є, то 

марні будуть зусилля їх у тому переконати. Добре знаючи се з власного досвіду, я не хочу 

гаяти даремно часу, аби спростовувати хибний погляд, що ваша милость із багатьма 

поділяє; можу тільки молити Бога, щоб вивів вас із того заблуду і дав вам урозуміти, які 

корисні й потрібні були світові мандровані рицарі давнього часу і як би вони знадобились 

у теперішності, коли б тільки водились; але нині задля гріхів людських панує скрізь 

лінивство, неробство, обжерливість та нездержливість. 

«Отут-то нашого гостя і прорвало,— подумав дон Лоренсо.— А проте божевілець із 

нього не ординарний, і був би я пустим недоумком, якби міркував інакше». 

На тому їхня розмова і припинилась, бо покликано обох до столу. Дон Дієго спитав 

у сина, який він висновок зробив щодо гостевих розумових здібностей. Той відповів: 

— Заплутаного почерку його божевілля не відчитає жоден у, світі лікар і не розбере 

щонайліпший краснописець: то нашпигований розумом шаленець із частими 

проблисками. 

Посідали до столу; їда була така, як дон Дієго по дорозі казав, що гостям завше 

пропонує — чиста, багата і смачна; та Дон Кіхотові найбільше припала до вподоби та 

дивовижна тиша, що панувала в цілій господі: не дім, а справжній тобі монастир 
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картезіянський. Як же прибрали зі столу, проказали молитву подячну й помили руки, 

рицар уклінно попрохав дона Лоренса, щоб той прочитав вірші свої, що на турнір 

поетичний пише. 

— Не хочу бути схожим на тих поетів,— одказав юнак,— що відмовляються читати 

свої вірші, як їх просять, і виригають їх, як ніхто не хоче, тим і прокажу зараз свою глосу, 

що за неї ніякої собі не сподіваюсь надгороди: писав-бо ті вірші єдино задля вправи. 

— Один мій приятель, чоловік вельми розумний,— зауважив Дон Кіхот,— казав, 

бувало, що даремна то робота над глосами морочитись, а причина, мовляв, та, що глоса 

ніколи не зрівняється з самою темою, а дуже часто ще й різнить із нею, далеко од її задуму 

одбігаючи. До того ж правила глоси занадто тісні: сей рід віршів не допускає ані 

питальних речень, ані вживання виразів «сказав», «скажу» тощо, ані субстантивованих 

дієслів, ані зміни значень, не кажучи вже про інші умови та обмеження, що їх усі 

глосатори конче мусять додержуватись, як те вашій милості, безперечно, відомо. 

— Признаюсь вам по щирості, пане Дон Кіхоте,— сказав пан Лоренсо,— я весь час 

чигаю, чи не дасть ваша милость десь фука, та шкода мого чигання, ви мені з-поміж 

пальців в’юном вислизаєте. 

— Не розумію,— відповів Дон Кіхот,— що ваша милость має на увазі, говорячи про те 

моє ніби вислизання. 

— Згодом я все з’ясую,— сказав дон Лоренсо,— а тим часом прошу пана вислухати 

з увагою і тему для глоси, і саму глосу. Звучать же вони ось як. 

О, якби я міг вернуть 

Неповторну щастя мить 

Чи узнать заздалегідь 

Те, що завтра мусить буть! 

 

ГЛОСА 

Все минає в цьому світі, 

Все до часу, до пори; 

Розгубились в лихолітті 

Долі щедрої дари, 

Незабуті, неспожиті. 

Доле, доле! Добра будь, 

Укажи до щастя путь 

І справди мої надії! 

Дні минулі, золотії, 

О, якби я міг вернуть! 

Не прошу я в неба влади, 

Перемог і нагород, 

Я одному був би радий 

— Жити знову без турбот, 
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Як колись, у дні відради 

Хай утіха прилетить 

Спраглу душу оживить,  

Жаль згасить у серці чулім, 

Хай зазнаю, як в минулім, 

Неповторну щастя мить! 

Та судьба не так судила, 

І вернути до життя 

Те, що вічність схоронила 

У безодні небуття, 

Нічия не може сила. 

Рік за роком прудко мчить, 

Їх нікому не спинить, 

І не вдасться нам ніколи 

Відвернуть веління долі 

Чи узнать заздалегідь. 

Мучить душу біль жорстокий, 

Пал тривог і шал надій; 

Ні, вже краще вічний спокій, 

Вічний сон в землі сирій, 

У могилі у глибокій. 

Щоб страждання всі забуть, 

Я б хотів навік заснуть, 

І давно я став би прахом, 

Та стискає серце жахом 

Те, що завтра мусить буть. 

Як дон Лоренсо дочитав свою глосу, Дон Кіхот схопився на ноги, стиснув йому 

правицю і промовив гучним голосом, мало не криком: 

— Вишніми небесами клянуся, шляхетний юначе, ви — найкращий піїта на крузі 

земному і заслужили єсте лаврів не з Кіпру й не з Гаети, як казав один віршописець 

(прости його, Боже!), а від самої афінської академії, якби вона й досі існувала, та віднині 

існуючих паризької, болонської і саламанчанської! Як же судді не присудять вам першої 

премії, то бодай би їх застрелив яснолукий Феб-Аполлон, бодай би Музи порогу їхнього 

довіку не переступали! Прокажіть іще, пане, спасибі вам, якісь вірші довшої міри, аби 

я мав змогу всіма сторонами ваш дивовижний геній оцінувати. 

Чи треба ж казати, як зрадів дон Лоренсо похвалам Дон Кіхотовим, хоть і вважав його 

за божевільного? О, сило лестощів, як далеко ти сягаєш, які розлогі межі принадного 

твого владарювання! Потвердив сю істину і дон Лоренсо, вволивши рицареву волю 

і прочитавши такого сонета на легенду чи повість про Пірама й Тісбу: 

СОНЕТ 

Ламає мури Тісба молодая, 

Яка розверзла груди юнакові; 

Уже Амур, крилатий бог любові, 

На вилом глянуть з Кіпру поспішає. 
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То — храм для юних душ, хоча немає 

Крізь отвір той проходу навіть мові, 

Але кохання рве усі окови, 

Всі перешкоди сміливо долає. 

Нема заслон для почуттів безмірних, 

Красуня йде відважно на сконання, 

Але усі потомні покоління  

Оплачуть долю двох коханців вірних. 

В них спільна смерть і спільне поховання, 

І спільне — у легенді — воскресіння. 

— Хвала милосердному Богові! — покликнув Дон Кіхот, вислухавши дон Лоренсового 

сонета.— Після незчисленної кількості поетів безпорадних зустрів я, кінець кінцем, 

одного з першорядних: на таку думку наводить мене майстерність отсього вашої милості 

сонета. 

Чотири дні блаженствував отак Дон Кіхот у гостині, а тоді попросив у дона Дієга 

дозволу їхати: дякую, сказав, за ласку й пошанівок, що дознав у сій господі, та не честь, не 

подоба мандрованому рицареві у неробство й розкоші вдаватись, треба службу свою 

справляти та пригод шукати, яких, чутно, у сьому краю досхочу водиться; ними ж то він 

і має намір тепер пробавлятись, поки не надоспіє турнір у Сарагосі, що є властивою 

метою його виправи; та попереду гадає ще спуститися в печеру Монтесіноса, про яку в сій 

околиці оповідають стільки дивовижних речей, а за одним заходом прознати й дослідити 

достеменні джерела й витоки сімох так званих руїдерських озер. Дон Дієго з сином 

схвалили той його спасенний намір і просили рицаря з їхнього дому й двору що-хотя на 

дорогу взяти, вони ж готові служити йому щирою душею, як того вимагає достойність 

його особи та його почесне покликання. 

Нарешті настав день од’їзду, такий радісний для Дон Кіхота і такий смутний та гіркий 

для Санча Панси, що плавав, як сир у маслі, в сій щедрій господі і здригався тепер од 

думки, що знов доведеться по пустошах та пущах голодом мліти з худющими порожніми 

саквами; та поки що він напихав їх скільки мога всякою, мовляв, потребизною. На 

розпрощанні Дон Кіхот сказав дону Лоренсові: 

— Не пам’ятаю, чи я говорив уже вашій милості, а як говорив, то повторю тепер, що 

якби ваша милость хотіла скоротити многотрудну дорогу до неприступного верхівля 

храму Слави, то тут є одна тільки рада — звернути з тропи Поезії, і так уже вузької, на ще 

вужчу й тіснішу стежку Мандрованого Рицарства, що в єдину мить може вчинити вас 

імператором. 

Сими словами Дон Кіхот підвів останню риску в справі свого божевілля, а трохи 

згодом і ще докинув: 
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— Свідок Бог, радніший би я пана Лоренса з собою взяти, щоб навчити його покірних 

милувати, а гордовитих поскромляти й під ноги топтати, як велять приписи ордену, до 

котрого я належу, та не дозволяють того ані юний вік його, ані гідні хвали заняття; тим 

задовольнюсь одною тільки вельми йому потрібною пересторогою; якщо ти піїта, то 

можеш здобути собі слави, керуючись більше чужою думкою, аніж своєю власною, бо 

нема таких отця-матері, яким би свої діти негарними здавались, а коли йдеться про 

виплоди нашого розуму, то й поготів. 

І знов дивували батько з сином на Дон Кіхотові плутані речі, то мудрі, то безглузді, та 

на те вперте завзяття, з яким він поривався до тих злигодніх пригод, що їх мав за мету 

й ціль усіх своїх прагнень. Після повторного обміну компліментами та різними ґречними 

словами гості рушили в дорогу з призволу ласкавої господині замку — Дон Кіхот на 

Росинанті, а Санчо на Сірому.  

Розділ XIX, де оповідається пригода закоханого вівчаря  

та інші істинно потішні події 

Уїхавши не з-так далеко од дон Дієгового села, здибався Дон Кіхот із двома чи то 

кліриками, чи то студентами та з двома посполитими: всі четверо були верхами на 

ступаках ослиної породи. Один студент віз при собі зелений цератяний клунок, в якому 

було, напевне, білизни трохи та, може, ще дві пари панчіх грубої вовни, а другий мав 

лише дві новенькі рапіри до фехтування з ремінними патичками. І селяни везли різні 

різнощі: поярмаркували, видима річ, десь у містечку та й верталися оце до села з куплею. 

Зарівно школярі, як і селяни, здивувались великим дивом, зуздрівши Дон Кіхота, як і всі, 

що вперше його, бувало, побачать; аж-аж-аж кортіло їм довідатись, що воно за людина 

така, проти всіх інших одмітна. Дон Кіхот оддав «їм чолом і, дізнавшись, що дорога в них 

та сама, запропонував їм свій супровід; просив тільки, щоб ходи трохи придержали, бо 

кінь його з їхніми ослицями не зійде. З чемності він пояснив їм коротким словом, хто він 

такий, яке в нього звання і який промисел: зовуть його, сказав, на властиве ім’я Дон 

Кіхотом із Ламанчі, а на прізвисько — Рицарем Левів, бо він, мовляв, належить до тих 

мандрованих рицарів, що в пошуках пригод блукаються по всьому білому світі. Для селян 

те було все одно, що їм би по-грецьки говорено або по-хараманськи, а студентам ні: вони 

одразу зміркували, що Дон Кіхот несповна розуму, проте дивились на нього 

з зачудуванням і шанобою. Один із них сказав: 

— Якщо ваша милость, пане рицарю, не має певної мети подорожі, звичаєм тих, що 

пригод собі шукають, то нехай вашець із нами іде: побачите найбагатше і найпишніше 

весілля, якого ще зроду не було ані в Ламанчі, ані в усіх околицях на багато-багато миль. 
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Дон Кіхот спитав, чи не князь який те весілля справляє, що він його аж он як хвалить. 

— Не князь,— одказав студент,— а селянин із селянкою: він на всю округу багач, 

вона — вродлива, що й міри нема. Весілля лаштується невидане й нечуване, 

справлятимуть його на луговині коло села молодої. Молоду тую називають, величаючи, 

Кітерія-Вродниця, а молодого — Камачо-Багатій; їй буде років із вісімнадцять, а йому 

двадцять і два; пара із них славна, хоть і дейкають деякі мудрагелі, яким усе на світі 

відомо, що Кітеріїн рід кращий, мовляв, за Камачів, та то вже тепер байдуже: золото, 

кажуть, хоть яку щербину заліпить. А сей Камачо, правда, щедровитий собі вдався 

і надумав тую луговину геть усю клечанням обхилити, що й сонцеві нелегко буде до 

зеленого морогу досвітити, не то що. А вже тих танців назамовляв, то будуть і з мечами, 

і з брязкальцями, бо в його селі брязкотуни є напрочудо, а чечіткарів, то нема що 

й казати — наскликав їх до гибелі. Та не тими дивами, що я вже сказав і ще міг би додати, 

буде се весілля пам’ятне, а тим, гадаю, що вдіє на ньому безталанний Басільйо. Се, бачте, 

вівчар із того ж таки села, що й Кітерія, сусіда близький — двір уз двір живуть вони собі, 

що й дало Амурові привід воскресити в пам’яті людській призабуте вже кохання Пірама 

й Тісби: з самого-бо малку, із пуп’янку, сказати б, закохався той Басільйо в Кітерію, 

і вона ж оддаровувала йому тисячними знаками невинної прихильності; все село 

говорило, жартуючи, про ті їхні дитинні любощі. Як же стали діти до зросту доходити, 

заборонив Кітеріїн батько Басільєві і до хати їхньої вступати, куди він, бувало, по вподобі 

своїй учащав, а щоб не було того клопоту, що бійся раз у раз та стережися, поклав старий 

доньку свою за багатого Камача віддати. Щоб же за Басільєм їй бути, то шкода й мови: 

природа щедро його обдарувала, а фортуна — не вельми. А як правду сказати, отак без 

завидків, то хлопець він хоч куди: чи залізяку кидати, чи навсилки боротись, чи в гилки 

грати, то він усе перший; бігає, як той олень, стрибає не кажи ти цап, креглі б’є 

навдивовижу, співає, наче той жайвір, як візьме в руки гітару, то вона в нього аж 

вимовляє, а вже шпагою орудує, то де ще такого мастака знайдеш. 

— Уже заради одного сього хисту,— впав у річ Дон Кіхот,— заслуговував би сей юнак 

одружитись не то з уродливою Кітерією, ба і з самою королевою Джіневрою, якби ще 

жива була, на зло Ланцелотові і всім іншим розрадникам та розлучникам. 

— Еге, розкажіть се моїй жінці! — обізвався Санчо, що доти мовчав і тільки 

прислухався до розмови.— По її думці, то женитись мона тільки з рівнею, як тої приказки, 

що, каже, чухайся віл з волом, а кінь з конем. А як на мене, то нехай сей молодець 

Басільйо, що я вже його влюбив, бере собі тую панну Кітерію, а хто любу пару розпарує, 

хай тому Господь царство небесне, вічний покій подарує! (Санчо хотів сказати якраз 

навпаки.) 
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— Якби всі тії брались, котрі кохаються,— сказав Дон Кіхот,— то було б поламане 

батьківське право вибору і присуду, коли і з ким дітей своїх слушне дружити; якби 

зважити на дівочий розум, то інша обрала б собі отецького наймита, а інша — першого-

ліпшого хорошуна, що в око їй упаде, будь він неприторенний гультяй і паливода. 

Кохання-бо і прихильність легко осліплюють розумові очі наші, конче потрібні для 

вибору стану, а при одруженні можливість помилки надто велика: треба неабиякої 

обачності і особливої ласки Божої, аби тут на вірну стежку впасти. Хто вибирається 

в довгу подорож, розглядається, перш ніж рушити, за якимось надійним і приємним 

сопутником; чому ж би мав інакше той чинити, хто на всю жизняну дорогу аж до 

останньої смертяної зупинки товариша собі вибирає, щоб усюди його супроводив, 

і в ліжку, і за столом, як то буває між чоловіком і жінкою? Законна-бо дружина — то не 

товар, що, купивши, можна й назад вернути, і перемінити, і обміняти, то вже довічна 

нерозлука: узяв собі ту сув’язь на шию, то вже правдивий гордіїв узол, що годі його 

розплутати, поки смерть косою не розрубає. Багато дечого далося б іще про сю матерію 

сказати, та зносить мене охота почути од пана ліценціата ще деякі подробиці Басільєвої 

історії. 

На те одказав бакаляр чи, як його назвав Дон Кіхот, ліценціат: 

— До тієї історії лишається мені хіба ось що додати: скоро дізнався Басільйо, що 

вродницю Кітерію видають за Камача-Багатія, то ніхто вже не чув і не бачив, щоб хлопець 

коли посміхнувся чи слово яке розумне промовив. Ходить усе, лебедаха, сумний та 

думний, мурмотить щось там сам до себе — знати по всьому, умом стерявся. Ні сон, ні їжа 

його не беруться: хіба коли кисличку яку з’їсть та приляже — спав чи не спав — десь 

надворі на сирій землі, мов звіря те несмисленне; часом стане та в небо дивиться, а то 

вриється очима в землю та й застигне недвигою, мов та статуя вбрана, що тільки одяг на 

нім од вітру ворушиться. Коротка річ, такий одчай упав йому на душу, що як завтра 

Кітерія-Вродниця скаже «так», то боїмось (ми ж його добре знаємо), що буде то для нього 

смертним вироком. 

— А ще, мо’, Господь і одверне,— сказав Санчо.— Дав Бог рану, дасть і ліки; невгадно, 

що завтра буде; од вечора до рання скільки тих годин, а за одну хвильку й хата 

розсипатись може; буває дощ і сонце заразом; сьогодні здоров лягаєш, а завтра, дивись, 

і не встанеш... І ще скажіть — хто може похвалитись, що забив гвіздка в колесо Фортуни? 

А певне, що ніхто. До того ж між жіноцьким «так» і «ні» і голки не встромиш, бо нема 

куди. Аби б тая Кітерія щирим та вірним серцем Басілья любила, то буде йому щастя 

повна торба; недарма ж то кажуть, що кохання такі окуляри носить, крізь які мідь за 

золото здається, злидні за розкоші, а шмарки за перли. 
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— Коли вже тобі заціпить, окаяннику! — крикнув тут Дон Кіхот.— Як почнеш оті 

приказки та прикладки низати, то й сам Юдун не переслухає, бодай би тебе в пекло 

вхопив! Ну що ти, бестіє, тямиш у тих гвіздках та колесах і в усіх тих речах? 

— Овва! — одказав Санчо.— Хто моїх речей не розбира, тому вони за нісенітницю 

здаються, воно й не диво. Та байде мені про те: як я сам себе розумію, то й знаю, що не 

багато в моїй мові дурниць. То тільки ваша милость, аби я що сказав чи що зробив, зараз 

ладні усе крихтикувати. 

— А щоб уже тебе скрутило, як ти отак слова перекручуєш! — обурився знову Дон 

Кіхот.— Критикувати треба говорить, а не крихтикувати! 

— Та ви-бо, пане, до мене не дуже чіпляйтесь,— одмовив Санчо,— бо я собі в столиці 

не ріс і в Саламанці не вчився, то ненароком і пропущу, бува, яку літеру, а де то й лишню 

вставлю. Не можна ж, далебі, вимагати од саяжан, щоб вони говорили, як толедяни, та 

є й такі толедяни, що не вельми-то по-панському втнуть. 

— Авжеж,— обізвався ліценціат,— хто виріс на Кожум’яках та на Торговиці, той не 

може говорити так добре, як ті, що день у день попід соборною галереєю шпацірують, 

а всі ж вони толедяни. Чистою, поправною, виразною і добірною мовою розмовляють, 

власне, освічені столичани, навіть як вони народились у Махалаонді: кажу освічені, бо 

є серед них чимало й неуків, а освіта ж то й дає навід до граматично правильної мови, що 

закріпляється навиком. Я, панове, грішним ділом студіював канонічне право у Саламанці 

і непомалу тим пишаюсь, що вмію висловлювати думку ясно, просто і виразно. 

— Якби ви менше тим пишались, що рапірою орудуєте краще, ніж язиком,— сказав 

другий студент,— то пасли б на своєму курсі передніх, а не задніх. 

— Слухайте, бакаляре,— відповів ліценціат,— ви явно недооцінюєте мистецтво 

шермицерії і припускаєтесь тим величезної помилки. 

— Ні, се не помилка, а незаперечна істина,— заявив Корчуело.— Коли ваша хіть, я хоч 

і зараз доведу се на ділі: рапіри при вас, оказія добра, в мене є сила в руках і одвага в серці 

(а се ж річ не мала), і я примушу вас признати мені рацію. Отож злізайте, ставайте 

в позитуру, демонструйте ваші випади, млинки і різні там штудерні фінти, а я поборюся 

з вами своїм новим, простацьким манером і, маю в Бозі надію, покажу вам зорі небесні 

середо дня, бо ще той не родився, перед ким я п’ятами мав би кивати, і той не виріс, кого б 

я не міг на лопатки покласти. 

— Не знаю, як там буде з п’ятами,— одказав фехтувальник,— а тільки може статися, 

що, де вперше ногою ступите, там вам і могила готова: укладе вас на вічний спочинок 

погорджуване вами мистецтво. 

— Діло покаже! — мовив Корчуело. 
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І, скочивши як стій із осла свого, рвучко схопив одну з рапір, що віз ліценціат. 

— Е, ні, так не годиться,— втрутився тут Дон Кіхот.— Я буду в сім поєдинку за 

посередника й суддю, що вирішує всілякі спірні питання. 

По сій мові зсів із Росинанта і став із списом в руці посеред дороги; тим часом 

ліценціат, зграбно граючи корпусом, виступив уже проти Корчуела, що й собі йшов на 

суперника, крешучи, як то кажуть, з очей блискавиці. Ті ж двоє селян, що з ними їхали, 

стежили, з ослів не злазячи, за сією смертовбивчою трагедією. Навпрост, навкіс, навсібіч, 

обіруч вихав Корчуело рапірою, мов градом густим та частим без ліку сипав, сікався 

роздроченим левом, та той його лютий порив гамувала патичка на ліценціатовій рапірі, 

яка раз у раз у рот йому тикала, що хоть цілуй її, мов святощі які, тільки з меншою, може, 

побожністю. Чи довго, чи коротко ліценціат перелічив кінчиком зброї всі ґудзики на 

бакаляровій хламиді, а поли так попанахав, що тільки лахміття з них поліповими 

мацаками метлялось, двічі бриля йому з голови збив і так його ухоркав, що з того 

пересердя й досади схопив бідаха рапіру свою за руків’я і загилив її щосили кудись 

у білий світ; один із тих селян, писар громадський, який побіг її шукати, свідчив навпослі, 

що першеназвана рапіра залетіла нібито аж на три чверті милі, і свідчення те потверджує 

ще раз відому істину, що вміння силу боре. 

Змордований Корчуело сів долі, і Санчо, підійшовши до нього, сказав: 

— Ось послухайте, пане бакаляре, моєї ради: їй же то Богу, не треба вам нікого на оте 

фертування викликати, змагайтесь краще, хто далі кине чи хто кого під силки поборе, бо 

такі ваші літа, така й сила; а серед тих шпажистих та рапіристих такі, славлять, є, що тобі 

і в голчане вушко кінчиком улучать. 

— Ну, нічого,— сказав Корчуело.— Воно й добре, що дано мені пам’яткового: на 

власнім досвіді спізнав я свою велику помилку. 

Тоді встав, обняв ліценціата — то були друзі, а то ще більші стали. Писар десь 

забарився, рапіри шукаючи, то й ждати його не хотіли, а рушили мерщій у дорогу: думка 

була зарані доїхать до Кітеріїного села, бо там же вони й жили всі. 

По дорозі, скільки там її зосталось, ліценціат усе вихваляв мистецтво фехтування, 

супроводжуючи свою мову ваговитими доказами та різними математичними фігурами 

й викладками: всі переконались, що він у тій науці справді неабиякий мастак, а Корчуело 

вилікувався од своєї упертості. 

Осмеркло вже, та здавалось їм, як до села доїжджали, що небо над ними вигравало 

безліччю зірок блискотючих. І музика люба та розмаїта здалеку до них долинала: були 

там, либонь, флейти й тамбурини, цитри й цимбали, брязкала й бубни. Під’їхавши ближче, 

побачили, що між клечанням альтани, спорудженої при в’їзді в село, мерехтіла сила-
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силенна каганців, не боячись вітру-леготу: там так легесенько повівав, що й листочок на 

вітті не ворухнеться. А музики то були на весілля найняті, снували собі гуртками по тій 

урочій містині — хто танцював, хто співав, а хто грав на якому струменті. На лугу тому, 

сказав би, шугала радість і буяла втіха. Ще якісь люди ставили примістки, звідки завтра 

зручніше було б дивитися на танці та вистави, уряджувані задля подвійної врочистості — 

весілля Камача-Багатія та похорону бідного Басілья. 

Дон Кіхот не хотів до села заїжджати, хоть і як припрохували його селянин 

з бакаляром: вимовився тим (і та причина була, на його думку, більш ніж достатня), що 

мандровані рицарі мають звичай спати радше десь у полі чи в лісі, аніж у якій оселі, 

хоч би й під золотою крівлею; тим і звернув він трохи з дороги на превелику досаду 

Санчові, якому вбилося в тямку розкішне гостювання у дон Дієговому замку, чи нехай 

і будинку. 

Розділ XX, де оповідається про весілля Камача-Багатія  

та пригоду з бідним Басільєм 

Заледве осяйна Аврора дозволила, аби Феб світозорий жаром свого палкого проміння 

висушив вільготні перли в її золотокудрім волоссі, як Дон Кіхот, іструснувши лінощі 

з суставів своїх, схопився на рівні ноги і погукнув на джуру свого Санча, який і досі ще 

хріп на всі заставки; теє побачивши, мовив до нього рицар, заким розбудити: 

— О ти, щасливий понад усіх живущих на земному крузі! Нікому сам не заздрячи 

і нічиїх не викликаючи заздрощів, спиш собі в любім упокою, не тривожений чарівниками 

і не турбуючись чарами... Спи собі, ще раз кажу і ще сто раз повторити можу, і нехай не 

вганяють тебе в ненастанне безсоння ревниві думки про даму серця, хай не полохають сну 

твого гадки про борги, що мусиш платити, ані клопоти про хліб насущний, що собі 

й невеличкій своїй родині убогій дбати маєш. Не мучить тебе честолюбство, не бентежать 

марні світові розкоші; межі прагнень твоїх не сягають далі піклування про осла твого, 

турбота ж про тебе самого на моїх висить плечах: природа і звичай поклали її задля 

рівноваги на пана. Ти, слуго, спи, а ти, пане, чувай, розкидай думкою, як того 

прогодувати, чим його наділити й обдарувати. Коли небо стане мов із бронзи й не хоче на 

землю благодатної вологи попускати, не в слуги, а в пана голова болить: мусить-бо під 

неврожай і голоднечу того прохарчити, хто вірно слугував йому в часах дозвілля 

й достатку. 

На все теє Санчо не відповідав нічого, бо спав собі й далі і, певно, не скоро б іще 

пробудився, якби Дон Кіхот не розбуркав його кінцем списа. Нарешті джура прокинувся, 

повів спросонку й ніби нехотя туди-сюди головою і сказав: 
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— Од того клечання, здається мені, добрим віє духом і пахом, не марцизами та 

чебрецем, а мабуть-таки шквареним м’ясалом. Коли весілля зачинається такими 

пахощами, то, хрест мене вбий, щедре буде і розкішне! 

— Замовч, ненажеро,— сказав Дон Кіхот.— Ходім та подивимось на ті зашлюбини, що 

то робитиме згордований Басільйо. 

— А хай робить, що знає,— відповів Санчо.— Не був би харпаком, то взяв би собі 

Кітерію. Чи ти ба — яко наг, яко благ, а потягло на високі пороги! На мій розум, пане, як 

ти бідний, то здобрій тим, що Бог пошле, а не шукай печеного льоду. Руку даю на одруб, 

що Камачо міг би того Басілья геть червінцями засипати, а коли так (та вже ж воно не як), 

то дурна була б Кітерія, якби проміняла тії убори й самоцвіти, що їй певно надарував уже 

Камачо і ще надарує, на Басільєві кидки залізякою та махання шпагою. За найліпший 

кидок чи найловкіший випад не дадуть у корчмі ані квартинки вина. За теє вміння і талан, 

будь ти хоч витязь і провитязь, грошиків не доскочиш; от як ти таляровитий, а зверху ще 

й талановитий — такий талан дай Боже й мені. Як підмурок кріпкий, то й будинок 

тривкий, а над гроші нема в світі міцнішого підмурку й фундаменту. 

— На Бога, Санчо,— заволав Дон Кіхот,— кінчай уже тую казань, бо ти як заведеш, 

а ніхто не переб’є, то не стане тобі часу ні на їду, ні на спання — ти його геть-чисто 

проговориш. 

— Якби ви, ваша милость, мали добру пам’ять,— відказав Санчо,— то мусили б 

пригадати, яка була межи нами угода й умова, коли ми востаннє з дому рушали. Там 

і такий артикул був, щоб ви мені давали балакати скільки влізе, аби тільки не проти 

ближнього та не проти вашої, пане, поваги; здається мені, я досі ще супроти того артикулу 

не проступив. 

— Такого артикулу, Санчо, я щось не пригадую,— заперечив дон Кіхот,— та якби він 

і був, все одно замовч: зараз ми їдемо. Музики, що ми вчора звечора чули, знов почали сі 

доми звеселяти; зашлюбини, видима річ, мають відбутися за вранішньої прохолоди, а не 

в полудняву спекоту. 

Санчо зробив, що велено, осідлав Росинанта, обладував Сірого; обидва посідали верхи 

та й рушили тихою ступою до клечаного намету. Перше, що Санчові в око впало, був 

цілий бичок, настромлений на рожен; знов-таки на цілий бучок; у вогнищі, на якім його 

печено, Дрова палали височенним стосом, а чавуни, що їх аж шестеро округи. стояло, 

були не просто собі чавуни, а справжні баки, куди м’ясива і ціла ятка влізла б: поглинали 

вони в нутро своє туші баранячі, що зовні й не видно було, ніби то голубці які абощо. На 

деревах зайців білованих та курей обпатраних висіло неміряно й нелічено, і все ж то 

в казани мало втрапити, та ще дичини й дробини всілякої видимо-невидимо на вітті 
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одсвіжалось. Санчо налічив понад шість десятків бордюгів двовідерних із 

щонайвиборнішим, як згодом виявилося, вином. Калачі білі громадились високо, як ото 

пшениця ворохами на токах; сири, штахетами складені, підіймались як мур; у двох 

казанах із маслиновою олією, більших за красильні кадовби, смажились пундики, а звідти 

вигортувались двома здоровенними ковшами і вмочались у сичений мед, що стояв тут же 

обік у шерітвасі. Кухарів та куховарок поралось там більше, мабуть, як півсотні, та все ж 

то чепурні, моторні й веселенькі. У широку утробу бичкову зашито було дванадцятеро 

поросяток-молочняків, щоб м’ясиву тому м’якоти і смакоти додати. Коріння всіляке на 

приправу не фунтами, знати, купувалось, а каменями — лежало на видноці у великих 

ваганах. Коротше слово, до весілля готувалось хоть і по-сільському, та гойно: готовизною 

тією і ціле військо далося б уконтентувати. 

На все те дивився Санчо Панса, до всього придивлявся й до всього прилюблявся. 

Спочатку привабили його й принадили чавуни з м’ясивом, відки йому кортіло який 

добрий шмат ухопити; знов же і бордюги наче тягом до себе тягли, і пундики, що тут не 

на пательні росли, а по котлах здоровенних черенями слались. Терпів, терпів, та вже 

й терпцю не стало: під’їхав до кухаря одного статковитого і спитав поштиво й голодно, чи 

не можна б йому лустку хліба в який казан умочити. 

— Сьогодні, братику,— одрік йому кухар,— не такий день, щоб голод над ким силу 

мав: Камачо на всіх настаче. Злізай-но та найди де ополоника, та й зніми собі шумовиння, 

вигорни курку-другу на здоров’ячко. 

— Коли ж не бачу того ополоника,— розгубився Санчо. 

— Стривай,— каже кухар,— який-бо ти, їй-Богу, проханий та неповертайливий! 

По сім слові ухопив каструлю, шурнув нею в казан і, вигорнувши від, ти три курки та 

дві гуски, сказав Санчові: 

— Призволяйся, чоловіче, перехопи хоть сього навару, поки там сніданок наспіє. 

— Не маю в віщо взяти,— мовив Санчо. 

— То так і бери з каструлею,— сказав кухар,— та знай Камачову на радощах добрість. 

Поки там Санчо коло кухарів справувався, Дон Кіхот дивився на другий бік алеї, де 

показалось із дванадцятеро парубків верхи на прегарних кобилках у розкішній святковій 

збруї, з балабончиками на підперсниках, а самі ж то всі одягні та ошатні; звинною зграєю 

пробігли вони по луговині і раз, і вдруге, і втретє, весело вигукуючи та викрикуючи: 

— Слава Камачові й Кітерії! Взяв молодий худобою, а молода подобою! 

Теє почувши, мовив Дон Кіхот собі на думці: 

«Знати одразу, що не бачили вони моєї Дульсінеї Тобоської; якби були побачили, то 

так би з своєю Кітерією не носились!» 
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Через яку хвилину під намет той клечаний стали звідусіль надходити розмаїті танечні 

гурти; були між ними й мечовики, двадцять; може, й четверо хлопців бравих та ручих, всі 

в тонкий рубок білющий повбирані, а на головах завої шовку доброго, барвистого,— то 

один із вершників і спитав у привідці їхнього, меткого дуже юнака, чи ніхто з танцюр не 

обранився. 

— Тим часом, хвала Богові, ні жоден: усі ми цілі й здорові. 

І тут же пустився з кумпанами своїми в такі викрутаси та видригаси, що навіть звиклий 

до того танцю Дон Кіхот ніколи доти не бачив такої дивовижі. 

Не менше припав йому до вподоби й танок, що повели дівчата-красуні, та все ж то 

молодесенькі, що найменшій було років, може, з чотирнадцять, а найстаршій не сповна 

вісімнадцять: усі в баєвих сукнях зелених, коси в іншої заплетені, а в іншої розпущені, та 

все біляві, одна в одну, не кажи ти золоття соняшне, вінки на них барвіють із троянд 

і жасмину, із щирця й гордовини. Привід їм давали поважний дідусь і літня вже молодиця, 

обоє досить бадьорі й жваві, як на свій вік. Хороводної пригравала двоїста гайда; 

дівчата — в очах і на виду честивість, а на ногах вогонь — показали себе найкращими 

в світі танцюристками. 

За ними виступив фігурний, чи як то ще кажуть, промовистий танець. То було восьмеро 

німф, ушикованих у два рядочки: одну четвірку провадив божок Амур, а другу Достаток; 

той крилатий, з луком, сагайдаком та стрілами, а сей убраний у барвистопишні єдваби та 

златоглави. Німфи, що виступали за Амуром, мали на спині смуги білого пергамену, на 

яких буйними літерами виписані були їхні імена: перша звалась Поезія, друга — 

Мудрість, третя — Чеснородність, а четверта — Доблесть. Таким самим чином 

познаменовані були й тії, що за Достатком ішли: перша Щедрість, друга Даровизна, третя 

Скарб, а четверта Мирна Облада. Попереду всіх несено рублений теремок — несли ж його 

чотири дикуни, овинуті плющем та зеленою рядовиною, натуральнісінькі тобі дикуни, що 

Санчо був аж ізлякався. На причілку тої споруди та й по всіх боках було написано: «Терем 

доброзвичайності». Пригравки додавали четверо добірних музик на тамбуринах та 

флейтах. Розпочав танець Амур; вивівши одне колінце й друге, підвів очі вгору, на 

дівчину, що показалась між зубцями терема, напнув проти неї лука і такими обізвався до 

неї словами: 

Я могутній бог Любові, 

Скрізь, і на землі, й на небі, 

І в волозі лазуровій, 

І в похмурому Еребі,— 

Все моїй підвладне мові. 

Що захочу, все я можу, 

Хоч яку постав сторожу, 
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Я нічого не збоюся, 

Неможливого доб’юся, 

Все здолаю й переможу! 

Проказавши свою віршу, пустив стрілку поверх терема і став собі на місце. Тоді 

виступив наперед Достаток, теж протанцював дві фігури, і, скоро замовкли тамбурини, 

промовив: 

За Амура я сильніший, 

Хоч він мене і веде; 

Рід мій зроду найславніший: 

Хто є в світі, хто і де, 

Щоб над мене був знатніший? 

Я — Достаток: як не кинь, 

А без моїх благостинь 

Рідко може хто прожити... 

Та тобі я рад служити 

Во віки віків, амінь!  

Достаток відступився, і тоді вийшла Поезія; протанцювавши й собі кілька фігур, вона 

звела очі на дівчину й промовила: 

Я, улюбленка поетів, 

Шлю тобі чуття палкі, 

Грім похвал і бурю злетів, 

Прибрані в рядки стрункі 

Мадригалів та сонетів. 

Про твою ясну красу 

На весь світ пущу ясу 

І на заздрість іншим дівам 

Твій талан натхненним співом 

Вище місяця знесу. 

По сій мові Поезія стала на своє місце, а з почту Достатку виступила Щедрість і, 

протанцювавши своє, проголосила: 

Зветься Щедрістю той дар, 

Що розумно уникає 

Марнотратності почвар 

І при тому не страждає 

Неподільчивістю скнар. 

Та у тебе на виду 

В марнотратність я впаду, 

І винить мене не треба: 

Цим любов мою до тебе 

Я несхибно доведу. 

Так само виходили і йшли знов на своє місце всі інші німфи з одного й другого гурту: 

кожна танцювала свої фігури і проказувала відповідні вірші,— котрі доладні, а котрі 

й смішні; Дон Кіхот, дарма що пам’яткий, запам’ятав лише вищепоказані. Потому обидва 

гурти танечні зійшлися докупи, сплітаючи і розплітаючи хороводне коло з надзвичайною 

звинністю та зграбністю; щоразу, проходячи перед теремом, Амур пускав угору стрілки, 
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а Достаток розбивав о стіни золочені кульки з пахощами. Наприкінці танцю Достаток 

дістав гамана, зробленого з шкурки великого мурого кота, з грошима б то, і пошпурив ним 

у терем, що аж стіни його розпалися і дівчина лишилась без захисту і затули. Тут надбіг із 

своїм почтом Достаток і накинув їй на шию золотого ланцюга, ніби хотів її поневолити, 

полонити й забрати; теє побачивши, Амур із прибічниками своїми кинулись її рятувати — 

усе те дійство відбувалося під гук тамбуринів мірними танцями та скоками. Та тут дикуни 

навернули ворогів до згоди: вони швиденько загородили терем, дівчина знов замкнулася 

в ньому, чим і закінчився весь танець на превелику втіху глядачам. 

Дон Кіхот спитався в одної німфи, хто все те зладив і скомпонував. Та одказала, що 

автором є клірик їз їхнього таки села — дуже він до таких вигадок дотепний. 

— Ручуся,— промовив тоді Дон Кіхот,— що той бакаляр чи там клірик за Камачом 

руку тягне, а не за Басільєм, і напевне краще розуміється на сатирі, ніж на службі Божій. 

А проте добре змалював у сьому танці Басільїв хист, а Камачове багацтво. 

Санчо Панса, що чув ту розмову, сказав: 

— І я за Камача: золотий півник не має рівних.  

— Цим ти, Санчо, показуєш,— мовив Дон Кіхот,— що належиш до тих ницих людей, 

чиє кредо: «Хто забрав, той і прав!» 

— Не знаю, до яких я там належу,— одказав Санчо,— тільки знаю, що з Басільєвих 

горшків зроду не зніму такого лепського шумовиння, як оце з Камачових. 

І, показавши панові каструлю з курятиною та гусятиною, витяг одну курку та 

й заходився вминати її ласо та сласно. 

— Що мені Басільйо? — провадив Санчо далі.— Із хисті хліба не їсти! Скільки маєш, 

стільки й стоїш; скільки стоїш, стільки й маєш. На сім світі два тільки роди є, Махи 

й Немахи,— кажуть було мої покійні бабуня,— і ліпше тримати з Махами. От щоб ви 

знали, пане мій Дон Кіхоте, воно й тепер так: не будь знаючим, а будь маючим, осел 

у золотій попоні переважить хоть які коні. Тож я й кажу, що я за Камача, бо з казанів його 

добре знімається шумовиння, кури й гуси, зайці й кролики, а у того Басілья поживишся 

хіба — чи помертвишся — самою юшкою-нізчимницею. 

— Кінчив уже свою орацію, Санчо? — спитав Дон Кіхот. 

— Та хай уже й кінчив,— відповів Санчо.— Бачу, що вашій милості вона добре 

увірилась, а якби ні, то я цю балачку на три дні розвів би. 

— Дай мені, Боже, того дня дожити,— сказав Дон Кіхот,— коли вже тобі, Санчо, 

занімить нарешті. 
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— На те воно показує,— відповів Санчо,— що поки ви помрете, то я перше піду землю 

їсти, і отоді вже буду, може, німий-німісінький, і словечка не промовлю до кінця світу, чи 

нехай до Страшного суду. 

— Хоч би воно, Санчо, так і сталось,— сказав Дон Кіхот,— то вже ти стільки не 

намовчиш, скільки наговорив за живоття свого; до того ж природніше буде припустити, 

що смерть завітає до мене раніше, як до тебе, то й не сподіваюсь я німим тебе побачити, 

хіба коли питимеш чи спатимеш, і то вже було б добре. 

— Воно як по щирості сказати,— відповів Санчо,— то тая сухоребра, значиться смерть, 

превелика баламутка: хапає і ярку, і старку; і панотець наш каже, було, що топчеться вона 

однаково і по високих царських палатах, і по низеньких злидарських хатах. Тая пані 

більше має сили, ніж доброго смаку, мов та свашка-неперебирашка: нічим не гребує, усіх 

у торбу собі гребе, людей усякого віку й стану. То така косарка, що й годинки тобі не 

заспить, а все знай покоси кладе, чи то суха трава, чи свидова; та й не жує, надісь, нічого, 

а так глетом і глитає що-попадя, такий-то вже голод у неї собачий, що й наситу нема; хоч 

дивитись і безпуза, а подумав би, що на водянку недужа — так би й випила життя 

з усякого живущого, як води погожої кухоль. 

— Годі, Санчо, годі,— спинив його тут Дон Кіхот.— Отак і держись, бо ще, гляди, 

впадеш і заб’єшся. Далебі, те, що ти сказав про смерть по-своєму, по-простацькому, міг би 

сказати й добрий проповідник. Правду кажу тобі, Санчо: якби до твого природного 

розуму та ще стільки освіти, то хоч казальницю в руки та й іди проповідуй по світу любо 

та красно. 

— Не красен проповідник викладом, а живим прикладом,— відповів на те Санчо.— 

Ото, коли хочете, і вся моя деологія. 

— А більше тобі й не треба,— сказав Дон Кіхот.— Тільки от чого я ніяк не збагну й не 

зрозумію: якщо почин премудрості — страх Божий, то відки ж ти те все знаєш? Адже ти 

більше боїшся ящірки, ніж Господа Бога. 

— Ви собі, пане, знайте вашу лицарію,— одказав Санчо,— а до чужих страхів чи 

смілощів не мішайтесь. Я, коли хочете, удався таким богобоязним, як і всі людські діти. 

Дайте мені краще оце шумовиння впорати, бо то все марнії слова, а за них ми на тому світі 

обидва будемо в одвіті. 

Сеє сказавши, припустився знову до каструлі з таким апетитом, що і в Дон Кіхота 

слинка потекла і він був би сам пристав до свого джури, якби тому не стали на заваді 

події, про які ми розповімо далі. 
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Розділ XXI,  

де оповідається далі про Камачове весілля  

та про інші цікаві речі 

Поки Дон Кіхот провадив із Санчом розмову, приточену в попереднім розділі, 

почулися страшенні крики й несвітський галас, а зчинили ту ясу і шамотню селяни, 

прибулі сюди на лошицях; тепер вони, навзаводи гукаючи вівати, гнали назустріч 

молодим, які підходили в оточенні музик і штукарів. Супроводжував весілля священик, 

рідня жениха й нареченої, а також найдостойніші гості з сусідніх селищ, усі — 

в святкових строях. Як забачив Санчо молоду, гукнув одразу: 

— Бігме, вбрана вона не по-сільському, а як двірська чепуруха. Дей же його кату, на 

ній не личмани, а, як очі мене не змилили, добрі коралі, і не зелене куенське сукно, 

а буйний оксамит у тридцять стальок. А ця біла лиштва, на ваш суд, полотняна? Де там — 

саєтова! А персні на руках, гадаєте, гагатові? Еге, щоб я так жив, коли ці обручки не 

золоті, та ще найщирішого золота, з перлами, білими, мов кисляк, кожна така перлина 

дорожча від ока в лобі. А коси, падку мій! Якщо лиш вони не штучні, то я таких довгих 

і таких золотавих зроду не бачив. А спробуйте одшукати якийсь гандж у гінкому її стані! 

Та це не кажи ти пальма, гронами фініків обвішана, а за фініки правлять усі ті 

дармовисики, що теліпаються в неї в волоссі та на шиї. Присягаю на душу, оце козир-

дівка, така не де дінеться! 

Така простацька Санчова хвальба насмішила Дон Кіхота, а проте він визнав, що, окрім 

володарки своєї Дульсінеї Тобоської, ніколи ще не бачив такої вродниці. Гожа Кітерія 

трохи прибліднула на виду — певне, вбираючись, як усі наречені, до шлюбу, кепсько 

спала сю ніч. 

Весільчани простували до зведеного неподалік, на тій самій луговині, заклечаного 

віттям і критого килимами помосту, де мали відбутися зашлюбини і звідки можна було 

милуватися на ігрища й танці. Скоро дійшли до помосту, як позаду почувся гармидер, 

і чийсь голос гукнув: 

— Стійте, люди хапкі й нетерпливі! 

На той гам і слова обернулися всі, аж бачать — кричить чоловік у чорній куцині 

з пурпуровими перетиками, на кшталт язиків полум’я. На голові (як скоро догледіли) 

жалобний вінок кипарисовий, а в руці довга патериця. Тільки-но він підступив, усі 

впізнали в ньому зуха Басілья й завмерли, спантеличені вигуком і його появою в таку 

хвилину і побоюючись, як би якоїсь халепи не склалось. 
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Засапаний і знесилений, зупинився він перед молодими, вгородив у землю патерицю 

з крицевим оскопом, ізблід і, вп’явшись очима в Кітерію, обізвався хрипким тремтячим 

голосом: 

— Ти сама, невдячнице Кітеріє, здорова знаєш: за священним законом, який ми 

визнаємо, тобі, поки я живий, одружуватися з іншим не вільно. Так само відомо тобі, що 

в чеканні на ту пору, коли час і моя пильна праця примножать мої статки, я завжди 

шанувався, щоб бути гідним твоєї руки. А ось ти, хоть повинна моєю бути, хочеш 

віддатися іншому, віддатися тому, хто такий грошовитий, що здатний купити не то що 

добра земні, а навіть саме щастя. І от, щоб його щастя стало зуповним (хоть я не певний, 

що він заслуговує його, просто така воля небес), я власноруч змету завади й перешкоди, 

що стоять йому на дорозі, й усуну самого себе. Хай живе многія літа Камачо-Багатій 

з Кітерією-Невдячницею, хай умре, згине Басільйо-Бідак, якого звела в могилу нуждота, 

приборкавши крила його раюванню! 

Сеє кажучи, схопився за патерицю, ввіткнуту в землю, причому половина її лишилася 

в землі, і всі побачили, що то піхви, а в піхвах схована шпажка. Всадивши в землю один 

кінець шпаги, з того боку, де руків’я, Басільйо з безтямною рвією й рішучою звагою 

кинувся на вістря; через мить закривавлене крицеве лезо, прошивши його наскрізь, 

вилізло ззаду на спині, і сірома, підпливаючи кров’ю, простягся долі, власною зброєю 

прохромлений. 

Одразу ж на поміч до Басілья кинулися друзі, співчуваючи його лихій недолі 

і нещастю, що сталося з ним. Дон Кіхот, ізлізши з Росинанта, також підбіг до нього, взяв 

його на руки і побачив, що він ледве дише. Хотіли були витягти шпагу, але присутній там 

священик відрадив до святого мирування витягати, а то Басільйо віддасть Богові душу. 

Тим часом Басільйо, опритомнівши, промовив кволим і жалібним голосом: 

— Якби ти побажала, жорстока Кітеріє, в цю останню смертную минуту віддати мені 

руку на знак згоди одружитися зі мною, то я б упокоївся, вірячи, що моя безрозумність не 

марна, бо завдяки їй засяг блаженства бути твоїм. 

На те одказав Басілью священик, що йому про спасіння душі треба думати, а не про 

тілесні усолоди, і горливо благати Господа його гріхи й розпачливий учинок пробачити. 

Одначе Басільйо одрік, що соборуватися не згодиться, поки Кітерія не віддасть йому руки, 

бо тільки це благо покріпить, мовляв, його волю і наснажить на останнє святе мирування. 

Почувши слова пораненого, голосно ознаймив Дон Кіхот, що це прохання цілком слушне 

й законне, ба ще й здійсненне, і що коли пан Камачо зашлюбить пані Кітерію як удову по 

завзятому Басільї, то він тішитиметься такою самою шаною, як коли б узяв її з батькових 

Рук. 
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— Хай наречена лише скаже так, ця згода її ні до чого не зобов’язує, адже могила стане 

шлюбним ложем для жениха.  

Все теє чув Камачо і все теє так зачудовувало його й пантеличило, що він не знав, на 

яку ступити. Однак Басільєві друзі знай просили його дозволу, щоб Кітерія віддала 

умирущому руку, а то Басільйо, мовляв, сконавши невтішним, занапастить свою душу, аж 

нарешті умовили, точніше, уламали, і він заявив так: якщо Кітерія згодна, то сам він не 

проти, адже це затаїть виконання його бажаннів лише на мить. 

Отож усі кинулись до Кітерії і хто благанням, хто слізьми, хто всякими резонами, 

почали переконувати її віддати руку сердезі Басілью. Та вона, нечуственніша за маймур 

і за статую нерухоміша, не знала, не могла та й не хотіла відповідати, і так би не пустила 

пари з уст, якби священик не сказав їй, що треба зважитись, бо Басільйо ледве теплий 

і вже нема часу на роздуми і вагання. От Кітерія-Вродниця, ні словом не озиваючись, 

розгублена й сумна, як та покутниця, й рушила до Басілья, а той лежав, завівши очі під 

лоба й важко сапаючи, шептав ледве чутно Кітеріїне ім’я і, очевидно, туж-туж мав 

померти, померти поганином, а не християнином. Підступивши ближче, Кітерія вклякла 

перед ним і на кивах показала, щоб він подав їй руку. Басільйо розплющив очі, пильно 

глянув на неї і промовив: 

— О, Кітеріє, ти надумала пожаліти мене тоді, коли жалість твоя, мов ударом ножа, 

позбавляє мене життя. Адже мені несила як тішитися щастям, яке переповнює мене від 

твого вибору, так і терпіти біль, який тисне мене лещатами, гасячи зір лиховісною тінню 

смерті! Благаю тебе, о безщасна зоре моя, благаю про одне: щоб ти, просячи моєї руки 

і віддаючи мені свою, чинила це не з ласки і не з бажання знов мене схитрити, ні, ти 

визнай, ознайми, що доброхіть подаєш її мені як правному своєму малжонкові, бо не гоже 

в таку хвилину баламутити й ошукувати того, хто з тобою завжди щирував. 

Мовлячи тії слова, він не раз і не два зомлівав, і присутні при кожному зомлінні 

потерпали, як би він душі не пустився. Кітерія, свята та божа, вложила свою правицю 

в Басільєву руку і мовила так: 

— Жодна потуга земна не здужала б зламати моєї волі. Отож цілком доброхіть віддаю 

тобі руку на знак згоди стати твоєю правною малжонкою і приймаю твою, якщо, 

звичайно, ти мені її даєш при добрім розумі, не потьмаренім і не збуренім тим 

безголов’ям, на яке твоя поривчастість порушила. 

— Віддаю тобі свою руку,— відповів Басільйо,— не в потьмаренні й запамороченні, 

а при повній тямі, яку мені рачило послати небо, таким віддаюсь і припоручаюсь тобі 

в мужі. 
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— А я тобі в жони,— одрекла Кітерія.— Байдуже, проживеш ти многія літа чи тебе 

з моїх обіймів перекладуть до усипальні. 

— Як на тяжко пораненого,— обізветься тоді Санчо Панса,— забагато цей хлопець 

балака. Хай він краще свої освідчення облишить і подумає про душу: вона вже в нього, 

здається, тріпоче не в тілі, а лише на кінчику язика. 

Тож Басільйо з Кітерією побралися за руки, а священик, до сліз розчулений, 

благословив їх і помолився за упокій душі молодого, аж це той, діставши благословіння, 

хижо зірвався на рівні і завиграшки вирвав шпагу, чиїми піхвами правило його власне 

тіло. Всі приявні отетеріли, а дехто, більше простодушний, ніж кмітливий, заволав гуком:  

— Дивина! Дивина! Басільйо ж на те: 

— Не дивина, а хитрощі, хитрощі! 

Розгублений і спантеличений священик підбіг до нього, обіруч обмацав рану 

й переконався, що клинок пройшов не крізь Басільєве тіло й ребра, а крізь залізну 

рурочку, примоцьовану там непомітно й кров’ю наповнену; кров, як згодом з’ясувалося, 

було зготовано в такий спосіб, щоб вона не згорталася. Зрештою священик, Камачо 

і майже всі гості визнали, що їх обшахровано й тіошито в дурні. Наречену цей вибрик, 

здавалося, нітрохи не вразив. Навпаки, почувши заклики, щоб шлюб, підступно узятий, 

визнати недійсним, ознаймила вона, що слова свого не зрікається, з чого всі прирозуміли, 

що тут не обійшлося без обопільної згоди й домовленості. Камачо ж та його свідки так 

розтроюдилися, що, запалавши помстою й добувши клинки, порвалися до Басілья, проте 

одразу ж на Басільїв захист було добуто не менше шпаг. Сам Дон Кіхот, настороживши 

списа й затулившись тарчою, проклав собі шлях конем і вихопився вперед. Санчо, котрого 

такі неподобства ніколи не радували й не тішили, сховався під казанами, звідки недавно 

збирав таке смаковите шумовиння, місце, як на нього, святе й гідне великої шани. Дон 

Кіхот покликнув зичним голосом: 

— Стривайте, панове-добродійство, стривайте! Негоже мститися за швабу, завдану нам 

коханням. І зважте, що кохання і війна — се одне й те саме, і достоту як на війні 

допускаються і звичайно вживаються хитрощі й пастки, щоб здужати ворога, так 

і в любовних сутичках і герцях вільно вдаватися до крутійства і підступів для осягнення 

омріяної мети, якщо тільки ними не принижується і не ославлюється кохана особа. Кітерія 

судилася Басільєві, а Басільйо Кітерії — такий уже випав заслужений і прихильний жереб 

небес. Камачо грошовитий і може купити собі любов де, коли і як йому заманеться. А от 

Басільйо має сю одним-єдину овечку і ніхто, хоч би й магнат, не здолає в нього її 

одібрати; якщо Бог злучить, людина не розлучить, а хто спробує це зробити, той перший 

звідає клюгу сього ратища. 
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На сім слові він так міцно потряс своїм ратищем, що нажахав усіх, хто його знав. 

Кітеріїна погорда так глибоко запала Камачові в душу, що він одразу вимазав її з своєї 

пам’яті. Отож напучення священика, мужа розважного й чеснотливого, подіяли добре, 

помоглися вони й Камачові та його прибічникам, і ті вгамувалися й притихли, так що 

шпаги вернулися в піхви, і тепер уже оскаржувано більше Кітеріїну несталість, ніж 

Басільйову хитрість. Камачо розважив так: раз іще дівчиною Кітерія кохала Басілья, то 

вона не перестала б кохати його й заміжня і тому треба дякувати небу, що він Кітерії 

спекався, а не ремствувати на втрату. 

Отож Камачо і всі його бояри втішилися й примирилися, так само заспокоїлися 

й Басільєві бояри, а Камачо-Багатій на доказ того, що він не переймається фиглем і не 

сердиться, побажав святкувати далі, так ніби це женився він сам; але ні Басільйо, ні його 

жона, ні їхні бояри не захотіли брати участі в цих урочистостях і рушили до Басільєвого 

села; й бідняки, якщо вони люди чеснотливі й скромні, мають друзів, які їх шанують 

і оточують опікою, так само як багатії завжди заводяті собі підлабузників і підхлібників. 

Весільчани забрали з собою і Дон Кіхота, бо вважали, що він муж достойний і не 

полохливого десятка. Ось тільки Санчо неабияк зажурився, побачивши, що йому не 

гуляти на пишній учті Камачовій аж до самого ранку; тим-то, сумний і невеселий, їхав він 

за своїм паном та за Басільєвим почтом, покидаючи казани єгипетські, хоча в душі 

й везучи їх із собою; проте майже доїдене (залишилися самі вишкребки) шумовиння, 

везене в горнятку, втілювало для нього пишноту й достаток утраченого добра; ось так, 

зажурений та замислений, хоча й не голодний, верхи на Сірому слідкував він слідком за 

Росинантом. 

Розділ XXII, де оповідається про велику пригоду в печері 

Монтесіноса, в самім серці Ламанчі, пригоду,  

що Ті допровадив завзятий Дон Кіхот із Ламанчі  

до щасливого кінця 

Щедро і гойно частували Дон Кіхота молодята, вдячні за його підтримку їхніх 

інтересів; ставлячи його хоробрість на рівну стопу з мудрістю, вони почитували його за 

Сіда в вояцькій справі й за Ціцерона в речництві. Добрий Санчо три дні богував коштом 

молодих, які заявили, що Кітерія-Вродниця про удаване поранення нічого не знала, все це 

вигадав сам Басільйо, сподіваючись, що йому пощастить зробити так, як воно й сталося. 

Щоправда, він признався, що кілька приятелів у його замір були втаємничені, аби ті 

в потрібну хвилину підсобили його передузяттю і не завдали йому брехні. 
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— Не можна і не гоже,— мовив Дон Кіхот,— називати брехнею те, що до шляхетної 

мети змагається. 

Відтак він зауважив, що шлюб закоханої пари то найвища мета і що найлютіший ворог 

кохання — голод і убозтво, адже кохання, се невпинні веселощі, розкоші й раювання, 

надто як коханець має силу над коханою особою, ось тоді на нього й употужнюються люті 

його вороги, убозтво і нестатки. І він, Дон Кіхот, мовляв, б’є на те, щоб пан Басільйо 

перестав подвизатися в улюблених видах мистецтва, бо вони приносять йому саму славу, 

а не гроші, і щоб спробував примножити свої статки правним і премудрим робом, а яким 

саме, тямущий і роботящий завше знайде. Для шанованого бідняка (хоча бідняка рідко 

коли удостоюють шани) гарна малжонка то справжній клейнод; якщо він його втрачає, то 

втрачає честь і життя. Гарну й чесну жінку, одружену з бідняком, треба увінчувати 

лаврами й пальмовим віттям, коронами звитяги й тріумфу. Врода сама по собі підбиває 

серця тих, хто її зрить і знає; ніби голуб-вабець, вона переманює до себе царствених орлів 

і соколів. Та коли вроді товаришать нужда і хиренність, то на неї налітає галич, круки та 

інше хижацтво, і та, що всі ці наскоки витримає, заслуговує величатися вінцем для 

малжонка свого. 

— Послухайте, обачний Басільє,— додав Дон Кіхот,— на думку, забув уже якого 

мудреця, на світі є лише одна достойна жінка, і треба, щоб кожен думав і вважав, що ця 

єдина жінка і є його дружина, і тоді він і гори покотив би. Я безженець і досі 

одружуватися не збирався, а проте осмілюся, якби хто мене спитав, як собі наречену 

вибрати, дати раду. Передусім я радив би йому більше зважати на її добру славу, ніж на 

маєток, оскільки жінка чеснотлива залучає сю славу не лише тим, що вона справді така, 

а й тим, що такою видається: адже жіночу честь більше ущерблюють вольності і явний 

розплив, ніж приховані хиби. Якщо ти приведеш до себе хорошу дружину, то її чесноти 

вберегти і навіть зміцнити буде тобі легко, а як приведеш ледачу, то направити її буде 

важко, бо перекинутися від одних крайнощів до других річ вельми непроста. Не кажу, що 

це неможливо, але вважаю, що це пов’язане з морокою. 

Все теє слухав Санчо й казав собі так: «Паночок мій, як я мовлю щось мудре й дотепне, 

завжди зауважує, що я можу взяти казальницю під пахви, мандрувати по білому світу 

й правити людям чудові казані, я ж про нього скажу, що як він починає низати сентенції 

та ради давати, то міг би взяти не те що одну казальницю під пахви, а надіти їх по дві на 

кожного пальця й ходити проповідувати по всіх площах. Хай йому грець, сьому 

мандрованому лицарю, чого він тільки не знає! Я спершу гадав, що він лише на своєму 

лицарстві розуміється, так ні, де тільки не мелеться, він уже біжить зі своїм совком!» 

Ось так харамаркав Санчо, аж це його почув Дон Кіхот та й: 
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— Що ти там бубониш, Санчо? — питає. 

— Нічого я не мовлю і не бубоню,— відказав Санчо.— Я тіки подумав, як було б гарно, 

якби я послухав вашеці до мого женіння, я б оце казав: «Волові без ярма легше лизатися». 

— Хіба твоя Тереза така вже лиха, Санчо? — спитав Дон Кіхот. 

— Не така вже й лиха,— одрік Санчо,— але й не дуже добра. Принаймні не така добра, 

як я собі зичив би. 

— Негарно, Санчо, негарно,— зауважив Дон Кіхот,— свою дружину паплюжити, адже 

вона мати твоїх дітей. 

— Ми з нею квит,— заперечив Санчо,— вона теж мене паплюжить, коли їй заманеться, 

надто як ревнує, тут сам чорт їй не брат. 

Зрештою, три дні й три ночі пробули вони в новоженців, і ті їх шанували й пригощали 

по-царському. Дон Кіхот попросив фехтувальника-ліценціата дати провідника, щоб 

провести їх до печери Монтесіноса, бо йому страх як кортіло попасти туди й навіч 

переконатися, чи правду розповідають по всій окрузі про її дива. Ліценціат сказав, що 

пошле з ними свого кузена, бідового студента й неабиякого шанувальника рицарських 

романів, і цей студент залюбки доведе їх до самого устя печери, а потім покаже їм лагуни 

Руїдери, славетні не лише в Ламанчі, а й у всій Гишпанії. А ще ліценціат сказав, що 

спілкування з цим хлопцем припаде Дон Кіхотові до смаку, бо цей хлопець компонує 

книжки, достойні друкування й присвяти можновладцям. 

Врешті з’явився кузен верхи на жеребній ослиці, чия кульбака була вкрита чи то 

строкатим коверцем, чи то рядниною. Санчо осідлав Росинанта, обладував Сірого, набив 

свої сакви, до яких тепер ще присусідилися кузенові бесаги, також добре натоптані, і, 

помолившись Богові й попрощавшись із гостителями, подорожани рушили в напрямку де 

славетної яскині Монтесіноса. 

Дорогою розпитував Дон Кіхот у письмака, якого гатунку й роду його вправи, праці 

й студії; той відповідав, що вивчає науки мирські; а вправи і праці полягають у складанні 

книжок, на великий пожиток і на таку саму, як не більшу, втіху всій державі; що одна 

з його книжок називається «Про строї», і в ній описано сімсот три убрання, їхня барва, 

девізи та емблеми, тож під час урочистостей та розваг двораки, не вдаючись до інших і не 

сушачи собі, як то кажуть, голови над тим, яке вбрання відповідало б їхнім потребизнам 

і бажанням, можуть знайти в його книзі й обрати собі будь-який взірець до вподоби. 

— Я рекомендую шати і для ревнивця, і для згордованого, і для забутого, і для 

розлученого, і всі костюми сидітимуть на них як улиті. Я написав також іншу книжку, яку 

збираюся назвати «Метаморфози, або Овідій Гишпанський», річ зовсім нову 

й оригінальну: в ній я перелицьовую Овідія на бурлескний штиб і розповідаю, що то за 
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одна Хіг ральда Севільська та Ангел Магдалини, що таке кордовський Каньйо де 

Весінгерра, що таке Бики Гісанда, Сьєрра-Морена, мадрідські криниці Легатінос та 

Лаваньєс, а також Пйохо, Каньйо Дорадо і Пріора, і все це з алегоріями, метафорами та 

риторичними фігурами, отож книга моя звеселяє, тішить і повчає водночас. Маю я ще 

одну книжку під титулом «Причинок до Верґілія Полідора»; трактує вона про винаходи 

і вимагала од мене великої ерудиції та праці, бо Полідор забув повідомити про дуже 

важливі речі, от я це й дослідив і викладаю прегарним стилем. Верґілій, приміром, 

умовчав про те, хто перший на світі підхопив нежить і хто винайшов масть на галицьку 

хворобу, а я подаю про се найдокладніші відомості і спираюся на більш ніж двадцять 

п’ять авторів — міркуйте ж самі, ваша милость, скільки я доклав мозольної праці і який 

хосен дасть ця книга всім людям. 

Санчо, який слухав вельми уважно грамотієву розповідь, запитав: 

— А скажіть-но мені, пане (дай вам Боже випечатати всі ці книжки!), якщо тіки 

зможете сказати, а втім, як це не зможете, коли все то ви знаєте — хто первий 

почухмарився в себе в голові? Сам я вважаю, що то був наш прабатько Адам. 

— Можливо,— одрік письмак,— Адам мав голову й чуба — це вже річ безперечна, 

а якщо так, то він же іноді чухмарився — все-таки він перша людина на землі. 

— Я теж так думаю,— відповів Санчо,— а тепер скажіть, будь ласка: хто був первий на 

світі акробат? 

— Їй-право, брате,— обізвався письмак,— зараз я не зумію відповісти тобі, не 

вивчивши сього’питання. Я вивчу його в себе вдома, там у мене сила книжок, а як 

побачимося знову, вдовольню твою цікавість. Гадаю, наша зустріч не остання. 

— Та не переймайтеся цим, пане,— відказав Санчо,— я вже й сам здогадався. Так от, 

першим линвос коком на світі був Люципер. Коли його вигнано й скинуто з неба, він 

кумельга котився аж до пресподниці. 

— Маєш слушність, друзяко,— згодився грамотій. Обізветься тоді Дон Кіхот:  

— Це питання і відповідь ти не вигадав сам, Санчо, десь ти почув їх од когось. 

— Та що ви, пане,— заперечив Санчо.— Я вже як почну питати та відказувати, то, 

присяй-Богу, до завтрього не перебалакаю. Бо щоб питати про глупства і відказувати 

бридню, не треба просити підсобки в сусідів. 

— Тобі самому, Санчо, невтямки, як же ти мудро висловився,— зауважив Дон Кіхот,— 

дехто он стільки морочиться, щоб доскіпатися та дошпортатися до чогось, а потім після 

того доскіпування та дошпортування виходить, що воно нічого не дає ні уму, ні серцю. 

Цілий день збіг у них за тими втішними речами, а обночувались вони в невеличкому 

сільцеві, і тут письмак заявив Дон Кіхотові, що звідтам до печери Монтесіноса не більше 
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двох миль, і як він ще не передумав туди удатися, то треба запастися линвами, щоб 

прив’язатися й углиб спуститися. Дон Кіхот нахвалявся, що навіть якби довелося убратися 

в пекло, все одно він мусить звідати, куди дно сієї гроти сягає. Отож закупили вони 

близько ста сажнів повороззя і другого дня о другій годині пополудні добилися до яскині, 

чиє вустя, широке й просторе, так позаростало й заткалося непрохідними хащами 

терновика, диких фигів, чортополоху й ожини, що там годі було щось прозирнути. 

Під’їхавши ближче, письмак, Санчо і Дон Кіхот ізлізли з коней, після чого перші двоє 

міцно пообв’язували Дон Кіхота линвами; поки вони так підперізували його 

й умоцьовували, Санчо сказав Дон Кіхотові: 

— Подумайте, ваша милость, паночку мій, що ви чините: не ховайте себе живцем і не 

вдавайте з себе сулії, яку опускають холодити в колодязь. Хіба це вашої милості справа 

і клопіт: дізнавати печеру, та ще яку печеру, страшнішу, певне, за будь-яку бусурманську 

глибку? 

— В’яжи мене і мовчи,— відповів Дон Кіхот,— се-бо діяння, друже Санчо, чекає 

лишень мене. 

На те обізвався провідник: 

— Благаю вашу милость, пане Дон Кіхоте, озиратися й пильнувати в сто очей за всім, 

що там у глибині криється, може, я дещо повставляю до своєї книжки «Метаморфози». 

— Не вчи вченого їсти хліба печеного,— зауважив Санчо Панса. Потому як Дон Кіхота 

обв’язали (зверх куцини, а не зверх лицарії), він мовив: 

— Ми дали маху: не прихопили з собою якогось калатальця, прив’язане до сього 

шнура, воно теленьканням звістувало б, що я спускаюся і ще живий, але вже пізно, тож 

здаюся на волю і ласку Божу. 

Тут він уклякнув, помолився стиха до неба, просячи в Господа помочі й успіху в цій 

очевидно небезпечній і надзвичайній пригоді, а потім вирік голосно: 

— О володарко всіх моїх починів і спонук, найясніша і незрівнянна Дульсінеє 

Тобоська! Якщо змога, щоб у вуха твої внесено просьби й благання твого щасливого 

зітхальника, небуденною твоєю вродою заклинаю, вислухай мене. Ні про що інше, як 

тільки про допомогу й заступництво твоє благаю в нинішній, такій великій потребизні. 

Збираюся спуститися, заглибитися, кинутися в отверзнуту переді мною отхлань з єдиною 

метою: хай знає світ, що при твоєму сприянні нема на цій і землі такого високого чину, 

якого я б не взяв на себе і не звершив. 

На сім слові підступив він до провалля й побачив, що продертися до печерного устя 

можна лише з допомогою рук і меча, тож добув меча й ну трощити й сікти вибуялі над 

спуском чагарі; на той сик і тріскіт повилітало з печери безліченна безліч здоровецького 
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круків’я й гайвороння, шугало такою хмарою і такою навалою, що, зрештою, збило Дон 

Кіхота з ніг, отож був би він таким самим забобонним мужем, як завзятим латинником, то 

побачив би в цьому лихе знамено й зарікся б у такі місця залазити. 

Нарешті він устав і, бачачи, що більше не вилітає ні вороняччя, ні інше нічне птаство, 

ні кажани, які шастали вкупі з ґавами,— передав линви письмакові й Санчові і поліз 

у глиб страшної печери; Санчо перед тим спуском благословив його, тисячу разів 

перехрестив і мовив: 

— Хай тобі Бог помага і Пречиста Скеля Франції, та і Трійця свята Гаетська, о цвіте, 

вершки і шумовино мандрованого лицарства! Рушай, хвате над хватами, крицеве серце, 

бронзове рамено! Хай Господь тебе милує і хай виведе тебе вільним, цілим і здоровим на 

світ нашого життя, який ти покидаєш задля сього мороку, куди ти аж регнеш поринути 

мерщій. 

Письмак теж творив такі самі молитви й закляття. 

Дон Кіхот водно гукав, щоб попускали линви, і Санчо з письмаком, потроху їх 

віддавали. Та ось волання з печерного жерла перестали доходити, вони глядь — аж 

розмотано всі сто сажнів мотуззя, й вирішили, оскільки вірьовки не стало, витягати Дон 

Кіхота нагору. Щоправда, з півгодини вони ще подлялися, а потім заходилися тягти, 

вірьовка моталася швидко й легко, ніби зовсім необтяжена, і вони були подумали, що Дон 

Кіхот зостався на дні. Санчо на саму цю думку гірко заплакав і, щоб переконатися 

в протилежному, з подвійною рвією скручував линву; і ось, коли вони, за їхнім 

обрахунком, вибрали вже понад вісімдесят сажнів, нараз відчули тягар, і це їх врадувало 

непомалу. Нарешті залишилося тільки десять сажнів, аж гульк — появився Дон Кіхот, 

і Санчо гукнув йому: 

— Вітаю вашу милость із щасливим поверненням, паночку мій! Ми; вже гадали, що вас 

там на розплід зоставили! 

Однак Дон Кіхот не пускав ані пари з уст. Як тільки вони його витягли остаточно, то 

побачили, що очі в нього заплющені, мов у сонного. Вони поклали його на землю, 

розв’язали, але він ніяк не пробуркувався. Тоді вони ну перевертати його з боку на бік, 

трясти й термосити,— аж за якийсь там час він прочумався і, потягнувшись, ніби 

прокинувся з; твердого й глибокого сну, якось нажахано роззирнувся навсебіч і сказав: 

— Нехай вас, друзі, Бог звидить і збачить, що ви позбавили мене найлюбішого 

й найрозкішнішого життя і найпринаднішого видовиська, яким колись жив і яким 

милувався хтось із смертних. І справді, я оце побачив, що всі земні радощі минають, як 

сон і тінь, і в’януть, як сельний крин. О бездольний Монтесіносе! О важко поранений 
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Дурандарте! О безталанна Белермо! О невтішна Гвадіано, і ви, нефортунні доньки 

Руїдери, чиї води — то виплакані з ваших прегарних очей сльози! 

З великою увагою слухали письмак і Санчо Дон Кіхотові слова, які вихоплювались, як 

щось наболіле, з глибу його душі. Нарешті вони попросили його розтлумачити його речі 

й розповісти про все побачене в тому пеклі. 

— Ви сю яскиню пеклом узиваєте? — спитав Дон Кіхот.— Не взивайте її так, вона 

такої назви не заслуговує, і в цьому ви переконаєтесь як стій. 

Дон Кіхот попросив чогось попоїсти, адже він страшенно зголоднів. Приятелі його 

розстелили на зеленій мураві письмакове ряденце, вив’язали з саков харч, посідали мирно 

й ладком утрьох та й пообідали, а заодно й повечеряли. Як ряденце було згорнуто, Дон 

Кіхот із Ламанчі сказав так: 

— Не рушайте з місця, сини мої, і пильно слухайте, що я вам скажу. 

Розділ XXIII 

Про дивовижні речі, нібито бачені,  

за твердженням завзятого Дон Кіхота, в глибокій печері 

Монтесіноса, такі неймовірні й несусвітні, що ця пригода 

здається підробкою, сказати б, апокрифом 

Десь о четвертій пополудні, коли сонце, скрите за хмарами, пригасило світло 

і послабило пал, Дон Кіхот міг, скориставшись холодком, розповісти своїм вдячним 

слухачам про те, що він бачив у яскині Монтесіноса. А розповідь почав він так: 

— В сій печері ліктів десь дванадцять-чотирнадцять завглибшки справа врізана виїмка, 

куди можна б поставити великого воза з мулами. Світло ледве досвічує туди крізь якісь 

розколини чи шпарини, що аж самої земної поверхні сягають. Ся впадина й порожнина 

впала мені в очі тоді, як, почеплений і завислий на линві, я вже почав від цього спуску 

в царство пітьми, спуску навмання, без дороги, знемагати. От я й надумав забратися в сю 

впадину, аби трошки перепочити. Я гукнув нагору, щоб ви перестали розмотувати 

мотуззя, поки я не скомандую, але ви, мабуть, мене не почули. Тоді я попідбирав вірьовку, 

спущену згори, скрутивши її зашморгом чи бухтою, сам сів зверху та й задумався, як же 

його спуститися на дно, якщо мене тепер ніхто не тримає. І от коли я так сидів у ваганні 

й нерішучості, на мене зненацька і несподівано наринув щонайглибший сон, а потім 

я неждано-негадано, не відаючи сам як, що й чому, прокинувся на такому прегарному, 

урочому й розкішному моріжку, який тільки здольна природа створити, а найбуйніша 
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Уява людська — вимарити. Я очутився, протер очі й побачив, що це не сон, а ява. А проте 

я помацав собі голову й груди, щоб переконатися, я це на сьому моріжку чи якийсь 

фантом, мара. Проте і чулість у пучках, і почуття, і доладний плин думок — усе 

переконувало, що там справді я був стеменнісінько такий самий, як оце єсьм перед вами. 

Потім перед моїми очима розгорнувся чи то пишний палац королівський, чи то замок, чиї 

мури й стіни, здавалося, зроблені з прозорого і ясного кришталю. Розчахнулися дві його 

великі брами, дивлюсь — аж із них виходить і прямує до мене величний дід у довгій, аж 

до землі, киреї З фіолетової баї; через плече в нього йшла зелена атласна бинда, як ото 

у наставників колегій; на голові в нього сиділа маленька чорна шапочка; біла як сніг 

борода сягала йому до пояса; в руках він тримав не якусь зброю, а всього лиш чотки, 

пацьорки завбільшки з середній горішок а кожна десята пацьорка — з невеличке струсяче 

яйце. Дідова постава і направа, статечність і незвичайний маєстат — усе це разом 

здивувало і вразило мене. От він підступив до мене, міцно обняв мене і сказав: «Уже 

віддавна, преславний рицарю Дон Кіхоте з Ламанчі, ми ждем не діждемося тебе в цих 

заклятих безвинах, аби ти оповістив світові, що має в собі і криє глибочезна печера, звана 

Яскинею Монтесіноса: добутися сюди і звершити цей подвиг під силу лише твоїй 

незборимій звазі і твоєму дивовижному завзяттю. Ходи ж за мною, хвальний пане, 

я покажу тобі, які дивогляди таяться в цьому прозорому замкові, бо я його каштелян 

і неодмінний головний хранитель, єсьм аз Монтесінос, чиїм іменем і названо цю яскиню». 

Скоро я почув, що він Монтесінос, то спитав його, чи правдиві поголоски у нас нагорі, 

ніби він кинджальчиком вийняв серце з грудей своєму щирому приятелю Дурандартові 

й відніс те серце пані Белермі, як заповідав сам Дурандарт у смертну годину. Дід відказав, 

що все це правда, окрім кинджала, бо орудував він не кинджальчиком, а тригранним 

стилетом, від шила гострішим. 

— Не інакше, то був стилет роботи севільця Рамона де Осеса,— упав у річ Санчо 

Панса. 

— Не знаю,— відповів Дон Кіхот,— а втім, навряд. Як-не-як Рамон де Осес жив 

недавно, а Росенвальська битва, коли ця біда й приключилася, відбувалася багато літ 

тому; а потім доскрібуватися тут ні до чого, все одно дійсного перебігу подій не змінити 

й не порушити. 

— Авжеж,— погодився письмак.— Хай ваша милость, пане Дон Кіхоте, розповідає 

далі, слухати вас така втіха. 

— А мені не менша втіха розповідати,— підхопив Дон Кіхот.— Отож хвальний 

Монтесінос повів мене до кришталевого палацу, і там, унизу, у залі прохолодній, 

напродиво, любайстром обличкованій, побачив я мармуровий саркофаг, напрочуд 
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майстерно вирізьблений, а в гробниці, випроставшись на повен зріст, лежав рицар, не 

з бронзи, не з мармуру, не з яспису, як звичайно на усипальнях буває, а з тіла й кості. 

Правиця його, досить мохната й жилава, а значить, дужа, спочивала на серці. Помітивши, 

як я здивовано розглядаю постать на саркофазі, Монтесінос пояснив: «Отеє і єсть мій 

приятель Дурандарт, цвіт і зерцало всіх тогочасних хоробрих і закоханих рицарів. 

Зачарував його, як багато інших рицарів і дам, Мерлін, характерник французький, а про 

Мерліна славлять, нібито він син сатани, на мій же суд, син то він, може, й не син, але він 

самого сатану, як той сказав, заткне за пояс. Як. і навіщо нас зачарував, не відає ніхто, але 

з часом се з’ясується, і час цей, вірю, недалеко. Мене дивує одне: я знаю се так само 

певно, як те, що зараз не ніч, а день, що Дурандарт сконав у мене на руках і що по його 

смерті я власноруч вийняв його серце, і важило воно фунтів зо два, адже, на думку 

природознавців, у кого більше серце, той і хоробріший.  

А якщо все це так і рицар той справді помер, то як же він може ячати й зітхати, ніби 

живий?» 

Тоді обізветься побіденний Дурандарт з тяжким стогоном: 

Милий брате Монтесінос, 

Я ж благав тебе так ревно: 

Як потьміють мої очі 

Під страшним диханням смерті, 

Щоб відніс ти моє серце 

До коханої Белерми, 

Вийнявши його з грудей 

Чи кинджалом, чи стилетом. 

Почувши теє, хвальний Монтесінос уклякнув перед згорьованим рицарем і зі слізьми 

на очах сказав: 

«О пане Дурандарте, найдорожчий мій кузене, я вже вчинив те, що ти мені повелів 

лихопомного дня поразки нашої: вийняв вельми старанно твоє серце, аби в грудях твоїх 

жодного клаптика не лишилось, обтер його мереживною хустинкою, сховав у сиру землю 

твоє тіло, а потім, плачучи так, що сльози омочили й обмили мої руки, закривавлені тоді, 

як я порпався в тебе в грудях, щодуху поскакав з твоїм серцем до Франції. Більше того, 

любий мій кузене, в першому ж селі, зустрінутому після від’їзду з Ронсеваля, я посипав 

твоє серце дрібкою солі, щоб воно душком не відгонило і щоб я міг піднести його пані 

Белермі як не свіжим, то принаймні солоним; але пані Белерму разом із тобою, зі мною, 

з джурою твоїм Гвадіаною, з дуеньєю Руїдерою та сімома її доньками й двома небожами 

і вкупі з багатьма іншими твоїми приятелями та знайомими з давніх-давен держить тут 

у зачарованім царстві мудрець Мерлін, і хоть відтоді уплило вже п’ятсот літ, проте ніхто 

з нас не помер; з нами нема лише Руїдери, її дочок та небожів; вони так гірко плакали, аж 
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Мерлін, зглянувшись, перекинув їх лагунами, і тепер у світі живих, зокрема в провінції 

Ламанчі, їх називають лагунами Руїдери. Семеро дочок належать королю Гишпанії, а дві 

небоги — рицарям найсвятішого закону, званого законом Іоанна Хрестителя. Гвадіана, 

твій джура, той, хто разом з нами твою безталанну недолю обтужував, обернений річкою, 

названою його іменем, та скоро ця річка досягла земної поверхні й узріла сонце 

горішнього світу, то, вражена тугою по тобі, знов пішла в земні надра; одначе плинути 

своїм природним коритом річка не може, тим-то вряди-годи вона виходить нагору 

й показує себе сонцю й людям. Згадані лагуни подають у неї свою воду, і ввібравши в себе 

разом із багатьма іншими притоками, вона велично й пишно котить свої хвилі до 

Португалії. А проте скрізь на своїм шляху появляє вона печаль і тугу і зовсім не дбає про 

те, щоб розводити в своїм лоні смаковиту й коштовну рибу, на відміну від золотавого 

Тахо, вона плодить лише рибу костисту й неїстівну. А те, що я тобі зараз кажу, о мій 

кузене, я товк тобі не раз, а що ти мовчиш, то я гадаю, що ти не віриш мені або ж не чуєш 

мене, і лише Господь відає, як я цим переймаюсь. Принесені оце мої вісті, може, твого 

душевного болю і не втишать, зате й не роз’ятрять його. То знай же, що перед тобою — 

відкрий тільки очі, і ти узриш — той самий великий рицар, про якого стільки пророкував 

премудрий Мерлін; той самий Дон Кіхот із Ламанчі, який знову і з більшою, ніж раніше, 

хвалою воскресив у нинішніх віках забуте вже мандроване рицарство; може, саме з його 

помогою і з його ласки нас відчаклують, бо великі діяння судилися великим людям». 

«А якщо цього не станеться,— відрік страдник Дурандарт голосом кволим і глухим,— 

якщо цього не станеться, то я, о кузене, скажу тобі так: «Ет, хай ми й продулися, тасуй 

карти знову!» 

І, повернувшись на другий бік, він знову поринув у свою звичну мовчанку, не 

обзиваючись уже ані словом. Тут почулися голосіння і плач разом з гучними зойками 

й гіркими риданнями. Я обернувся і крізь кришталеві стіни вгледів, що в другій залі 

в двох шерегах простують кралі-дівчата, всі в жалобних строях і в білих, на турецький 

копил, завоях. Позаду йшла якась достойна, як показувала її велична постава, пані, теж 

у жалобних шатах і в довгому аж до землі білому запиналі. Завій її перевищував удвічі 

найбільший завій на голові інших краль; брови зрощені, ніс кирпатенький, рот великий, 

але губи яскраві; час од часу рот її розхилявся, і тоді показувалися зуби, рідко розставлені 

й дуже рівні, зате білі, як вилущений мигдаль; у руках вона несла тонкий рушник, а в нім, 

наскільки я міг розгледіти, лежало висохле на мумію скоцюрблене серце. Монтесінос 

розтлумачив мені, що учасниці сього проводу — це Дурандартові та Белермині 

послугачки, яких тут тримають зачарованими разом із їхніми панами, а та, що йде позаду 

й несе на рушнику серце, то і єсть пані Белерма; вона та її послугачки кілька разів на 
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тиждень відбувають такі процесії і співають, а точніше, голосять над тілом і над 

змордованим Дурандартовим серцем. І хоть вона видалася мені дещо бридкою, себто не 

такою вродливою, як славлять люди, до цього спричинилися утяжливі ночі й ще 

утяжливіші дні, в зачарованому замку проведені, звідси й великі синці під її очима 

й землиста цера. 

«І жовтизна і синці під очима,— вів далі Монтесінос,— це зовсім не від місячки, 

звичайної в жінок, бо ось уже кілька місяців, ба навіть років, у неї такого недугування не 

було й натяку,— ні, то від болю, який відчуває її серце, побачивши інше серце, це серце, 

безупинно ношене в її долонях і воскрешуване, нагадує їй нещастя бездольного її кохання, 

і якби не це, навряд чи їй дорівнялася б вродою, чарівністю й грацією сама велика 

Дульсінея Тобоська, славлена в цілій нашій окрузі та й у всьому світі». 

«Годі, пане Монтесіносе,— урвав я його тоді,— хай ваша милость розповідає свою 

історію, як випадає. Адже всяке порівняння завжди неприємне, і отже, дарма порівнювати 

кого-небудь з будь-ким. Незрівнянна Дульсінея Тобоська сама по собі, а пані донья 

Белерма також сама по собі єсть, була і також залишиться, і годі про це». 

А він мені на те: 

«Пане Дон Кіхоте, вибачте мені, ваша милость. Визнаю, я схибив і зле висловився 

щодо того, що пані Дульсінея заледве дорівнялася б вродою пані Белермі, адже з деяких 

ознак я прирозумів, що ви є рицар її, отож мені треба було б припнути язика, а вже як 

порівнювати її, то хіба що з самим небом». 

Ці перепросини великого Монтесіноса уйняли в моїх грудях збурення, яке я відчув, 

коли мою володарку порівняли при мені з Белермою.  

— Навіть мені дивно,— обізвався Санчо,— як це ви, вашець, не ринулися на того 

дідугана, не попереламували йому кісток і не вискубли бороди до останньої волосинки. 

— Ні, друже Санчо,— заперечив Дон Кіхот,— так чинити негоже, бо всім нам треба 

шанувати дідів, надто дідів-рицарів та ще й зачарованих. Ручаюсь, що протягом усього 

нашого диспуту ми нічим не зачепили один одного. 

На те обізветься письмак: 

— Я ніяк не второпаю, пане Дон Кіхоте, як це ваша милость за такий короткий час 

устигла стільки побачити в підземеллі, про стільки перебалакати й пізнати. 

— А скільки я там був? — запитав Дон Кіхот. 

— Десь понад годину,— відповів Санчо. 

— Не може бути,— заперечив Дон Кіхот,— бо я там осмеркнув, а потім обутрів, і так 

тричі ніч змінювалася днем, отже, за моїм обрахунком у цих відлеглих і скритих від 

наших очей місцях пробув я три дні. 
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— Пан мій, либонь, каже правду,— заявив Санчо,— як усе це дія чаромуття, то може 

бути й так: для нас се година, а там унизу йде за три доби. 

— Так воно й є,— погодився Дон Кіхот. 

— А що ж ваша милость за цей час їли, пане мій? — спитав письмак. 

— Я ріски в роті не мав,— відповів Дон Кіхот,— але я зовсім не голодував. 

— А зачаровані їдять? — допитувався письмак. 

— Не їдять,— відповів Дон Кіхот,— і до вітру не ходять, хоть, славлять, у них не 

перестають рости нігті, борода й волосся. 

— А зачаровані, пане, хоч сплять? — спитав Санчо. 

— Певне, що ні,— відповів Дон Кіхот,— принаймні за три дні, що я там пробув, ніхто 

з них очей не замгнув, так само, як і я. 

— Тут буде доречне прислів’я,— сказав Санчо,— скажи мені, з ким накладаєш, і 

я скажу, хто ти єси. Ваша милость чалилася до зачарованих постувальників та північників; 

чи ж дивина, що ви поки з ними зналися, не їли і не спали. Але даруйте мені, вашець, 

паночку мій: хай порве мене Господь (мало не бовкнув: диявол), якщо я всьому, що ви тут 

понабалакували, бодай на волос повірю. 

— Як це ні? — гукнув письмак.— Невже пан Дон Кіхот здатний брехати? Та навіть при 

всьому своєму бажанні він не встиг би понавигадувати чи понавинаходити стільки 

химород. 

— Я не думаю, щоб мій пан брехав,— заперечив Санчо. 

— А що ж ти думаєш? — спитав Дон Кіхот. 

— По-моєму,— відповів Санчо,— Мерлін або ж інші характерники, які зачаклували 

увесь той набрід, що його ваша милость нібито бачила і що з нею ви там унизу час 

збавляли, забили вам памороки всім цим воловодінням і всім тим, що вам зосталося ще 

розповісти. 

— Все це, Санчо, могло б статися,— заперечив Дон Кіхот,— а проте цього не було, бо 

все, що я розповідав, бачили мої очі, і всього мої руки дотикалися. Але якої ти заспіваєш, 

як я тобі признаюсь, що, опріч усякої іншої дивогляді й чудасії, показаної мені 

Монтесіносом (про неї оповім згодом у дорозі, бо не вся вона зараз до речі), я узрів трьох 

селючок? Вони скакали й пустували, не кажи ти кози, і я, тільки глянувши на них, як стій 

упізнав ув одній незрівнянну Дульсінею Тобоську, а в двох інших її товаришок, яких ми 

зайняли словом біля Тобоса. Я спитав у Монтесіноса, чи знає він їх, той відказав, що не 

знає, але це, як на нього, якісь зачаровані мостиві дами, і з’явились вони на моріжку 

недавно; дивуватися цьому не треба, бо в цих краях тьма-тьмуща старосвітських 

і сьогочасних дам, і їхні преріжні й незвичайні лики — то все робота характерників; от 
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він, Мерлін, упізнав королеву Джиневру та її дворку Кинтаньйону, ту саму, чиє вино пив 

Ланцелот, 

Із Британії вернувшись. 

Слухав Санчо сю оповідь, і йому здавалось, що він туж-туж ізбоже-воліє або лусне зі 

сміху. Він же то знав про вдаване зачарування Дульсінеї, бувши сам і за чарівника, і за 

єдиного очевидця, і тим-то тепер остаточно переконався, що пан його навік обезглуздів 

і втратив тяму, отож сказав так: 

— При лихій годині і не в пору і в проклятий, злоповісний день спустилася ваша 

милость, паночку мій, у попідземне царство, і в непорадний час здибалися ви з паном 

Монтесіносом, який вас так обмарив, і охмарив. Сиділи б ви, ваша милость, тут, нагорі, не 

відібрало б вам розуму, від Брга вам дарованого, напоумляли б усіх і роздавали поради, 

а натомість верзете от нісенітниці. 

— Я знаю тебе, Санчо, як свої п’ять пальців,— мовив Дон Кіхот,— і тому не зважаю на 

твої слова. 

— А я на слова вашої милості,— відрубав Санчо,— можете мене мордувати, можете 

вбивати за ті слова, які я казав уже вам і які сказати збираюся, якщо тільки з ваших слів не 

стане ясно, що ви покращали й схаменулися. Але скажіть мені, будь ласка, ваша милость, 

поки ми ще з вами глека не розбили, як і з яких прикмет упізнали ви свою володарку? Чи 

ви зайшли з нею в розмову, і про що ви розпитували її, і що вона вам відказувала? 

— Впізнав я її ось з якої прикмети,— одвітував Дон Кіхот,— вона мала на собі ті самі 

шати, як і того дня, коли ти показав її мені. Я був озвався до неї, але вона не відповіла 

мені ані словечка; навпаки, повернулася плечима і так двигнула, що й стріла б її не 

наздогнала. Мені кортіло побігти за нею і, певне, я побіг би, але Монтесінос відраяв мене, 

бо то, мовляв, марна праця, а потім пора було вилізати з печери. Монтесінос додав, що 

невзабарі він мені сповістить, як саме можна відчарувати його самого, Белерму, 

Дурандарта і решту. Але з усього побаченого й пережитого там найбільше мене вразило 

ось що: під час розмови з Монтесіносом до мене непомітно приступила одна 

з двох.товаришок незрівнянної Дульсінеї і з сльозами на очах мовила слабим уриваним 

голосом: 

«Пані моя, Дульсінея з Тобоса, цілує вашій милості руки й просить повідомити її, чи ви 

все ще при доброму здоров’ї; сама вона, в великій притузі бувши, звертається до вашої 

милості ще з однією найпокірнішою просьбою: чи не рачите ви дати під заставу ось цієї 

зовсім новенької спідниці, що у мене в руках, шість чи скількись там реалів — вона 

прирікається оброком борг цей скоро віддати». 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2491 

 

Просьба ця здивувала мене й спантеличила. Отож, звернувшись до пана Монтесіноса, 

я запитав: 

— Чи це можебна, пане Монтесіносе, річ, щоб зачарована знать бідувала? 

На те він відповів: 

— Повірте, ваша милость, пане Дон Кіхоте з Ламанчі: бідування тому й бідування, що 

воно трапляється всюди, все охоплює, всіх зачіпає і не милує навіть зачарованих. Якщо 

иані Дульсіиея Тобоська просить у вас позичити шість реалів і пропонує, як мені здається, 

добру заставу, то дайте, не минайте ці гроші, бо вона справді в великій иритузі. 

«Застави я не візьму,— відрік я,— але й правлених грошей дати не можу, бо в мене 

самого всього лишень чотири реали». 

Я дав ці монети (ті самі, які ти Санчо, днями вручив мені, щоб жебраків-нищунів 

запомагати, як трапляться по дорозі) і сказав: 

«Перекажіть, небого, панії вашій, що її притуга рве моє серце і що я хотів би стати 

Фуггером, щоб виводити її з таких клопотів. А ще передайте: оскільки я не можу 

втішатися лицезрінням її чудової вроди й слуханням мудрих її речей, я не маю права бути 

при доброму здоров’ї, і я найпокірніше благаю її милость, чи не рачить вона побачитися 

й побалакати з своїм покірником і побіденним рицарем. І нарешті перекажіть їй, що 

одного дня в її вуха внесуть, що я обрікся оброком і дав присягу взором маркіза 

Мантуанського, той-бо, знайшовши в горах небожа свого Болдуїна присмертним, 

поклявся помститися за нього, а поки не помститься, не їсти на обрусі і ще зазнавати 

чимало таких-от невигод. Так само і я заприсягнусь ніколи не спочивати й ще завзятіше, 

ніж той інфант дон Педро Португальський, гасати по всіх семи частинах світу доти, доки 

я пані Дульсінеї Тобоської не відчарую». 

«Ваша милость ще й не таке мусить зробити для моєї володарки»,— сказала мені на те 

дівка. 

Тут вона схопила чотири реали й замість уклонитися підскочила на два локті від землі. 

— Боже свідче! — гуком гуконув тоді Санчо.— Чи ж вйданеько, щоб чародії 

і чаровиння та вбилися на цьому світі в таку силу? І як їм повелося звести світлий ум мого 

пана в несусвітне навіженство? Ох, пане, пане, на Бога, схаменіться, вашець, шануйтеся 

і не давайте віри усій цій бридні, від якої у вас замутився і спричинився розум. 

— Ти так міркуєш, Санчо, бо зичиш мені блага,— обізвався Дон Кіхот,— але ти 

в химерній долі ще не гартований, і все, що недоступне твоїй тямі, здається тобі 

неймовірним. Одначе, повторюю, згодом я розповім тобі ще про дещо з баченого в печері, 

і тоді ти переконаєшся, що нема підстав не йняти віри правдивості моїх свідченнів. 
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Розділ XXIV, де оповідається про всілякі банелюки,  

зарівно безглузді, як і конче потрібні  

для правдивого розуміння цієї великої історії 

Ясує, хто переложив з первопису Сіда Ахмета Бен-Енхелі сюю велику історію, що на 

берегах розділу про оказію в печері Монтесіноса він знайшов таку власноручну Ахметову 

приписку: 

«Не можу ніяк уторопати та й віри пойняти, що це завзятому Дон Кіхотові подіялося 

саме так, як про теє в передущій главі списано, і то ось чому: всі досі перебуті ним 

пригоди були ще можебилйці, але печерна придибашка відгонить уже абсурдом, і в мене 

нема рації узнавати її за дійсну. І все ж я і в головах не покладаю, щоб Дон Кіхот, 

найвірні-ший на слово гідальго й найшляхетніший тогочасний рицар, та міг брехати, ні, 

він з правдою не розминається, навіть під хмарою стріл, у нього пущених. А з другого 

боку, я вважаю так: оповідав сю пригоду й приточував усі згадані подробиці сам Дон 

Кіхот, тож за такий короткий час він не міг понавигадувати усю цю хуру химород; 

швидше б сказати, якщо ця пригода видається небилицею, то моя хата скраю, і взяв я перо 

не на те, щоб з’ясовувати, билиця теє чи небилиця. І ти, читальнику, людина як-не-як 

розважлива, міркуй сам про все, як тобі до вподоби, але щоб я докладав до книжки своє 

слово, ні, даруйте, на це я не піду. А от переказують довідне, буцімто вже на смертельній 

постелі Дон Кіхот цієї пригоди зрікся й ознаймив, що це його власний вимисел, йому-бо 

здавалося, що вона у дусі пригод, вичитаних у романах, і цілком з ними перегукується». 

А далі перший автор мовить так: 

Подивований непомалу як Санчовою зухвалістю, так і довгим терпцем його пана, 

подумав письмак, що Дон Кіхотова поблажливість пояснюється радощами побачення 

з пані Дульсінеєю Тобоською, хоть би й злицьованою, бо того Санча Пансу за такі слова 

й резони треба було спарити,— письмакові видалося й направду, що джура грубіянив 

свому панові, тож він звернувся до гідальга з такими словами: 

— Я, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, почерпнув з подорожі з вашою милостю багато 

корисного, і ця користь для мене чотириразова. По-перше, я запізнався з вашою милостю, 

і знайомство наше за велику честь соб, маю. По-друге, я довідався, що в собі криє печера 

Монтесіноса і звідки взялися Гвадіана та лагуни Руїдери, і ці дані стануть у пригоді для 

мого Овідія Гишпанського, що його оце компоную. По-третє, я відкрив, якого давнього 

походження гральні карти, принаймні вони були в ужитку за Карла Великого, як це 

свідчать слова вашої милості, ви-бо сказали, як по довгій орації Монтесіноса Дурандарт, 

прочнувшись, вирік: «Ет, хай ми й продуємося, тасуй карти знову!» Адже зачарований 
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таких слів і виразів не міг би знати, якби вони ще перед тим, як його зачакловано, не 

ходили у Франції за згаданого цісаря Карла Великого. Це вияснення якраз надається до 

іншої компонованої мною книжки, а саме: «Причинок до Верґілія Полідора про винаходи 

в давнину»,— я переконаний, що в своїм творі Верґілій Полідор забув згадати про карти, а 

я про них згадаю, і це велико стоїтиме, надто як я вкажу на такого певного й поважного 

автора, як сеньйор Дурандарт. По-четверте, я тепер точно знаю, звідки бере початок річка 

Гвадіана, адже витоки її досі людям не знані. 

— Ваша милость має рацію,— вирік Дон Кіхот,— одначе скажіть, якщо тільки Пан Біг 

посприяє і вам дозволять (а втім, навряд) на друк, кому ви збираєтеся присвятити свої 

книги? 

— В Гишпанії завжди знайдуться можновладці й гранди, яким їх можна присвятити,— 

відповів грамотій. 

— Їх не гурт,— заперечив Дон Кіхот,— і сила не в тім, що вони не заслуговують 

присвяти, а в тім, що вони її не приймають, аби не мати собі за святу повинність 

віддаровувати авторів за їхню працю й прихильність. А втім, я знаю одного державця, от 

уже гойний чоловік, не те що інші, аби я заходився його за щедрість славити, то не одну 

шляхетну душу взяли б завидки, та цур йому, відкладімо сю розмову до слушнішого часу, 

бо наразі треба шукати притулку на ніч. 

— Недалечко звідси,— обізвався письмак,— є пустельницький скит, а в ньому сидить 

відлюдник. Колись він.нібито служив жолдаком, і про нього йде поголоска, що він добра 

християнська душа, чоловік великорозумний та ще й спочутливий. При тій пустиньці 

тулиться мазанка, його ж таки руками зліплена, і хоча хатка маленька, але гостей є де 

прихистити. 

— А чи не водяться в того пустельника кури? — поцікавився Санчо. 

— Майже всі пустинники тримають курей,— відповів Дон Кіхот,— уже перевелися ті 

пустинники, які спасалися в пустині єгипетській, вбиралися в пальмове листя і живилися 

корінням. Не подумайте, що я хвалю тих, а гуджу сих, я хочу лишень сказати, що нинішнє 

пустинництво не вимагає такого лісникування та умертвіння плоті, як давніше, але це не 

означає, що теперішні спасенники ледачі; принаймні, як на мене, всі вони хороші, а коли 

серед них і вирискається святенник, з тих, що цнотливих із себе корчать, він не такий 

шкідливий, як явний гріховод. 

Отак гомонячи, побачили вони, як назустріч їм хтось чимчикує, поганяючи перед 

собою мула, списами й галябардами в’юкованого. Розминаючись із ними, погонич 

уклонився й пішов далі. Дон Кіхот тоді до нього: 
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— Стій, чоловіче добрий! — каже.— Ви налягаєте на ноги шпаркіше, ніж цього 

хотілося б вашому мулові. 

— А той: не можу я, пане, пристати. Ви бачите, я везу зброю, яка завтра буде потрібна, 

зупинятися я не маю права, тож щасливо зоставайтесь. Якщо ж ви хочете знати, навіщо 

я її везу, то майте на увазі: я збираюся ночувати в заїзді біля скиту; якщо й ви туди ідете, 

то ми там зустрінемося, і я вам розповім дивину! А поки ще раз щасливо зоставайтесь! 

І погонич так погнав свого мула, що Дон Кіхот не встиг навіть запитатися, про яку се 

дивину збирається той розповідати. А що Дон Кіхот був дуже до всього цікавий і до новин 

ласий, він наказав як стій рушати й заночувати в заїзді, не заїжджаючи до скиту, хоча 

грамотій волів зупинитися саме там. 

Так вони й зробили, посідали верхами, рушили навпрошки до заїзду й прибули за 

сонця. Письмак, одначе, запропонував Дон Кіхотові завернути до відлюдника і промочити 

горлянку. Скоро прочув те Санчо Панса, одразу повернув свого Сірого, і Дон Кіхот 

з письмаком рушили слідом. Але, на Санчову непорадну годину, спасенника вдома не 

було, так заявила їм послушниця, яку вони в скиту застали. Вони спитали в неї 

найкращого винця; вона відказала, що її пан вина не держить, а от як їм хочеться 

криничної води по дешевинці, то вона напоїть їх із дорогою душею. 

— Аби мені хотілося води,— зауважив Санчо,— я б з будь-якої криниці напився. Гай-

гай, Камачове весілля і дон Дієгова повня, як я за вами зітхатиму! 

Ні з чим покинули вони пустиньку й подалися до заїзду; уїхавши не з-так далеко, 

зуздріли хлопця: чвалав звільна попереду, тож вони його наздогнали. Ніс на рамені шпагу, 

а на шпазі чи то згорток, чи то клунок, певне, з одежею: не інакше там були ногавиці або 

плюндри, кирейка й кілька сорочок, бо на собі він мав лише куцину з оксамиту, під саєту 

підробленого, сорочку навипуск, єдвабні панчохи та тупоносі, за столичною модою, 

черевики. Виглядав він років на вісімнадцять-дев’ятнадцять, обличчя веселе, рухи зграбні. 

Щоб коротати шлях, на ходу виспівував сегидильї. Коли наші супутники з ним 

порівнялись, він саме доспівав одну таку пісеньку, і письмак запам’ятав її: 

Мене злидні гіркі на війну повели. 

Я б удома сидів, якби гроші були. 

Перший обізвався до нього Дон Кіхот. 

— Вашець, паниченьку гожий,— сказав,— простує порожняком. Куди ж се ви 

верстаєте дорогу? Скажіть-но, якщо ваша ласка. 

А молодик на те: 

— Простую я так упорожні через спеку й нужду. А йду на війну. 

— Що ж то за нужда? — спитав Дон Кіхот.— Бо спека справді страшна. 
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— Пане,— відповів хлопець,— у клуночку в мене лежать оксамитові плюндри, пара до 

цієї куцини. Якщо я збагнітую їх у дорозі, то мені не буде в чому хизуватися в місті, 

а справити нові купила нема. Ось чому, а також щоб було прохолодніше, йду я в такій 

постаті, а прямую я в ставку піхотних розташувань, за дванадцять ізвідси миль, наймуся 

затяжцем, а вже там знайдеться, на чому доїхати до порту, де нас посадять на корабель, 

посадка, як подейкують, буде в Картахені. Волію піти на війну і мати за зверхника й пана 

мого короля, ніж прислужуватись якомусь підпанкові в столиці. 

— Певне, вашець користувався на останній службі з якоїсь пільги? — поцікавився 

грамотій. 

— Аби я служив якомусь грандові ги шпанському або іншому вельможі,— відповів 

хлопець,— я, мабуть, мав би якусь вільготу. Хороші пани завжди пільгують своїм 

служникам, ці служники виходять потім у хорунжі, а то й у капітани або дістають добрі 

нагородні гроші, зате я, неборак, вічно служив у якихось підхлібників сильних світ}: сього 

та у всіляких випанків хамового кодла і пробавлявся в них на такій злиденній і нужденній 

рації і порції, що сам крохмаль для комірців половину заслуженини з’їдав. Це було б дивб 

дивне, якби такий пахолок шукай-біда, як я, та зрештою знайшов щастя-долі. 

— А скажіть, будь ласка, приятелю,— спитав Дон Кіхот,— невже ви так і не заслужили 

собі лівреї? 

— Я мав їх дві,— відповів пахолок,— та коли слимак, не постригшись, йде 

з монастиря, рясу з нього скидають і повертають йому попередній одяг, так само і мої 

пани повертали мені моє вбрання. Попорають, бувало, свої столичні справи, зберуться 

додому та й здеруть з мене тую ліврею,— адже вони вичепурювали мене, щоб тільки очі 

замулювати. 

— Мізерія мерзенна, кажучи з-італійська,— зауважив Дон Кіхот,— а все ж це велике 

щастя, що ви покинули столицю з таким благим наміром, бо нема на землі нічого 

почеснішого й кориснішого, ніж служити передусім Богові, а потім нашому законному 

панові — королю, особливо в військовій справі, де можна швидше, ніж у науках, як не 

збагатіти, то принаймні прославитися, як я вже не раз про теє говорив, і хай ті самі 

майорати закладалося більше вченістю, ніж військовою справою, а все ж войовники 

чимось, от тільки не знати чим саме, та вищі за вчених, і скільки в них пишноти, куди там 

до них іншим. І візьміть собі добре в помку те, що я вам зараз скажу, бо це поверне все на 

вашу руч і стане вам за втіху в злигоднях долі, а саме: женіть від себе думку про те, що 

вас може зуспіти лихо, бо найбільше зло — смерть, та оскільки смерть на бойовищі — 

красна смерть, то для вас умерти зло найменше. Спитали якось у зацного цісаря 

римського Юлія Цезаря, яка смерть для нього найкраща. Він відповів так: найкраща 
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смерть нагла, раптова й непередбачена, і хоть се відповідь поганина, з істинним Богом не 

обізнаного, все ж він сказав хороше, бо цим довів, що він не слабодухий. Хай навіть ти 

голову зложиш у першому ж бою чи сутичці, убитий гарматним ядром чи вибухом міни, 

то й що? Люди смертні, смерти, як кажуть, не відперти. За Теренцієм, воякові більше 

пристало лягти кістьми, ніж утекти живим-здоровим, і тільки той із вояків прославиться, 

хто слухатиметься своїх отаманів та іншу старшину. І ще затямте, сину мій, що воякові 

пристойніше пахнути порохом, ніж пижмом, і що як вас у ваших ратних трудах 

спостигнуть старощі, то хоть би вас зранено, обезвічено, збезножено, однак ваша слава 

нічим не вщербиться і навіть убогість її не вмалить, тим паче, що нині вжито заходів, щоб 

старі й калічні вояки мали підмогу й підсобу, бо не випадає трактувати їх, як звичайно 

трактовано муринів: як мурини ті зістаряться і не в силі більше служити, пани виписують 

їм визвільного листа і пускають на волю, начебто вони вільновідпущеники, виганяючи їх 

з дому, а насправді віддають їх голодові в рабство, від якого одзволити сіромах може 

тільки смерть. От і вся моя мова, а тепер сідайте в забедри на мого коня: я довезу вас до 

заїзду, там з нами повечеряєте, а взавтра поїдете далі, і дай вам Боже щасливої дороги, як 

того заслуговує ваша благородна мета. 

Пахолок сідати в забедри не схотів, але вечеряти в заїзді погодився, а Санчо тим часом 

бубонів собі під носа: «Пожалься, Боже, над моїм паном! Як же се може бути: допіру цей 

чоловік напащекував стільки Дурниць про печеру Монтесіноса, а зате як же мудро 

глаголав він тепер. Ну, та гаразд, там видно буде».  

До корчми вони доїхали, коли вже споночіло, і на радість Санчову1 пан узяв її за 

стеменнісінький заїзд, а не за якийсь звичний замок. Ще порога вони не переступили, як 

спитав Дон Кіхот корчмаря, чи ж тут той чолов’яга, який віз списи й галябарди. Корчмар 

відповів, що той у стайні мула розпрягає. Письмак і Санчо поставили своїх ослів туди ж 

таки, а Росинантові в стійлі дісталося найкраще місце і найкращий жолоб. 

Розділ XXV, де заходить пригода з ослячим ревом і цікава 

приключка з вертепником, а ще наводяться вікопомні 

віщування мавпи-вгадниці 

Дон Кіхота хлібом, як кажуть, не годуй, аби йому послухати й довідатися про дива, які 

обіцяв розповісти чоловік, що зброю віз. Пішов він туди, куди корчмар підказав, і справді 

побачив там тамтого, от і попросив він не гаючись як стій уповісти те, про що в нього ще 

дорогою розпитувався. На теє одрік чолов’яга: 
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— Оповідати про сії дива треба сидячи й гулящого часу. Ось нехай я, вашмость, 

паночку мій пишний; дам скотині оброку, то я вам таке розкажу, що рота роззявите. 

— Якщо діло об цім стало,— сказав Дон Кіхот,— то я вам підсоблю. 

І одразу ж заходився переточувати обрік і чистити ясла; такою смиренністю вражений, 

чоловік тим охвітніш побажав розповісти про те, про що його прохано. Тож, умостившись 

на кам’яній лаві при брамі, побіч Дон Кіхота, і звертаючись в особі письмака, пахолка, 

Санча Панси та корчмаря до бесіди, почав свою оповідь так: 

— Щоб ви, панове-добродійство, знали, в одному сільцеві, за чотири з половиною милі 

звідси, сталося так, що в рехідора пропав осел, а все через шалапутняву дівчини-служебки 

(та про це балакати не перебалакати), і хоч як силкувався рехідор нашукати осла, все 

намарне. Від тої пропажі вже два тижні уплило,— так принаймні подейкують і славлять 

у селі,— і от стоїть якось скривджений рехідор на майдані, аж це приступає до нього 

другий рехідор, його односілець, та й каже: «З тебе, куме, калим: осел твій таки 

знайшовся!» — «Калим, куме, за мною і то чималенький,— відповідає той,— тільки 

скажи, де ж це він об’явився?» — «А в сосняку,— мовить другий рехідор,— я побачив 

його оце вранці, але без кульбаки і без упряжі, так спав з тіла, аж жаль брав дивитись. 

Хотів я був його перейняти й до тебе пригнати, але він геть здичавів і став харапудитися, 

я тільки до нього, а він ходу і в чатинник. Якщо хоч, ходімо разом на пошуки, я тільки 

ослицю додому заведу і миттю назад».— «Прошу, прошу,— на те ослятник,— а я вже тобі 

тим самим віддячу». Таким самим робом і в таких самих подробицях розповідають про цю 

оказію всі, хто в курсі сієї справи. От рушила піхотою та пара рехідорів до лісу, проте 

в тих лісових застумах і в тому місці, де осла знайти сподівалися, його не було, так що 

даремно вони нишпорили по всіх нишпорках. Бачачи, що осла немає, той рехідор, що 

вранці його помітив, каже першому: «Послухай, куме, мені спала одна думка, і тепер ми, 

безперечно, знайдемо цю животину, хоч би вона зашилася в земну, не те що в лісову 

нутробу. Адже я вмію знаменито ревіти ослом, і якщо ще й ти бодай трошки вмієш, то 

вважай — справа на мазі».— «Кажеш, трошки, куме? — гукнув тамтой.— На Бога, в реві 

мене і осел не перереве».— «Зараз ми побачимо,— відповів другий рехідор.— Значиться 

так: я піду бором в один бік, ти в другий, і так ми обійдемо кружка і вряди-годи 

ревітимем, то я, то ти, тоді осел, певне, нас почує і, якщо він тільки в лісі, обізветься». На 

те відповів ослятник: «По-моєму, куме, ця думка якраз підтверджує, що в тебе ума двоє 

клали, а третій топтав». От розійшлись вони, як домовилися, в різні боки. Як на те, 

сталося так, що обидва заревіли воднораз, і кожен, повіривши реву другого, порвався 

назустріч один одному, гадаючи, що осел відшукався. Побачивши свого односельця, 

потерпілий гукнув: «Невже, куме, то не мій осел ревів?» — «Ні, то я ревів»,— той 
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у відповідь. vHy, признаюсь,— сказав ослятник,— у реві між тобою й ослом ніякої 

ріжниці, бо я зроду не чув, щоб так хто передражнював».— «Ці хваління й уславляння,— 

обізвався заводіяка,— радше належать і личать, куме, тобі, ніж мені. Землею, небом 

і Богом заприсягаюсь, ти за пояс заткнеш найспритнішого і найдосвідченішого ревуна на 

світі: звук у тебе високий, темп ти витримуєш і з такту не збиваєшся, ревеш на різні лади 

та ще й часто ті лади міняєш. Коротше, визнаю себе переможеним і віддаю тобі пальму 

першості й бажаю й далі високо нести прапор твого чудового мистецтва».— «Знаєш, 

куме,— відповів перший рехідор,— тепер я більше шануватимусь, ніж досі, переконаний, 

що і я до чогось у знадобі і маю іскру таланту. Звісно, я й раніше знав, що реву добре, але 

досі ні від кого не чув, що мій рев сама досконалість».— «А я тобі ось що скажу,— 

підхопив другий,— скільки кебети на світі марнується й гине, бо люди не вміють нею 

користуватися!» — «Але ж наша кебета,— заперечив потерпілий,— може стати нам 

у пригоді лише в рідку стежку, як оце тепер, та й то дай Боже, щоб вона нам підсобила». 

Погомонівши так, вони знов розійшлися і давай ревіти, при цьому як крикнуть, так 

і вклепаються і разом знай збігаються, аж поки вирішили ревіти двічі поспіль, щоб було 

зрозуміло, що ревуть вони, а не осел. Так облазили вони весь бір, ревучи щокрок двічі, 

а пропалий осел ніяк не озивався. Та і як йому, горопасі й бідоласі, було озиватися, скоро 

знайшли його рехідори в диких нетрях вовками розшарпаного? Побачивши його, ослятник 

сказав: «А я то дивувався, що він не відгукується. Живий, він би відгукнувся, як тільки 

почув би нас — на те він і осел. А все ж я, куме, вважаю, що немарно згаяв час на пошуки 

осла, хоч і знайшов тільки стерво: зате я чув, як віртуозно ти ревеш».— «А як так, то 

й слава Богу,— відповів другий,— виходить, ми з тобою одного тіста книш». Так, 

піймавши облизня й тільки похрипнувши, повернулися вони до села й там розповіли своїм 

приятелям, сусідам і знайомим про все, що їм приключилося, у тій ослячій шуканині, 

причім кожен похваляв-величав віртуозний рев другого, так що поголоска об тім пішла по 

всій окрузі; а диявол, який ніколи не спить, завжди охітний баламутити й підбурювати 

людей, колотити миром, підпускати брехні й робити з мухи слона, підстроїв і врядив так, 

що жителі інших сіл, побачивши когось із наших, починали ревіти по-ослячому: так-бо 

вони збиткуються з наших рехідорів. Підпряглася й дітлашня,— словом, потрапили ми 

в пельку й лабета до всіх чортів пекла: ослячий рев загуляв по селах, і жителів нашого, 

ревучого, села розпізнати так само легко, як упізнають і одрізняють від білих негрів. Цей 

немилий жарт довів до того, що обсміяні не раз рушали на пересмішників, озброївшись 

і ушикувавшись бойовим ладом. Тоді сам чорт їм не брат. Як на мене, не взавтра, то 

позавтрьому мої односельці, себто ревуни, підуть походом проти другого села, за дві милі 

од нас, бо ті сусіди просвітку нам не дають своїми прйсмішками; щоб добре до виправи 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2499 

 

нарихтуватися, позакупляв я галябард та списів. Оце саме про ції дивовижі я й обіцяв вам 

розповісти, а як се по-вашому не дивовижі, то що ж, даруйте, інших я не знаю. 

Так завершив свою повість той добродій, аж це упав у двір чолов’яга, вбрання якого — 

панчохи, плюндри, козакин — були з верблюжої вовни, і спитав голосно: 

— Пане корчмарю, можна у вас стати на ніч? Зі мною лише мавпа-вгадниця і вертеп із 

Визволом Мелісендри. 

— Овва! — гукнув корчмар.— Та це ж добродій майстер Педро! Славний проведемо 

ми вечір! 

Ага, я забув вам сказати, що той майстер Педро мав одне око й сливе половину щоки 

заліплені поліпкою з зеленої тафти, і це насувало думку, що весь лівий бік його лиця 

вражений якоюсь виразкою. Корчмар же вів далі: 

— Ласкаво просимо, пане майстер Педро! А де ж ваша мавпа і вертеп? Щось їх не 

видно. 

— Вони тут, близько,— відповів чоловік у верблюжій вовні.— Я вихопився вперед 

довідатись, чи можна тут стати ночувати. 

— Та я відмовив би самому дукові Альбі, а вже добродія майстра Педра пустив,— 

мовив корчмар.— Тягніть сюди і мавпу і вертеп, нинішні мої пожильці радо подивляться 

і виставу, і мавп’ячі фиглі й залюбки вам заплатять. 

— От і гаразд,— відповів чоловік з поліпкою,— я візьму недорого, мені аби лиш 

видатки вернути. Зараз я підвезу сюди балагулу з мавпою і вертепом. 

На сім слові він вийшов за браму. 

Дон Кіхот одразу давай корчмаря випитувати, хто такий майстер Педро і що це за 

вертеп і мавпа. На те відповів корчмар: 

— То славетний вертепник, віддавна уже він об’їжджає всю арагонську Ламанчу 

й показує виставу про те, як преславний дон Гайферос визволив Мелісендру. І треба 

сказати, що у нас тут нікому не в помку, щоб так цікаво і так браво грали на кону. Возить 

він із собою і мавпулю, там таку витівницю, що не то що серед мавп, а й серед людей 

рідкість; як ти її про щось запитуєш, вона пильно вислуховує, потім схоплюється на плече 

свого пана, нахиляється над саме вухо й шепче відповідь, а майстер Педро одразу ж ясує її 

всім. Знається вона, до речі, більше на минувшині, ніж на будучині, і хоть вона не завжди 

трафля, але взагалі помиляється рідко, тож мимоволі думаєш, що в ній сидить сатана. 

Кожна відповідь стоїть два реали, якщо та мавпа відповість, себто, я хочу сказати, якщо 

відповість її пан за неї, потому як вона пошепче йому на вухо, тим-то, славлять, що 

в майстра Педра грошей до сталої мами. Він чоловік панський та ще й кумпанський, живе 
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собі у достатках, базікає за шістьох, п’є за дванадцятьох, і все коштом свого язика, мавпи 

та вертепу. 

Тут повернувся майстер Педро з балагулою, а в балагулі їхав вертеп і велика безхвоста 

мавпа з повстяним озаддям, а втім, ловкенька. Побачивши її, Дон Кіхот одразу спитав: 

— Скажіть-но мені, вашмость, пані вгаднице, яка наша планида? Що з нами станеться? 

Ось мої два реали. 

І він звелів Санчові сплатити їх майстру Педрові, а майстер Педро, за мавпу 

відповідаючи, сказав: 

— Пане, ця звірючка не дає обзиву й нічого не обвішає з приводу прийдешнього, а от 

про бувальщину та й трохи про теперішнє їй дещо відоме. 

— Нехай тебе чорти візьмуть! — гукнув Санчо.— Та я й щербатого шеляга не дам за 

те, щоб мені ворожили про мою минувшину. Бо ж хто відає про неї ліпше за мене? 

А платити, щоб мені розказували те, що мені відомо й так, нема дурних. Та раз мавпа знає 

про теперішнє, то ось, прошу, мої два реали, а зараз скажіть мені, ваша 

мавповельможносте, що моторить нині моя стара Тереза Пансиха і коло чого вона 

порається? 

Взяти гроші майстер Педро не схотів. 

— Не хочу,— сказав,— брати винагороду наперед, спершу треба заслужити. 

Тут він двічі поляпав себе правицею по лівому рамену, мавпа притьмом скочила туди, 

похилилась до його вуха і зубами клац! клац! Поклацала десь так, як проказати «вірую», 

і знову стриб на землю, і тоді майстер Педро упав перед Дон Кіхотом навколішки і, до 

його стіп припадаючи, вирік: 

— Обіймаю ваші ноги достоту, як обняв би Геркулесові стовпи, о безподібний 

воскресителю призабутого вже мандрованого рицарства! О рицарю Дон Кіхоте з Ламанчі, 

ще не угонорований як слід за свої заслуги, затуло кволих, підпоро падущих, підмого 

упалих, твердине й потіхо всіх зболілих! 

Дон Кіхот отетерів, Санчо остовпів з дива, письмак розгубився, пахолок перепудився, 

ревун-ослятник роззявив рота, корчмар у поли вдарив, коротко, речі вертепника 

ошелешили всіх, а він вів далі: 

— А ти, о добрий Санчо Пансо, найкращий зброєношо найкращого на світі рицаря, 

радій: твоя добра жона Тереза жива-здорова, і зараз вона тре льон терлицею, і щоб тебе 

остаточно упевнити, скажу тобі більше: по ліву руку в неї стоїть щербатий жбан з доброю 

мірою вина, аби поралося веселіше. 
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— В це я охоче вірю,— відповів Санчо,— Тереза у мене справжній скарб, і аби не була 

така ревнива, я б не зміняв її на велетку Андандону, а вже на таких, як вона, за словами 

мого пана, світ стоїть. А потім ще моя Тереза з тих, у кого нині густо, а взавтра пусто. 

— А зараз я ось що скажу,— упав у річ Дон Кіхот,— чоловік очитаний і подорожній, 

неодмінно видющий і знаючий. А хилю я ось куди: чи ж міг би мене хто переконати, що 

на світі існують мавпи-вгадниці, як це я допіру бачив власними очима? Атож, я той самий 

Дон Кіхот із Ламанчі, про якого сказала ця славна хвостина, тільки вона мене 

переславила, та хоть би який єсьм аз, я вдячен небові за те, що воно наділило мене 

лагідною й жалісливою душею, схильною всім робити добро і нікого не кривдити. 

— Аби в мене гроші водилися,— сказав пахолок,— я спитав би в пані мавпи, чого мені 

в майбутніх скитаннях чекати? 

На те майстер Педро, який уже підвівся з колін, відповів: 

— Я вже казав вам, що ця бестійка майбуття не віщує. А якби й віщувала, то ви б 

і грошей не потребували: я б зрікся будь-якого зиску, аби лиш догодити приявному тут 

панові Дон Кіхотові. Ну, а зараз із пошани до нього і щоб його уконтентувати, піду 

нарихтую вертеп і задарма потішу всіх постояльників. 

На сім слові корчмар зрадів непомалу й показав, де найкраще для того вертепу місце, 

і вертеп притьмом розставлено. 

Мавп’ячі віщування не припали Дон Кіхотові до смаку, на його суд, прорікати мавпі 

майбутнє чи минуле не діло, і, поки майстер Педро ставив вертеп, він одвів Санча в куток 

стайні, далі від чужих ушей, і сказав: 

— Слухай, Санчо, бачачи оце зручність і справність сієї мавпи, я переконався, що 

майстер Педро, її пан, уклав таємний і сакральний пакт із сатаною. 

— Ну, як ковпак такий сальний, та ще й сатанинський, то, певне, дуже брудний,— 

виснував Санчо.— Але на кий біс майстрові Педру всі ці ковпаки? 

— Ти мене не зрозумів, Санчо, я хотів сказати, що він, мабуть, підписав умову 

з сатаною, от мавпа й здобула такий хист, а її пан заробляє собі легкобитом, а потім, 

забагатівши, віддасть сатані душу, а врагу роду людського й на руку ковінька. Адже 

недарма мавпа та вгадує лише минуле й теперішнє, а диявольська премудрість на цьому 

й обмежується, про майбутнє диявол тільки домислює, та й то не завжди, один Господь 

Бог відає часи й реченці, і для нього одного нема ні минулого, ні майбутнього, а все 

теперішнє. А раз так, то ясно, що мавпа мовить з диявольської направи, аж дивно, як це 

досі на неї не донесено Святій Інквізиції, не взято її на спиток і не вивідано, яка нечиста 

сила нашіптує їй ті пророцтва. А я ж бо певен: ця мавпа не астролог, і ні вона, ні її пан не 

креслять та й креслити не вміють так звані астрологічні фігури, які тепер у Гишпанії 
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в такому ходу, що кожна кумаха, пахолок або шевчик гадають, ніби гороскоп скласти 

можна завиграшки, і своїми брехнями й неуцтвом порушують авторитет воістину точної 

науки. Я знаю, як одна дама спиталася в гороскопника, чи ощениться її кімнатна сучка, 

а як ощениться, то скільки цуценят приведе і якої масті. На те пан астролог, склавши 

гороскоп, відказав, що сучка ощениться й наведе трьох щенят: одне оливкове, друге буре, 

а третє різномасте, одначе з умовою, якщо та сучка понесе між одинадцятою та 

дванадцятою годинами дня або ночі та ще й у понеділок чи в суботу. Та сталося так, що 

через два дні сучка здохла від бігунки, і пана гороскопника визнано в тому містечку за 

найголіннішого планетника — так величають усіх чи сливе усіх звіздарів.  

— А проте цікаво,— сказав Санчо,— якби вашець веліла майстра Педро спитатися 

в мавпи, чи то правда, що прилучилося з вашою милостю в печері Монтесіноса, бо по-

моєму, не ображаючи вас, скажу, все теє було морока й мана, чи нехай — сонна з’ява. 

— Все може бути,— відповів Дон Кіхот,— учиню так, як ти радиш, хоча й не без 

гризот. 

Тут до Дон Кіхота приступив майстер Педро, кажучи, що вертеп установлений і що він 

просить його милость піти подивитися, бо вертеп того вартий. Дон Кіхот висловив йому 

своє бажання й попросив як стій спитатися в мавпи: вві сні пригодилися йому в яскині 

Мотесіноса всякі пригоди чи наяву, бо сам він вважає, що там усього уперепліт. Майстер 

Педро мовчки пішов по мавпу, посадив її перед Дон Кіхотом та Санчом і мовив: 

— Послухайте, пані мавпо, той рицар прагне знати, правда чи ні те, що з ним коїлося 

в так званій яскині Монтесіноса. 

Тут він подав звичний свій знак, мавпа схопилася йому на ліве рамено й щось шу-шу-

шу йому на вухо, відтак майстер Педро ознаймив: 

— Мавпа каже так: почасти з баченого й пережитого вашою милостю в тій гроті злуда, 

а почасти правда, оце на разі і все. Якщо ж ваша милость рачить знати більше, то вона 

відповість на всі ваші питання наступної п’ятниці, бо зараз угадницький хист її вигас, 

і вона раніше од п’ятниці, як сама сказала, його не одзискає. 

— А не казав,— іскрикнув Санчо,— що мені не вірилось, щоб усе, чи бодай половиною 

через пів з того, що вашець, паночку мій, намолола про печерні придибашки, та була 

правда. 

— Прийдуще покаже, Санчо,— заперечив Дон Кіхот,— бо час-усевідач не дає ховати 

кінців у воду і все витягає на сонечко, навіть з надер земних. А зараз про се годі, ходімо 

краще подивимося вертеп славного майстра Педра, він готує, по-моєму, якусь новину. 

— Якусь? — вигукнув майстер Педро.— Та в моєму вертепі тих новин шістдесят тисяч. 

Запевняю вашу милость, пане Дон Кіхоте, що мій вертеп — диво з див, а як не вірите мені, 
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вірте ділам моїм. Отож розпочинаємо, доба пізня, а нам чимало треба ще зробити, 

розповісти й показати. 

Послухались його Дон Кіхот із Санчом і пішли туди, де стояв уже відкритий вертеп. 

Освітлювало його, додаючи йому блиску й пишноти, безліч воскових свічок. Майстер 

Педро засів за коном, бо мав ляльки водити, а вперед вийшов хлопець, майстра Педра 

пахолок, щоб тлумачити і яснити всі тайнощі дійства й показувати указкою на маріонетки. 

Ось як усі корчемні постояльці притаковились, хто сидячи, хто стоячи навпроти 

вертепу, залишивши найкращі місця Дон Кіхотові, Санчові, пахолкові та письмакові, 

окличник заходився тлумачити, а що саме — те почує й довідається всяк, хто послухає 

хлопця або ж прочитає наступну главу.  

Розділ XXVI,  

де триває втішна пригода з вертепником  

і розповідається про інші прецікаві речі 

Замовкли всі, тірійці і троянці, я хочу сказати, що глядачі, геть усі, зазирали в рота 

глашатаєві тих див, аж це за сценою вдарили в тулумбаси, засурмили сурми, ревонули 

гармати; та скоро галас той унишкнув, і тоді хлопчак підняв голос і почав такими 

словами: 

— Правдомовну цю історію, яку ми показуємо вашому добродійству, дослівно взято 

з літописів французьких і тих балад гишпанських, які переказуються з уст в уста, так що 

навіть вуличники цитують їх з голови. Мова мовиться про те, як сеньйор дон Гайферос 

вибавив малжонку свою Мелісендру, коли її з’ясирили й тримали в полоні маври 

в гишпанському городі Сансуеньї — так тоді називалася Сарагоса. Подивіться, панове-

добродійство, ось сам дон Гайферос гуляє в кості, як про це співається в баладі: 

Сидить і грає в кості дон Гайферос, 

Не згадує уже про Мелісендру. 

Та тут з’являється інша постать з вінцем на голові й берлом у руці, то цісар Карло 

Великий, Мелїсендрин ніби-отець. Угнівавшись на зятя за оспалість і безпечність, він 

вичитує йому добру молитву. Зважте, як він кипить і лютує, того й жди, що торохне його 

берлом по голові, а деякі автори твердять, що він і справді дав йому гарту та ще й доброго. 

Довго зятю втокмачував, що як той не відіб’є своєї малжонки, то зганьбить себе, а потім 

буцімто вирік: 

Я сказав, а ти вирішуй. 

Дивіться ж, панове-добродійство, як цісар повертається до дона Гайфероса плечима 

й іде геть, як дон Гайферос з серцем і з досадою жбурляє і дошку, і кості, велить подати 
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йому бронь і просить кузена свого Роланда позичити йому Дюрандалевого меча, Роланд 

позичити не згоден, проте пропонує себе товаришем у цьому важкому передузятті; але 

одчайдух обурено відмагається від його послуг. Мовляв, він сам визволить свою 

малжонку, навіть якби бранка сиділа в найглибшій глибці, отож він узброюється 

й одразу ж рушає в путь-дорогу. А зараз, панове-добродійство, позирніть на цюю-от вежу; 

гадається, що це одна з вартівень Сарагоського замку, нині Альхаферією званого, а дама 

в мавританському строї, яка стоїть на балконі — непорівнянна Мелісендра; не раз ізвідти 

поглядає вона на французький шлях, спогадує Париж, свого мужа і тим розважає себе 

в неволі. А ось перед вами нова сцена, досі ще не бачена. Ви бачите цього мавритянина? 

Ось він навшпиньки, тишком-нишком, з пальцем на устах, закрадається ззаду до 

Мелісендри. Ну, а зараз дивіться, як він цілує її просто в губи і як вона зразу ж 

відпльовується, втирає губи білим рукавом своєї сорочки, лементує-квилить і з журби рве 

на собі свої гарні коси, буцімто вони винні в цьому лиходійстві. А зараз погляньте он на 

того вельбучного мавританця, який стоїть на кружганку: то король Сансуеньї Марсилій; 

він став свідком безчільності того мавра, і хоть мавр той його кузен і любленик, одразу ж 

наказує його злапати, всипати йому двісті гарячих і провести многолюдними вулицями: 

Йдуть попереду герольди, 

А позаду — жезлоносці. 

Дивіться: ось уже ідуть виконувати присуд, а злочин же скоєно оце допіру. Річ у тім, 

що маври, не то що ми, не сидять за калавуром, поки слідство, їм не вручають копії акту 

дання вини. 

— Хлопче, хлопче! — заволав тут Дон Кіхот.— Ти веди свою розповідь по гостинцю, 

а не збивайся на путівці та манівці. Щоб доскіпатися до правди, треба чимало перевірок 

і переперевірок. 

На те зза кону обізветься майстер Педро: 

— Хлопче! Озирайся на задні колеса і слухайся цього пана — так буде ліпше. Тягни 

нитку повісті, а пітканням не захоплюйся, пам’ятай: де коротко, там ще й рветься. 

— Гаразд,— відповів хлопчак і вів далі: — Он той верхівень у гасконському плащі — 

се і єсть дон Гайферос, а оно його жона; відомщена за безчільність закоханого в неї мавра, 

з повеселілим і погіднішим личком виходить вона на балкон, перемовляється звідти 

з своїм мужем, маючи його за якогось мандрівця і обертаючись до нього з словами 

й речами, уже відомими нам з популярної балади, а саме: 

Якщо будеш у Парижі, 

Про Гайфероса дізнайся. 

Я не стану їх відтворювати, бо розволіклість звичайно справляє нудьгу. Досить бачити, 

як дон Гайферос розпинає плаща, і з радісної Мелісендриної метушні ми здогадуємося, що 
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вона його впізнала; ще мить, і вона спускається з балкона, щоби спасти на коня 

й поскакати геть з своїм любим мужем. Та — ой леле! — поділ її спідниці чіпляється за 

залізний випуст балкона, і Мелісендра зависає в повітрі. Та гляньте, як у найгіршій 

притузі спомагає нас милосердне небо: дон Гайферос підгарцьовує до неї і, не 

переймаючись тим, порветься чи не порветься пишна її спідниця, підхоплює жону і потім, 

у млі ока, саджає її по-чоловіцьки в забедри й наказує їй триматися міцно й обіруч, щоб не 

впасти, охопить його стан, а то ж пані Мелісендра їздити так верхи не призвичаєна. Чуєш? 

Це румак заржав на радощах, що в нього такі їздці, така многоцінна й прегарна ноша: його 

пан і його пані. Ось вони розвертаються, виїжджають із міста й, веселі та щасливі, 

рушають на Париж. Час добрий вам, щирих закоханців паро — не пара всім на світі 

любленим! Щасливо доїхати до вашої дорогої батьківщини, і хай льос не перепинить бігу 

вашого коня! Дай Боже, щоб на радість вашим друзям і родичам ви прожили в мирі й згоді 

відпущені вам дні, і хай цих днів подовжиться стільки, скільки було їх у Нестора! Тут 

знову озвався майстер Педро: 

— Простіше, хлопче, не буяй так високо, надутість завжди разить. Оповісник не 

відповів йому нічого й провадив далі: 

— Від очей роззяв, звиклих усе підглядати, не сховалось, як спускалася з балкона 

й сідала на коня Мелісендра; он вони роздзвонили про втечу королю Марсилію, а той 

повелів бити на сполох. Дивіться, як усе в них швидко-прудко: ось уже на всіх мечетях 

дзвонять на ґвалт, і місто гуде від дзвонів. 

— Ну, це вже дзуськи! — впав у річ Дон Кіхот.— Щодо дзвонів майстер Педро 

сплохував: у маврів нема дзвонів, а єсть військові котли і такі жоломійки, подібні до 

наших гобоїв. Отож увесь цей сансуенський дзвін на ґвалт — не знать що, курзу-верзу. 

Почувши теє, перестав майстер Педро дзвонити і сказав: 

— Не уїдайтеся, ваша милость, пане Дон Кіхоте, за такий дріб’язок і не домагайтесь 

досконалості — все одно її не осягти. Чи ж у нас не виставляють кожен Божий день 

кумедій, де все півтора людського? А проте вони тішаться неабияким успіхом, і глядачі 

в надпориванні їм ляпають і кричать «браво». Говори далі, хлопче, і не слухай нікого, хай 

навіть у моїй виставі дурниць, що того маку на паляниці, у мене один клопіт: начинити 

собі капшука. 

— Ваша правда,— притакнув Дон Кіхот. А хлопчак провадив: 

— Погляньте, скільки пишної кінноти виступає з міста, щоб побігти вдогін за 

хрещеним подружжям, а сурми сурмлять, а жоломійки грають, а торбани і бубни б’ють. 

Боюся, що маври переймуть утікачів, ув’яжуть до кінського хвоста й приведуть назад — 

бодай не бачити такого позорища! 
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Побачивши й почувши Дон Кіхот стільки бусурменства і стільки навіженства, 

зміркував за благо спомогти втікачів; тож зірвався на рівні й покликнув товстим голосом: 

— Не допущу, поки я живий, щоб при мені так підступно трактовано такого зацного 

рицаря й небояна коханця, як дон Гайферос. Спинись, плюгава галайстро! Не смійте 

гнатися-туритися за ними, а то я сточу з вами бій! 

Як сказав, так і зробив, добув меча, плиг одним скоком до вертепу і давай з небаченим 

завзяттям і люттю бити лялькових маврів: тих скидав на землю, тим стинав голову, одних 

калічив, інших шаткував на капусту і в розпал тієї січі так кресонув навідліг, що якби 

майстер Педро не пригнувся, не скоцюрбився і не присів, Дон Кіхот зніс би йому голову 

так же завиграшки, буцімто вона в нього була марципанова. Майстер Педро гукав: 

— Стійте, ваша милость, пане Дон Кіхоте, і зважте, що ви нівечите, січете й убиваєте 

не правдивих бусурменів, а фігурки з бібули! Ой, смутку мій! Він же нищить і стирає на 

гамуз усе моє добро! 

А Дон Кіхот усе ще роздавав шабельні удари, гніздячи то обіруч, то плазом, то навскіс. 

У лічені хвилі, як два отченашї проказать, перекинув вертеп, порубав і на мак розбив усі 

ляльки та всю примусію, короля Марсилія було тяжко поранено, а в цісаря Карла 

Великого розполовинено і корону, і голову. Достойна публіка сполошилася, мавпуля 

втекла на дах, письмак перестрашився, пахолок перепудився, навіть у Санча Панси душа 

пішла в п’яти, бо як він сам присягався вже по тій шурі-бурі, він ще зроду-віку не бачив, 

щоб його пан так розходився. Вчинивши погром, Дон Кіхот трохи втишився й вирік:  

— Хотів би я оце бачити перед собою всіх тих, хто не вірить і не бажає вірити, яке то 

благо на світі мандровані рицарі. Подумайте: аби не я, що було б з добрим доном 

Гайферосом і красунею Мелісендрою. Либонь, у цю хвилину собаки вже наздогнали б їх 

і вчинили розправу. Отож хай живе мандроване рицарство і хай воно піднесеться понад 

усе суще на землі! 

— Хай собі живе,— пробекав жалібно майстер Педро,— а мені час помирати, я такий 

побідаха, що міг би сказати вкупі з королем Родрігом: 

Вчора мав я ще державу, 

А сьогодні навіть башти 

Не лишилося у мене. 

Ще півгодини, ба навіть півхвилини тому я вважав себе паном над царями й цісарями, 

у моїх кіннйцях, скринях та чувалах був чортів тиск коней та строїв, а зараз я яко наг, яко 

благ, я залишився голий, як турецький святий, а передусім я позбувся мавпи, і поки її 

впіймаю, з мене двадцять потів зійде. І все це через безтямну лють цього пана рицаря, 

а він же, як славлять, спомагає сиріт, направляє кривду й творить усякі інші благі діла, ось 
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тільки його шляхетність обійшла стороною мене, хай будуть благословенні 

й високославні небеса з їхніми ангельськими чинами і престолами. Певне, вже Рицарю 

Сумного Образу судилося пошпетити моїх маріонеток і завдати мені горя. 

Педрові жалі зворушили Санча Пансу, і він сказав так: 

— Не плач, майстер Педро, і не побивайся, бо серце мені порветься. Знай, що пан мій 

Дон Кіхот — горливий католик і найщиріший християнин, і якщо до нього дійде, що він 

завдав тобі ущербку, то неодмінно побажає й зуміє віддати тобі та ще й віддячити з чохом. 

— Аби ж то пан Дон Кіхот віддав хоча б за частину ляльок, то і я був задоволений, 

і сумління його милості залишилося б чисте, бо не спасеться той, хто присвоїв собі чуже 

добро проти волі власника і не віддячив йому. 

— Авжеж,— сказав Дон Кіхот,— от тільки незрозуміло, майстре Педро, що саме 

з вашого добра присвоїв я собі? 

— А то не присвоїли? — гукнув майстер Педро.— А те ось канцур’я розкидане-

розметане на голій і яловій землі — хто ж його пошаткував і потрощив, як не грізна міць 

потужної вашої правиці? Чиї ж бо сії тіла, як не мої? І з чого б я ще контентувався, як не 

з них? 

— Тепер я остаточно досвідчився,— відповів на те Дон Кіхот,— як досвідчувався уже 

не раз, а саме: мої переслідники-характерники спершу показують мені якийсь правдивий 

лик, а потім змінюють і лицюють його, як їм заманеться. Слухайте ж, панове-

добродійство, кажу вам по щирості, мені примарилось, ніби все, що тут відбувається, 

відбувається направду, що Мелісендра — то Мелісендра, дон Гайферос — дон Гайферос, 

Марсилій — Марсилій, Карло Великий — Карло Великий, ось чому я вкинувся в таку 

пасію і, аби справляти повинність мандрованого рицаря, порвався спомогти й підсобити 

втікачам, і ось, такою шляхетною метою подвигнений, звершив усе те, чому єсте 

свідкували. Якщо ж склалось не так, як бажалось, не я причинен, а мої переслідувачі-

лиходії, і хоть я сплоха в лихо вскочив, проте я сам собі присуджую тії збитки 

відшкодувати. Хай майстер Педро оцінить, скільки тії знівечені ляльки варті. Я ладен 

негайно сплатити в добрій обіговій монеті кастільській. 

Майстер Педро вклонився й мовив: 

— На менше я й не сподівався від нечуваної доброти християнської презацного Дон 

Кіхота з Ламанчі, істинного оборонця й милостивця всіх немаєтних і нужденних 

скитальців; так ось, панове, нехай пан корчмар і великий Санчо стануть за посередників 

між вашою милостю і мною і поцінують, чого варті чи могли бути варті поламані ляльки. 

Корчмар і Санчо згодилися, і майстер Педро притьмом підібрав з землі безголового 

короля Марсилія Сарагоського й мовив: 
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— Зразу видно, що короля вже не воскресити, а тому, з вашого дозволу, я хотів би мати 

за його смерть, скін і внебовзяття півп’ята реала. 

— Далій,— сказав Дон Кіхот. 

— Ось за цей відруб згори донизу,— вів далі майстер Педро, беручи розрубаного 

цісаря Карла Великого до рук,— небагато заправити п’ять з чвертю реала. 

— І немало,— вкинув слівце Санчо. 

— Ні, небагато,— заперечив корчмар.— Я, яко посередник, пропоную округлити до 

п’яти. 

— Дати йому цілих п’ять з чвертю,— мовив Дон Кіхот,— чверть реала туди, чверть 

реала сюди: підсумок нинішнього лиха від того не зміниться. І завершуйте боржій, 

майстре Педро, час вечеряти, я вже намлівся голодом. 

— За цю ляльку,— сказав майстер Педро,— безносу й однозору, колишню красуню 

Мелісендру, я прошу, як велить сумління, два реали дванадцять мараведі. 

— Хай ти сказишся,— гукнув Дон Кіхот,— якщо Мелісендра зі своїм мужем тепер уже 

принаймні не на кресах Франції: їхній же румак не то що біг, летом летів. Отож нема чого 

продавать мені фиги-миги й тицяти перед носа якусь безносу Мелісендру, тоді як 

справжня, якщо все гаразд, тепер зі своїм малжонком у Франції розляглась та й жартує, 

дай Боже, що кому гоже, нам же треба, пане майстре Педро, ходити навпростець і не 

кривити душею. Що далій? 

Майстер Педро, бачачи, що Дон Кіхотовий розум знову затемнився, і він сів на свого 

коника, і боячись випустити його з рук, сказав так: 

— Атож, це не Мелісендра, а одна з її служебок. Дайте мені за неї шістдесят мараведі, 

і ми квити. 

В такий спосіб поціновано і всіх інших прикалічених маріонеток, і ціну двоє 

третейських арбітрів дещо скинули на втіху обох сторін; сума, зрештою, набігла до сорока 

реалів і трьох чвертів. Санчо одразу ж виклав гроші, але майстер Педро вивернув 

додатково ще два реали на ловитву мавпи. 

— Дай йому, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— не на мавпу-угадницю, а на кварту-

розрадницю, і ще двісті реалів я дав би у віддяку тому, хто міг би сказати напевне, що 

сеньйора донья Мелісендра і сеньйор дон Гайферос уже у Франції, в родинному колі. 

— Ніхто не міг сказати цього краще, ніж моя мавпа,— заявив майстер Педро,— але 

нині й сам дідько не впіймає. А втім, я думаю, що голод і любов до господаря дадуться 

взнаки, вночі вона почне нишпорити, а вранці ми з нею, Бог дасть, побачимося. 

Зрештою та лялькодраківка завершилася, і всі в добрій згоді й лагоді повечеряли 

коштом Дон Кіхота гойного того вечора, як ніколи. 
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Ще спозаранку поїхав чолов’яга зі списами й галябардами, а як задніло, прийшли до 

Дон Кіхота попрощатися письмак і пахолок: перший повертався додому, а другий 

збирався далі верстати путь, і Дон Кіхот дав йому на дорогу дванадцять реалів. Майстер 

Педро більше не ставав з Дон Кіхотом на прю, він-бо добре його знав. Він устав ні світ ні 

зоря і, підібравши недогибки свого вертепу й підхопивши мавпу, теж подався галайсвіта. 

Корчмар же, досі з Дон Кіхотом незнайомий, дивувався непомалу і його химородам, і його 

гойності. Санчо на розказ свого пана вельми гойно йому заплатив, і близько восьмої 

ранку, попрощавшись нарешті з корчмарем, рицар та його джура покинули заїзд 

і пустилися в дорогу, а ми з ними не поїдемо, бо нам пора розповісти про інші 

околичності, потрібні для розуміння сієї знакомитої історії. 

Розділ XXVII, де псується, хто такий майстер Педро та 

його мавпа, а також оповідається про нещасливий для Дон 

Кіхота кінець пригоди з ослячим ревом, зовсім супротивний 

тому, ніж він собі зичив і замишляв 

Сід Ахмет, дієписець сієї великої історії, такими словами розпочинає новий розділ: 

Присягаюсь яко християнин і католик... з чого його тлумач зауважує, що клятва Сіда 

Ахмета, з походження, безперечно, мавра, буцімто він християнин-католик, означає 

лишень ось що: достоту як християнин-католик під час клятви присягається чи повинен 

присягатися говорити саму правду, так і він присягається, яко християнин-католик, 

говорити саму правду про Дон Кіхота і зокрема про те, хто такі майстер Педро та його 

мавпа-угадниця, здатна своїми віщуваннями викликати у всіх навколишніх селах здуміння 

і подив. Отож він мовить, що всі, хто першу частину цієї історії читав, пригадають, певне, 

собі Хінеса де Пасамонте, якого вкупі з іншими галерниками визволив Дон Кіхот 

у Сьєррі-Морені, і за це добродійство та голота злостива і зловорожа відплатила йому 

невдячністю і кийовим боєм. Той самий Хінес де Пасамонте, прозваний від Дон Кіхота 

Хінесиком Потягусиком, і поцупив у Санча Панси Сірого, проте в частині першій з вини 

друкарів вилетіло пояснення, як саме і коли все те скоїлося, через що багато читальників 

недомислилися і друкарський ляп ставили на карб авторові-забудькові. Та ось Хінес 

викрав Сірого з-під сонного Санча Панси і зробив це таким самим ярмісом і викрутасом, 

що й Брунело, коли при облозі Альбраки Сакрипант вихопив у нього з-під ніг коня. Як 

одзискав Санчо свого осла, ми вже розповідали. Той самий Хінес, боячись потрапити до 

рук правосуддя й прийняти кару за незліченні свої шахрування та злочини (за ним їх 

стільки рахувалося і то таких розмаїтих, що він сам списав цілий томище), той самий 
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Хінес постановив пробратися до королівства Арагонського, заліпити собі ліве око 

й пошитися в вертепники, бо сіпати за нитки й показувати фиглі він був неабиякий 

мастак. 

Отож ув одних християн, визволених з берберійського брану, він справив при нагоді 

мавпу та й вимуштрував її на умовний знак залазити до нього на плече й удавати, ніби 

щось нашіптує йому на вухо. І тепер, перш ніж нагрянути з своїм вертепом та мавпулею 

в якесь село, розпитував у сусідів чи там у людей обізнаних, що цікавого сталося в тім 

селі і з ким саме. От він усе те закмічував, і на почин звичайно розкладав вертеп і ставив 

то ту, то ту вертепну сценку, але всі незмінно веселі, втішні й широковідомі. А вже після 

вистави показував зручність і справність своєї мавпи, при цьому попереджав публіку, що 

вона вгадує минуле й теперішнє, а от щодо майбутнього не тімаха. За кожну відповідь він 

правив два реали, а з деяких ще дешевше, залежно від того, хто питав; коли ж зупинявся 

в людей, чиї таємниці знав, то хоч би вони, жалкуючи гроші, від розпитів утримувалися, 

він усе одно подавав мавпулі знак, а потім об’являв, що вона сказала йому те-то й те-то, 

і таки вціляв у мету. Цим він неабияк прославився, і всі ходили за ним тічкою. Бистрий 

розумом, він придумував відповідь на льоту і нерідко відповідав вельми дотепно, а що 

в нього ніхто не розпитувався і не доскіпувався, звідки мавпа така вгадниця, то він лудою 

лудив усіх та знай начиняв капшук. І от, упавши в заїзд, упізнав він одразу Дон Кіхота 

і Санча Пансу, а впізнавши, зумів завиграшки великим дивом здивувати і Дон Кіхота, 

і Санча Пансу, і всіх інших постояльців; правда, це б вийшло йому боком, якби Дон Кіхот, 

здіймаючи королю Марсилію голову й вибиваючи до ноги кінноту, затнув мечем трошки 

нижче,— та про це вже йшлося в передущому розділі. 

Ото і все, що треба про майстра Педро та його мавпу розповісти. А тепер вернімося до 

Дон Кіхота з Ламанчі. 

Виїхавши з заїзду, він поклав собі спершу навідати береги річки Ебро та її околиці, 

а потім рушити в місто Сарагосу, оскільки до турніру залишалося ще чимало часу. З цим 

наміром пустився у путь і за два дні дороги з ним не сталося нічого достойного опису, аж 

це третього дня, беручись на узгірок, почув він суремний рев, барабанний дріб та пальбу 

з пищалей. Він був подумав, що це йдуть жовніри, і, щоб глянути, підострожив Росинанта 

й виїхав на пагорок. От зіп’явся він на шпиль, глядь, а під горою аж роїться від людей, 

душ, як йому здалося, двісті, озброєних чим-попадя, як-от: ратищами, самострілами, 

бердишами, списами й галябардами, хто пищалі мав, хто круглі тарчі. Спустився наш 

гідальго з пагорба і під’їхав до загону так, що міг ясно розгледіти короговки, розрізняти 

їхні барви й відчитувати гасла, на них. написані; надто йому впав до віч один девіз: на 

прапорі чи короговці з білого атласу було вдано мов живого віслючка сардинського, 
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голова задерта, паща роззявлена, язик висолоплений — словом, у такій поставі, ніби 

збирався ревіти, а довкола буйними літерами виписано такий двовірш: 

Як осли, ревіли ревно 

Два алькальди недаремно.  

З сього знаку виснував Дон Кіхот, що ці люди, певне, ревуни-ослятники, от він сказав 

про те Санчові й розтлумачив, що на стягові написано. І додав, що той, хто йому про цю 

пригоду оповідав, очевидно, вклепався, кажучи, що ревіли двоє рехідорів, бо з віршиків на 

прапорі виходить, що то алькальди. На те відрік Санчо Панса: 

— Пане мій, менше тим переймайтеся. Можливо ж, ті рехідери-ревуни та вже 

поробилися в тім селі алькальдами, тоді їх можна титулувати і так, і так. Тим паче що сіль 

цієї сторії не в тім, хто ревів, алькальди чи там рехідори, а в тім, аби ревіли, бо ревіти по-

ослячому є від чого і алькальдові, і рехідорові. 

Коротше, нашим мандрівникам стало на очі, що то обсміяне село вийшло битися 

з сусідами пересмішниками, які заливали йому сала за шкуру. 

Дон Кіхот подався просто до сельчан, засмутивши тим непомалу Санча, не дуже 

охочого до такого роду турбацій. Загін прийняв його як підмогу, гадаючи, що він їхня 

сторона. Піднявши наличчя, Дон Кіхот з шляхетною звагою й гідністю під’їхав до корогви 

з зображенням осла, і тут його обстала вся військова старшина, витріщивши на нього очі, 

здивована, як усі ті, хто вперше бачив його. Помітив Дон Кіхот, як пильно його 

розглядають, не обзиваючись ні словом і ні про що не питаючись, надумав з цієї мовчанки 

скористатися і, порушуючи свою власну, покликнув товстим голосом: 

— Панове-добродійство, я хочу виголосити перед вами орацію і якнайщиріше прохаю 

не перепиняти мене, поки вона вам не увіриться й не уїсться. Якщо ж уїсться, подайте 

мені знак, і я одразу покладу собі на уста печать, а на язика камінь. 

Усі заявили, що він може виголосити орацію і що вони послухають його залюбки. 

Діставши дозвіл, Дон Кіхот провадив так: 

— Я, панове-добродійство, мандрований рицар, моє ремесло — воєнна справа, 

а покликання — оступатися за тими, хто цього оступання потребує, і відзволяти 

окривджених. Аж кілька днів тому прознаваєм про вашу недолю і про те, чому ви 

беретеся раз у раз до броні, жеби помститись на ваших ворогах. От я добре зглибив вашу 

справу і зробив висновок, що ведлуг поєдинкових правил даремно ви себе за ображених 

маєте, бо ніяка приватна особа не може образити всієї громади, якщо тільки не оскаржить 

усіх посполу у зраді, коли напевне невідомо, хто саме той здрайця. Приклад такий подає 

нам дон Дієго Ордоньєс де Лара, він оскаржив усіх саморранців, бо не відав, що 

в зрадецькому царевбивстві лише Велідо Дольфос винний. Через те кинув оскарження 
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всім, і отже, всім довелося взяти на себе відповідальність і віддати віть за віть. А втім, 

звісно, сеньйор дон Дієго переборщив і своїм викликом хильнув через міру, бо навіщо ж 

викликати на герць мертвих, воду, збіжжя, ще не народжених малят і всяке інше подріб’я 

й мализну, в тому виклику перераховану, ну, та що його вдієш: щоб прибрехати, не 

пожалієш батька-матір. Так ось, оскільки одинак образити цілого царства, моцарства, 

міста, а села й поготів не годен, то зрозуміло, що й нема чого за образу, буцімто завдану 

вам, мститися, бо образи тієї якраз і нема. Чи ж годиться, щоб жителі Дзиґарів та чубились 

з тими, хто дражнить їх дзигарниками, а також і миловарниками, повидляниками, 

каструльниками чи китенятами та іншими сельчанами, чиї клички й прізвиська на устах 

у кожного пахолка і в усякої низоти! Чи подобенство, щоб усі ці достойні громадяни 

ображалися на прізвиська й мстилися, а їхні шпаги з ледачого так і човгалися туди-сюди 

в піхвах, наче коліно в тромбоні? Ні, ні, боронь Боже, хай Господь милує! Мужі обачні 

й панства праволожні беруться до зброї й меча добувають, важачи собою, своїм життям 

і майном лише в чотирьох випадках: по-перше, в обороні віри католицької, по-друге, 

в обороні власного життя, бо так велить закон Божий і таке наше природне право, по-

третє, в обороні гонору свого, родини і майна, по-четверте, на службі в короля, коли 

справедлива війна ведеться, назвімо ще й п’ятий випадок — а втім, його можна другим 

вважати — в обороні своєї вітчизни. До цих п’яти головних приводів ми маємо право 

долучити ще й інші, такі самі слушні й розумні причини, щоб до зброї узятися, але про 

тих, хто підносить її через якусь дурницю, здатну радше насмішити й повеселити, ніж 

образити, можна подумати, що вони без десятої клепки в голові. До того ж помста 

несправедлива (а справедливої помсти на світі’й не буває) суперечить нашій святій вірі, 

а свята віра велить нам робити добро ворогам і любити ненависників наших, ця заповідь 

здається нездійсненною лише тим, хто помишляє більше про мирське, ніж про Божеське, 

і живе плоттю, а не духом, бо Ісус Христос, істинний Богочоловік, який не брехав, не міг 

і не може зроду брехати, даючи нам закон, сказав, що ярмо його любе і тягар легкий, 

а отже, не міг заповідати нам нічого надсильного. Тож, панове-добродійство, за всіма 

законами Божими і людськими виходить, що повинні спокоїтися і втишитися. 

«Хай мене диявол порве,— сказав тут собі Санчо,— якщо мій пан не богослов, 

принаймні він на богослова кап-у-кап скидається». 

Дон Кіхот звів дух і, бачачи, що всі мовчать і все ще його слухають, збирався 

провадити орацію далі і провадив би, якби не далася взнаки Санчова бистроумність, той-

бо, побачивши, що його пан замовк, похопився поперед нього. 

— Пан мій Дон Кіхот із Ламанчі, раніше відомий під прибраним ім’ям Лицаря Сумного 

Образу, а нині званий Лицар Левів, високоодукований гідальго,— мовив джура,— 
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в латині та гишпанщині підкований, що той бакаляр, і в усьому, що він мовить і радить, 

одразу видно зацного войовника, і всі, як єсть, поєдинкові правила-регули знає як оченаш, 

отож вам нічого іншого не залишається, як послухатися його, ось вам хрест святий, не 

прогадаєте. Тим паче що ви своїми вухами чули: через самий лишень ослячий рев 

ображатися дурне діло. Пригадую, пахолятком я ревів по-ослячи скільки мені влізе, і то 

з власного почину, та так же лепсько й ловко, що на мій рев озивалися всі осли в селі, 

а все ж мене ставили не за перевертня, а за отецького сина, за дитину з високомисної 

родини. Щоправда, на той мій хист чимало заздростило сільських задавак, ну, та я чхав на 

них. Аби ви переконалися, що я не брешу, то осьо стривайте й послухайте. Адже се ціла 

наука, все одно що те плавання, як хто вже навчився, зроду не забуде. 

На сім слові приклав він руку до носа й ревонув так, аж по всіх околичних долах 

виляски розсипались. Але тут один гречкосій, який стояв поблизу, гадаючи, що над ними 

коверзують, махнув кийком і так його потягнув, що Санчо Панса поточився й брязнув 

додолу. Побачивши Дон Кіхот, що Санча так немило трактовано, нахопив списа на руку 

й ринувся на напасника, але перед ним стала жива стіна, тож відомщати було годі; ще 

й більш од того, бачачи, як посипався камінний град і як на нього вискалились тисячі 

самострілів та мушкетів, Дон Кіхот повернув Росинанта і чвалом покатав геть, з усієї душі 

припоручаючи себе Богові й благаючи вирятувати його від напасті, бо Дон Кіхот щохвилі 

ждав, що йому буде прострелено груди наскрізь, і раз у раз тамував віддих, дослухаючись, 

чи не свистить над вухом куля. Проте вої лише пильнували його панічної втечі й пальби 

не відкривали. Неборака Санча, скоро він очухався, вони поклали поперек Сірого 

й пустили їхати за своїм паном. Правити Санчо все ж був нездольний, і Сірий сам 

потрюхикав слідком за Росинантом, від якого не відступав ні на ступінь. Дон Кіхот уже 

відмахав добрі гони, а потім обернувся, глядь, аж за ним їде тільки Санчо і ніхто не 

женеться, він і спинився. 

Аж до вечора простояло там вояцтво, проте його ворог на бій не вийшов, от воно, 

раденьке й веселеньке, вернулося до села; знало б воно звичаї та обичаї стародавніх 

греків, то неодмінно в цім місці склало б трофей. 

Розділ XXVIII. Про події, які, за Бен-Енхелі, не втаяться, 

викриються, треба лише уважно прочитати цей розділ 

Коли сміливець врізає поли й тікає від небезпеки, значить викинулася зрада, а мужам 

обачним треба шануватися, поки не трапилось ліпшої нагоди. Саме цю істину й довів 

своїм прикладом Дон Кіхот. Давши хлопам повну волю казитися, а розсатанілому загонові 

почати ворожі дії, він узяв ноги на плечі, забувши і про Санча, і про його сутугу, і не 
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зупинявся, поки не відчув себе в безпеці. А Санчо, як уже сказано, слідкував слідком, 

лежачи поперек осла. Нарешті спобіг він свого пана, уже зовсім притомний, а спобігши, 

звалився з Сірого до Росинантових ніг, увесь збитий, змолочений, ледь живий та теплий. 

Дон Кіхот іспішився, щоб оглянути рани, але побачивши, що той цілий-здоровий, майже 

з серцем сказав: 

— Знайшов час, Санчо, ревіти ослом! Де ж ти чув, щоб у домі вішальника та згадували 

про вірьовку? І хіба до твоєї ослячої музики не найкращий супровід кийки? Дякуй, Санчо, 

Богові, що вони благословили тебе лиш кийком, а не похрестили булатом. 

— Я не можу відповідати,— сказав Санчо,— бо в мене таке враження, ніби в мене зараз 

говорюча спина. Сідаймо ж верхами та гайда звідси, я вже по-ослячи зроду не ревітиму, та 

не стану ж і мовчати про те, як мандровані лицарі тікають і кидають своїх добрих джур на 

поталу ворогам, а ті їх молотять в околіт, як снопи. 

— Не утікають, а відступаються,— відповів Дон Кіхот.— Пора тобі, Санчо, знати: 

хоробрість, не підшита розважливістю, називається зухвальством, а подвиги зухвальців 

приписуються радше щасливому трапункові, ніж їхній одвазі. Отож, кажу тобі, я не тікав, 

а відступав взором тих численних одчаюг, що шануються до кращої нагоди. Романи повні 

таких прикладів, і я не наводжу їх зараз, бо це й тобі пожитку не дасть, і мені не принесе 

втіхи. 

Тим часом Санчо з Дон Кіхотовою поміччю вмостився на Сірого, Дон Кіхот теж спав 

на Росинанта, і вони рушили до топільнячка, що зеленів за чверть милі попереду. Санчо 

знай справляв ухи та охи; на Дон Кіхотів запит, чому він так бідкається, Санчо одказав, 

що йому хребтина від куприка до карка болить так, аж млосно. 

— А біль цей,— вирік Дон Кіхот,— безперечно, ось від чого: кий, яким тебе обкладали, 

був довжезний і рівний, тож він і полатав усі ті хребці спини, які болющі, а сягнув би 

ширше, то було б ще дошкульніше. 

— Господи помилуй! — гукнув Санчо.— Ваша милость розмаяла мої сумніви, та ще 

вилила все таким простим словом. Достолиха! Невже 

незрозуміло, якої холери болить у мене спина, і треба ще розжовувати, що болять 

у мене саме ті кісточки, по яких кий погуляв? Якби у мене заболіла щиколотка, я б, може, 

ще загадався, чого це вона боляща, а у мене забите болить, то й нема чого голови сушити. 

Воістину, паночку мій гойний, чужу біду руками розведу, і я щодня переконуюсь усе 

більше, що від вашого товариства нічого путнього не вийде, допіру ви дали мене 

обпалкувати, а потім уп’ять повторяться гойданки на ковдрі та інші дитинні втішки та 

смішки, сьогодні мені довелося спину підставляти, а взавтра, чого доброго, підставиш очі. 

І хіба не ліпше було б (ось тільки я песиголовець і без царя в голові), хіба не ліпше було б, 
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кажу, вернутися мені додому, до жінки й діток, ростити їх і чим Бог пошле годувати, а не 

валасатися за вашою милостю непутньою путею і бездорожньою дорогою, не доїдаючи 

і не допиваючи. А вже те мені спання! Відмір, брате джуро, сім стіп землі, а якщо хочеш, 

то ще стільки, тут ти сам собі пан, призволяйся, контентуйся, розлягайся, скільки тебе 

стане. Бодай він згорів на кострищі, бодай розсипався попелом отой найпервий, хто затіяв 

усю тую мандровану лицарію, чи принаймні первий, хто схотів піти джурою до тих 

глупаків, якими, певне, були колись мандровані лицарі. Про нинішніх не мовлю нічого, 

я їх маю шанувати, якщо й вашець до них належить, бо щодо розуму й проречистості на 

слово вашець самому куцові носа втре. 

— Закладаюся головою, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— ось зараз, коли ти теревениш, не 

вгаваючи, у тебе нічого не болить. Шпар, сину мій, усе, що тобі слина на язик принесе, 

аби лиш у тебе нічого не боліло, я ж без ремства стерплю усі твої нечемні речі. Якщо тобі 

так кортить повернутися додому, до жінки й діток, я тобі не завгорюю, боронь Боже! 

Гроші мої в тебе, полічи, скільки днів минуло відтоді, як ми втретє виїхали з села, 

прикинь, скільки ти можеш і повинен заробити за місяць, і видай собі сам. 

— Коли я служив у Томе Карраска,— відрік Санчо,— батька бакаляра Самсона 

Карраска, добре відомого вашій милості, я заробляв місячно два дукати, не рахуючи харчі, 

а скільки мені взяти з вашої милості — це вже не знаю, знаю лишень, що в джури 

мандрованого лицаря більше клопоту, ніж у сільського наймита; у наймах ми, щоправда, 

хоч би як удень гарували, хоч би як тужилися, проте ввечері ми сьорбаєм юшку і лягаємо 

спати в постіль, зате на службі у вашеці я про постіль і думати забув. Якщо не рахувати 

кількох днів, проведених у дона Дієга де Міранди, того шумовиння з Камачових казанів, 

яким я побенкетував, і всього, скільки я з’їв, спив і зіспав у Басільєвому домі, решту часу 

я спав на голій землі просто неба, зазнавав, як кажуть, шурі-бурі й знегіддя, жував грудку 

сиру й лустку хліба і пив воду з ручаїв і джерел, що траплялися нам по безвинах. 

— Визнаю,— сказав Дон Кіхот,— усе, сказане тобою, Санчо, свята правда. Скільки ж, 

по-твоєму, надвишки проти Томе Карраска я маю тобі заплатити? 

— Я так думаю,— відповів Санчо,— якщо ваша милость накине по два реали місячно, 

то це буде по-божеськи. Але це тільки моя заслуженина, а за те, що обіцяли дати мені на 

врядування острів, було б слушно накинути ще шість реалів, тож разом набіжить тридцять 

реалів. 

— Знаменито! — гукнув Дон Кіхот.— Щодо заслуженини, то значить так: ми виїхали 

з села двадцять п’ять днів тому, отож порахуй, Санчо, скільки я тобі винен, і виплати, як 

я вже сказав, собі власноруч. 
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— Е, ні, дзуськи! — скрикнув Санчо.— Ваша милость дуже помиляється в своїх 

розрахунках, бо за обіцяний острів треба рахувати з того дня, як ваша милость мені його 

обіцяла, і аж по день нинішній. 

— Скільки ж минуло, Санчо, відтоді,— спитав Дон Кіхот,— як я тобі обіцяв його? 

— Якщо пам’ять мене не змилила,— відповів Санчо,— має бути літ двадцять з гаком. 

Дон Кіхот ляснув себе по лобі, гучно зареготався і промовив: 

— Але ж я провів у Сьєррі-Морені і взагалі пробув у виправах близько двох місяців, 

а ти кажеш, Санчо, що я обіцяв тобі острів двадцять років тому! Ну, то ось що я тобі 

скажу: ти хочеш, щоб усі мої гроші, передані тобі на схов, пішли на твою заслуженину. 

Якщо це так, то я тобі їх віддаю негайно, бери на здоров’я, я волію залишитися жебраком, 

без копійки в кишені, аби лиш спекатися такого ледачого джури. Але скажи мені, 

порушнику законів, джурі мандрованих рицарів прописаних, де ти бачив чи де читав, щоб 

якийсь зброєноша мандрованого рицаря торгувався зі своїм паном: «Скільки ви мені 

положите місячно?» Поринь, поринь-но, настиро, гунцвоте, іроде, бо саме ти такий, а не 

інакший, поринь, кажу, в маре магнум рицарських історій, і якщо тобі трапиться, щоб 

хтось із джур вирік або навіть подумав про те, що зараз вирік ти, то ти можеш 

накарбувати ці слова на моєму чолі і на додаток з’їздити чотири рази по вуху! Ану ж бо, 

підбери поводдя чи радше оброть свого Сірого і гайда додому — зі мною вкупі ти не 

ступиш більше ані кроку. Ось вона, віддяка за мій хліб! Ось кого я збирався нагородити! 

Ось у кому більше товарячого, ніж людського! Як, саме тепер, коли я замірявся так тебе 

вознести, щоб усі наперекір твоїй жінці величали тебе ваша вельможність, ти покидаєш 

мене? Як, ти їдеш саме тепер, коли я вирішив остаточно й безповоротно настановити тебе 

губернатором найкращого острова на світі? Коротко, ти сам колись сказав, що деяких 

тварюк медом не годують. Ослом єси, ослом ти залишишся і ослом тобі бути до 

останнього твого подиху, бо я певен, що тобі бас урветься раніше, ніж ти здогадаєшся 

й збагнеш, що ти бидло. Санчо очей не спускав з Дон Кіхота, поки той костирив його, 

і нарешті відчув такі гризоти, що на очі йому наринули сльози, і він пролебедів так: 

— Паночку мій, визнаю, що з мене цілковитий осел, лише хвоста мені бракує; якщо 

ваша милость звалить мені його начепити, то я вважатиму, що він висить на місці, 

і служитиму за осла довіку. Простіть мене, ваша милость, і згляньтеся на мою глупоту, 

адже я що те немовля і кругом невіголос, і якщо я плескаю язиком, то незумисне, така 

в мене слабість, а хто грішить і кається, тому гріхи відпускаються. 

— Я здивувався б, Санчо, якби ти не втулив до своєї промови якоїсь такої приказки. 

Що ж, якщо ти каєшся, то я тебе прощаю, але дивись, дбай не лише про власний зиск. 
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Постарайся бути мужнім, держись цупко і бадьорись, сподіваючись на спевнення моєї 

обіцянки; щоправда, вона запізнюється, але се не значить, що вона нездійсненна. 

Санчо відповів, що так воно й буде і що він неодмінно опанує себе. 

Тут вони в’їхали в топільняк, і Дон Кіхот уклався у стіп береста, а Санчо у стіп бука, бо 

як відомо, ці й подібні дерева стопи мають, а от рук зроду. Санчо провів пекельну ніч, бо 

від роси духопелики щеміли дужче, а Дон Кіхот, як звикле, поринув у свої міркування, та 

все ж сон, зрештою, склеїв повіки обом, а вдосвіта вони помандрували далі, правлячись до 

берегів славетного Ебро, і там з ними сталося те, про що оповімо в наступнім розділі. 

Розділ XXIX. Про знакомиту пригоду з зачарованим човном 

Їдучи отак мірною і виміряною ходою, через два дні по виїзді з топільнячка Дон Кіхот 

і Санчо Панса прибилися до берегів Ебро. Річний краєвид неабияк звеселив Дон Кіхота, 

він милувався на пишність берегів, прозірчастість струменів, тихість, джерелястість 

і дзеркальність вод, і це уроче видиво навіяло йому безліч відрадних спогадів. 

З особливою яскравістю зринуло в його пам’яті все бачене в печері Монтесіноса, і хоча 

мавпа майстра Педро сказала йому, що тільки почасти ті з’яви правда, а інші, мовляв, 

злуда, а все ж він більше схилявся вважати їх за дійсність, тоді як Санчо, навпаки, 

твердив, що все те мара. От їдуть вони, їдуть, аж гульк — стоїть припнутий до стовбура 

прибережного дерева човник, безвесельний і обезснащений. Роззирнувся Дон Кіхот на всі 

боки — ні лялечки, не роздумуючи довго, плиг із Росинанта і звелів Санчові злізти 

з Сірого й міцно примотузити обох ступаків до прибережної верби чи прибережної тополі. 

Санчо поцікавився, задля чого ж таке нагле спішування й конов’язь. Дон Кіхот відповів 

так: 

— Щоб ти, Санчо, знав: ось та лодія довідне й безсуперечно закликає мене й запрошує 

сісти в неї й пливти рятувати якогось рицаря чи іншого бідолаху великого коліна, що 

вкусив біди, бо то цілком у дусі рицарських романів і в дусі тих характерників, що в цих 

романах і міркують, і діють: коли якийсь рицар ускочить у халепу й відкаснути від напасті 

його може якийсь інший рицар, і хоть вони віддалені між собою на дві або три тисячі 

миль, ба навіть більше, чорнокнижники саджають сього другого рицаря на хмару або 

посилають по нього лодію і в млі ока перевозять летом або ж морем на те місце, де в нього 

шукають поради. Так ось, Санчо, цю лодію й причалено задля сієї мети, і все це така 

правда, як те, що зараз день, і поки ще не смеркло, припни Сірого й Росинанта і з Богом, 

я сяду в човна, навіть якби мене від цього відраювали всі босі братчики. 

— Якщо так,— відповів Санчо,— і якщо вашець збирається щокрок чинити, так би 

мовити, витворки, то мені залишається тільки слухатися й схилити голову, за прислів’ям: 
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«Що накажуть, то й роби, та й хліб панський тереби». І все ж для годиться хочу вашу 

милость остерегти: як на мене, цей човник належить не якимсь характерникам, а рибалкам 

місцевим, адже в цій річці водяться найкращі на світі пструги. 

Кажучи сеє, Санчо прив’язував ступаків, з великим жалем сердечним полишаючи їх на 

опіку й догляд чорнокнижникам. Дон Кіхот сказав, щоб він не переймався тим, що німина 

залишається ніби напризволяще, бо той, хто перенесе їх на лімітрофи, подбає і про їхніх 

тварин. 

— Я не розумію, що це за налий трохи,— сказав Санчо,— зроду такого слова, не чував. 

— Лімітрофи,— відказав Дон Кіхот,— значить креси, чужедальні краї, і не дивина, що 

ти сього слова не знаєш, тобі ж не обов’язково знати ще й латину, а то дехто запевняє, що 

знає, а насправді в ній ні бе, ні ме. 

— Гаразд, прив’язав,— сказав Санчо.— А що нам робити далі? 

— Що робити? — перепитав Дон Кіхот.— Хреста на себе покладімо та віддаймо 

котвицю, себто сідаймо в лодію та вріжмо чалку, якою її припнуто. 

На сім слові він скочив у човна, Санчо за ним, перерізали чалку, і човен почав поволі 

відчалювати від берега. Узрівши Санчо, що він уже на два сажені від берега, затрусився 

ввесь у передчутті згуби, але найбільше він зажурився, почувши ослячий рев і побачивши, 

як борсається і рветься на припоні Росинант. Отож він сказав свойму панові: 

— Сірий заревів з туги за нами, а Росинант силкується вирватися на волю й кинутися за 

нами уплинь. Спокійтеся, найлюбіші друзі! Скоро ми побачимо, як нерозумно вас 

покидати, схаменемося й вернемося назад. 

І тут він так залився дрібними, що Дон Кіхот угнівився й сказав роздратовано: 

— Чого хвоста підгинаєш, страхопуде? Чого реви розпустив, серце масляне? Хіба тебе 

хтось гонить, хіба тебе хтось напастує, щуряча твоя душа? Чого тобі бракує, побідахо, 

в достатках купаному? Чи, може, ти блукаєш босо й пішо по Рифейських горах, а не 

сидиш ото на лаві, як той архідук, пливучи спокійним нуртом сієї чудової ріки, звідки ми 

небавом випливемо в чисте море? Е, та ми, надїсь, уже вийшли в море і вчистили 

принаймні сімсот, а то й усі вісімсот миль, аби я прихопив астролябію, я б визначив 

висоту бігуна і сказав би тобі точно, що ми вже проїхали чи от-от проїдемо лінію 

рівноденника, яка поділяє й перетинає протилежні дві півкулі на однаковій од бігунів 

відстані. 

— А коли ми перетнемо оту, як ви кажете, линію вареного равлика,— спитав Санчо,— 

то скільки ми тоді проїдемо? 
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— Немало,— відповів Дон Кіхот,— бо як облічив Птоломей, чи не найбільший за всі 

віки космограф, поверхня води і суходолу на нашій земній кулі дорівнює триста 

шістдесяти градусам, от ми з тобою, досягнувши цієї лінії, проїдемо якраз половину. 

— На Бога,— відрік Санчо,— навіщо вашій милості отой косматий грап Халамай чи 

Малахвай, чи як там його? 

Посміявся Дон Кіхот, почувши, як Санчо Панса пояснив собі прізвище й заняття 

космографа, і сказав так: 

— Бачиш, Санчо, гишпанці і ті, хто сідає на судно в Кадісі й вирушає до Ост-Індії, 

довідуються про те, що вже минули згадану лінію рівноденника, ось із якої прикмети: 

у них раптово гине нужа, хоч би скільки її там водилося, отож-бо потім на судні її ні за які 

гроші не знайдеш. А тому, Санчо, поськай у себе в підкрижжі: як упіймаєш щось живе, то 

сумніви наші відпадуть самі по собі, а як не впіймаєш, значить, ми цю лінію вже 

проминули. 

— Я нізащо в це не вірю,— відповів Санчо,— звісно, я зроблю так, як вашець велить, 

але все-таки ніяк не дошолопаю, навіщо здалися такі спитки, якщо я на власні очі бачу, що 

ми не більше ніж на п’ять ліктів від берега відпливли і на два лікті не збочили від того 

місця, де пробуває наш товар, бо Росинант і Сірий усе ще на тому припоні, і якщо 

прикинути на око, як я зараз роблю, то, далебі, ми пливемо й просуваємося вперед 

мурашиною ходою. 

— Ти, Санчо, проведи краще той дослід, про який я тобі казав, а про інше байдуже: 

тобі ж невтямки, що таке великі кола, лінії, паралелі, зодіяки, екліптики, бігуни, 

сонцестояння, рівнодення, планети, знаки, точки перетину й розташування світил 

у сферах небесній і земній. От якби ти на цьому всьому розумівся бодай трішки, ти б 

цілком усвідомлював, скільки паралелей ми вже перетнули, скільки знаків бачили, скільки 

сузір’їв зосталося у нас позаду і скільки ще зостанеться. І я тобі ще раз кажу: пошукай 

у себе і поськай — я певен, що зараз ти чистіший від аркуша білого й гладенького паперу. 

Санчо почав у себе ськати і, поволі провівши рукою по лівій нозі й полапавши під 

коліном, звів голову, глянув на свого пана і сказав: 

— Або цей спиток ні до чого, або ми ще дуже далеко від того місця, про яке ви мовите. 

— Як? — спитав Дон Кіхот.— Хіба ти піймав хоч одну? 

— Ба, навіть кілька! — гукнув Санчо. 

І, стріпнувши пучками, сполоснув усю руку в воді. А тим часом човен тихо плив 

посеред річки, і несла його аж ніяк не таємнича сила і не чарівник-невидимець, 

а неторопка о тій порі і спокійна течія. 
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Аж це попереду посеред річки показалися кілька водяних млинів, узрівши їх, Дон Кіхот 

промовив до Санча гучним голосом: 

— Дивись, ген там, о друже мій, бовваніє чи то город, чи то замок, чи то твердиня, де 

має сидіти якийсь ув’язнений рицар альбо якась зневажена королева, інфанта чи принцеса, 

і ось для того, щоб запомогти їх, мене сюди й перенесено. 

— Про який, до лиха, город, про яку твердиню чи замок ви, мось-пане, правите? — 

покликнув Санчо.— Хіба ви не бачите, що це млини-водяки, на яких мливо мелють? 

— Цить, Санчо,— сказав Дон Кіхот.— Млинами вони тільки здаються, але се не млини. 

Я вже казав тобі, що чари мають силу змінювати й лицювати правдиву сутність усіх 

речей. Не кажу, що ця зміна справді реальна, ні, вона відбувається лише в нашій уяві, як 

теє доводить приклад з перечаруванням Дульсінеї, єдиної утіхи моєї і надії. 

Тим часом човен опинився на бистрині, і його понесло вперед швидше, ніж досі. 

Млинарі, які на млині поралися, побачивши, як човен з людьми затягує в чорторий під 

млинові колеса, похапали довгі жердини й повибігали на греблю, щоб човен перейняти. 

Оскільки їхні лиця й одежа уборошнилися, вони могли налякати будь-кого. Вони 

репетували, як на пуп: 

— Куди ви, чортове насіння, претеся? Вам що, життя не любе? Чого вам треба? 

Утопитися чи попасти під колеса, щоб вас істерло на потерть? 

— А не казав я тобі, Санчо,— озвався на те Дон Кіхот,— що ми саме дісталися тих 

місць, де мені доведеться виявити всю міць моєї доблесної правиці? Диви, скільки лотрів 

і шельм повибігало мені навстріч, скільки маняків переп’яло мені шлях, як гримасують 

і корчаться тії страшидла... Ну, начувайся ж тепер, гультяйство! 

І ставши у човні на весь зріст, почав похвалятися зичним голосом на тих млинарів: 

— Голото зловорожа й лиха, пустіть на волю й поверніть свободу особі, ув’язненій 

у цій вашій чи то твердині, чи то темниці, байдуже, якого вона стану чи коліна, високого 

чи низького; єстем Дон Кіхот із Ламанчі, а ще іменований Рицар Левів, і мені з призволу 

високих небес судилося щасливо звершити сюю пригоду. 

Так мовлячи, добув він меча і почав вимахувати в повітрі, погрожуючи млинарям. Ті, 

чуючи його бридню, але не розуміючи аніже, все силкувалися впинити човна, якого 

закручувало в вир під колеса. 

Санчо упав навколішки, ревно молячись, щоб небо його відзволило від такої видимої 

напасті, і так воно й сталося завдяки сприту й тямущості млинарів; наставивши жердини, 

вони спинили човна, але при цьому перекинули його, і Дон Кіхот укупі з Санчом 

попадали у воду. Дон Кіхот, дарма що плавав мов качур, через свій важенний панцер двічі 

пурнав на саме дно, тож аби млинарі не скочили у воду і не повиносили їх обох майже на 
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руках, тут би їм і саксаган. Коли ж їх повитягувано на берег, до рубчика намоклих 

і напоєних по саме нікуди, Санчо вклякнув і, згорнувши руки й утупившись у небо, довго 

й палко молив Бога, щоб у майбутньому він звільнив їх Ац необачних схотінок і замірів 

його пана. 

Аж тут надбігли рибалки, власники човна, розбитого під млиновими колесами на 

друзки; побачивши ту кораблетрощу, накинулися вони на Санча й почали роздягати його, 

а з Дон Кіхота зажадали сплати втрат. Той же, вельми спокійно, ніби нічого не сталося, 

ознаймив млинарям і рибарям, що він залюбки заплатить за човна, але з умовою, що вони 

випустять на волю усіх осіб, ув’язнених у їхнім замку. 

— Про яких ув’язнених і про які замки ти торочиш, голово капустяна? — гукнув один 

млинар.— Ти що, хочеш забрати з собою тих, хто привіз сюди мливо? 

«Годі! — сказав про себе Дон Кіхот.— Це все одно що волати в пустелі, намагатися 

схилити сю голоту зробити добрий учинок чи вволити чиюсь просьбу. Певне, в сій 

пригоді зіткнулися два могутніх чорнокнижники, і що один заміряється зробити, то 

другий йому перебаранчає: один послав мені сюди лодію, а другий вивернув мене в воду. 

Хай уже сьому зараджує сам Пан Біг, бо весь наш світ — то клубок капостей 

і суперечливих поривань. Я тут безпорадний!» 

Відтак підніс голос і, повернувшись у бік млинів, сказав: 

— Приятелі, хоть би ви ким там єсьте, ув’язнені в тій тюрмі, пробачте мені: на моє 

і ваше безголов’я, не здолаю я вас із того полону вибавити. Для іншого, певне, рицаря 

призначено й припасено тії славетні чини. 

На сім слові він поєднався з рибалками й заплатив їм за барку п’ятдесят реалів, які 

Санчо вручив вельми неохоче, мурмочучи: 

— Ще одне таке баркування — і всі наші грошики підуть на дно. Рибалки й млинарі 

неабияк чудувалися, споглядаючи цих двох химородників, таких несхожих на інших 

людей, і ніяк не могли дорозумітися, до чого всі ті Дон Кіхотові орації й просьби. 

Нарешті, взявши їх за зайдиголів, вони покинули їх і вернулися до млинів і халуп. А двоє 

глупаків, Дон Кіхот і Санчо, до двох своїх ступаків, і на тім пригода з зачарованою лодією 

й завершилася. 

Розділ XXX. Про зустріч Дон Кіхота  

з прегарною мисливицею 

Сумні й непишні вернулися до своїх ступаків рицар і джура, надто журився Санчо, чиє 

серце кров’ю обкипало, як доводилося сягати до панського капшука, йому все здавалося, 

ніби він не гроші виймає з нього, а вириває собі око з лоба. Отож вони мовчки посідали 
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верхами й покинули береги знакомитої ріки; Дон Кіхот затоплений у своїх любовних 

мареннях, а Санчо в мислях про своє звеличення, тепер ще химерніше, ніж будь-коли; хай 

чоловік і з дуринкою, він усе ж таки добре розумів, що вчинки його пана, всі чи сливе всі, 

навісноголові, і тому шукав нагоди, не беручи рощоту й не прощаючись із паном, 

чкурнути й вернутися додому. Одначе фортуна все переграла по-своєму, і потерпав він 

даремно. 

Склалося так, що другого дня навзаході Дон Кіхот, виїжджаючи з лісу, кинув погляд на 

зелену луговину і на другому краю її узрів людський гурт; наблизившись до нього, він 

збагнув, що то соколині лови. Тоді він під’їхав ближче й побачив витворну даму на 

білому, як сніг, коні-виноході під зеленим чапраком і сріблястим сідельцем. Дама також 

була в зеленому строї, такому пишному й ошатному, що здавалася самою ошатністю; на 

лівій руці в неї сидів кречет. От Дон Кіхот одразу здогадався, що перед ним якась 

родовита сеньйора, а інші мисливі — то її почет. Так воно й виявилося. Дон Кіхот 

звернувся до Санча: 

— Біжи, Санчо-сину,— сказав,— і передай тій пані на ступакові з кречетом, що я, 

Рицар Левів, цілую руки її ліпоті, і якщо її ясновельможність попустить, сам явлюсь 

поцілувати їй руки й прислужитися їй, скільки дозволить моя снага і побажає її високість. 

Та тільки, Санчо, гляди, добирай вирази й утримуйся усмачувати свою посельську мову 

улюбленими твоїми помовками. 

— Знайшли усмачувальннка! — відповів Санчо.— Кому ви це говорите? Чи ж первина 

мені справляти посельство до високих і пишних паній? 

— Опріч того випадку, як я посилав тебе до сеньйори Дульсінеї,— зауважив Дон 

Кіхот,— я не пам’ятаю, щоб ти посельствував, принаймні на службі у мене. 

— Ваша правда,— мовив Санчо,— але бувши винним, треба бути й платним, 

а в багатому домі не баряться з вечерею. Я хочу сказати, що мене не треба напучувати та 

урозумляти, бо я знаю, з чим його їдять, і зроду не дам маху. 

— Вірю тобі, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— ну, час добрий тобі і Боже поможи! 

Санчо рвонув з копита і, підскакавши до прегарної мисливиці, зіскочив із Сірого, 

приклякнув на коліно і сказав: 

— Гожа пані, он той лицар, якого звати Лицарем Левів, то мій пан, а я сам його 

зброєноша, і вдома мене кличуть Санчом Пансою. Так ось той Лицар Левів, іменований 

недавно ще й Лицарем Сумного Образу, присилає мене вашу ясновельможність просити, 

аби ви ласкаво рачили йому з вашого призводу, згоди й волі вволити його прагнення, 

а прагне він, як він мовить сам, та й я так мислю, служити вашій захмарній великості 
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і хорошості, і от якщо ваша достойність дозволить, то це вийде на її руч, а він від цього 

узискає найбільшу ласку і вдоволення. 

— Воістину, бравий зброєноша,— відповіла на те пані,— ти нічого не забув з того, що 

при виконанні такого посельства належить. Устань же, негоже-бо колінкувата джурі 

такого знакомитого рицаря, яким єсть Рицар Сумного Образу, добре нам уже знаного. 

Встань же, друзяко, і скажи свому панові, що він прибув саме вчасно і що я та мій 

малжонок запрошуємо його до нашого лїтошнього палацу. 

Звівся на рівні Санчо, вражений як вродою ласкавої пані, так і її великою ґречністю 

і приязністю, а найбільше тим, що вона — як уже казала — чула про Рицаря Сумного 

Образу, а як не величала його Рицарем Левів, то запевне тим, що прибрав він собі того 

титула недавно. Потому дукиня, чийого імені ми ще не знаємо, спитала в Санча: 

— Скажи-но мені, брате джуро, чи не про твого пана видрукувано книгу під титулом 

«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» і чи володаркою душі своєї не обібрав він таку 

собі Дульсінею Тобоську? 

— Це саме той, пані,— відказав Санчо,— а джура, виведений там, чи принаймні 

буцімто виведений, під іменем Санча Панси, се я, якщо ільки мене не підмінено в колисці, 

себто, я хотів сказати, в книгопечатні. 

— Все це мене вельми радує,— сказала дукиня.— Та їдь, брате Санчо, і скажи свому 

панові, що він буде гість дорогий і бажаний у моїй дідизні і що нічого на світі не могло 

мені дати більшої втіхи, ніж його одвідини. 

Дослухавши таку доброзичливу відповідь, Санчо, перейнятий захватом, повернувся до 

свого пана і передав йому все, що сказала та висока пані; при цьому він немудрою та 

щирою мовою підняв угору над усяку міру велику її красу, обіхідливість і ґречність. Дон 

Кіхот збадьорився, осадився в стременах, поправив на собі забороло, підострожив 

Росинанта і з невимушеною зграбністю рушив цілувати дукині ручки; дукиня ж, поки Дон 

Кіхот їхав, покликала свого чоловіка дука й розповіла йому про посельство; обоє вони 

частину першу Дон Кіхотової історії читали й з неї про химороди нашого гідальга знали, 

тож очікували його з щонайбільшим нетерпінням і бажанням познайомитися, ухваливши 

потурати усім його вередам, притакувати йому і весь той час, поки у них гостюватиме, 

трактувати його як мандрованого рицаря, додержуючись усіх церемоній, ними 

у рицарських романах вичитаних, а читати їх були великі охотники. 

Тим часом Дон Кіхот з піднятою прилбицею під’їхав до дуцтва; збираючись спішитися, 

махнув Санчові, щоб той стремено притримав; Санчо кинувся на поміч йому, але джурі не 

повелося: злізаючи з Сірого, він заплутався у троках від кульбаки ногою і ніяк не міг 

виборсатись; отож він зависнув у повітрі, торкаючись головою й грудьми до землі; Дон 
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Кіхот, привчений до того, щоби при спішуванні стремено притримували, і тепер певний, 

що Санчо вже напохваті, перехилився й зцупив при цьому з Росинанта сідло, а те сідло, 

очевидно, було зле підтягнуте, бо він, собі на ганьбу, вкупі з сідлом грьопнув додолу, 

крізь зуби батькуючи окаянного Санча, все ще стриноженого троками. Дук звелів своїм 

ловцям підсобити рицареві й джурі, вони підняли з пороху потовченого Дон Кіхота, і той, 

накульгуючи, ступив уперед, щоб уклякнути перед дуцтвом; але дук став цьому на 

переметі, сам зіскочив із коня, обійняв Дон Кіхота і сказав: 

— Мені боляче, пане Рицарю Сумного Образу, що в’їзд вашої милості у мою посілість 

позначився такою халепою. А втім, недбальство зброєноші часто спричиняється до ще 

гірших знегод. 

— Зустріч з таким преславним потужником, як ви,— відповів Дон Кіхот,— не можна 

назвати знегодою. Навіть якби я скотився аж на дно безодні, мене врятувала б звідти 

і вознесла хвала побачення з вами. Мій зброєноша, укарай його Божа десниця, куди ліпше 

вміє розв’язувати губу, щоб квітку кому пришити, ніж прив’язувати й приторочувати 

сідло, щоб воно міцніше сиділо. Проте в будь-якій поставі, повалений у порох чи 

повсталий, кінний чи піший, я завше до послуг вам і ласкавої пані дукині, гідної вашої 

малжонки і достойної титулу цариці ліпоти і взірця світової ґречності. 

— Годі, годі-бо, пане Дон Кіхоте із Ламанчі! — вигукнув дук.— Там, де панує ласкава 

пані донья Дульсінея Тобоська, негоже вихваляти іншу будь-яку вроду!  

Тим часом Санчо виборсав ногу з пут і, підступивши ближче, похопився поперед свого 

пана: 

— Годі відкидати, треба, навпаки, потвердити, яка то гарна пані моя Дульсінея 

Тобоська, та заєць цибає, як ловець не чекає, а потім я чув ще й таке: так звана матінка 

природа, славлять, що той скудельник, як вона зліпила одну гарну скудель, то може 

зліпити їх і дві, і три, і цілу сотку. Се я на те кажу, що пані дукиня не гірша від моєї 

добродійки пані Дульсінеї Тобоської. 

Дон Кіхот звернувся до дукині й сказав: 

— Ще й на те, ваша високосте, зважте, що жоден мандрований рицар на світі не мав 

такого річнистого й жигуватого джури, як оце я, він вас у цьому переконає, якщо ваша 

високість дозволить, аби він їй кілька днів служив. 

На те відповіла дукиня: 

— Якщо добрий Санчо такий перебендя, то мені це вельми до смаку, це доводить, що 

він не дурний, бо жарти й дотепи, як ваша милость, пане Дон Кіхоте, самі здорові знаєте, 

тугодумам недоступні, і якщо добрий Санчо — жартівник і дотепник, то значить він 

мудрагель. 
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— І торохтій,— додав Дон Кіхот. 

— То й краще,— підхопив дук,— як же дотепувати, коли мовчиш. Ну, а зараз, без 

зайвих балачок, ласкаво просимо, великий Рицарю Сумного Образу. 

— Рицарю Левів, рачте ваша високість мовити,— вкинув слівце Санчо.— Годі вже тих 

образів і тих образ. 

— Отож прошу вас, Рицарю Левів,— вів далі дук,— їхати до мого замку, це недалеко 

звідси, там вас чекає шана, якої така висока особа, як ви, цілком заслуговує і яку ми 

з дукинею виявляємо усім мандрованим рицарям, прибулим до нашого замку. 

За той час Санчо підрихтував сідло й міцно підтягнув попруги Росинантові, Дон Кіхот 

сів верхи, дук упав на свого чудового румака, дукиня опинилась між ними, і всі рушили до 

замку. Дукиня звеліла Санчові їхати поруч із нею, бо його дотепні мудрування тішили її 

непомалу. Санчо не манірився, затесався між цієї трійки яко четвертий і зайшов 

у розмову, на превелику втіху дуцтва, радого нагоді гостити у себе такого мандрованого 

рицаря і такого мудрованого джуру. 

Розділ XXXI, де оповідається про численні й важнющі речі 

Санчо аж нетямився з радощів, йому-бо здавалось, що він у дукині в фаворі, і уповав 

нині знайти в її замку такий самий достаток, як у маєтку дон Дієга чи в оселі Басільї; він 

завше любив порозкошувати й охоче брав на трапку все, що там лежало. 

Отож повідає історія, що перш ніж добратися до літошнього палацу або замку, дук 

поскакав уперед і дав челядинцям розказ, як слід трактувати Дон Кіхота. Скоро наш рицар 

укупі з дукинею під’їхав під замкову браму, як назустріч вибігло двоє служників чи 

стремінних у довгополих домашніх халатах з найтоншого кармазину, миттю підхопили 

його на руки й мовили: 

— Хай ваша величність допоможе пані дукині спішитись. 

Дон Кіхот послухався, і між ним і дукинею почалися церемонії та антимонії; гору взяла 

дукиня, яка побажала спуститися з сідла лише з дуковою допомогою, твердячи, що 

недостойна завдавати мороки такому зацному рицареві. Врешті підступив дук і зсадив Ті, 

а коли всі ввійшли на великий дідинець, дві гожі панянки накинули на рамена Дон 

Кіхотові широку кирею з тонкого шарлату, і ту ж мить у всіх галереях з’явилися служники 

й служебки й ну кричати: 

— Милості просимо, хвало й оздобо мандрованого рицарства! При цьому вони, на 

превеликий Дон Кіхотів подив, усі чи сливе усі 

кропили зі слоїків дуцтво і Дон Кіхота пахучим надіб’ям; ось коли вперше він справді 

відчув себе й увірував, що він таки мандрований рицар, щирий, а не нібито рицар, адже 
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його шановано достоту так, як шановано таких рицарів во время оно, про що йому було 

відомо з книжок. Санчо, залишивши Сірого, учепився дукині і вкрався до замку, але його 

гризло, що він кинув осла самого, отож він підступив до статечної дуеньї, яка вийшла 

дукиню віншувати, і сказав їй стиха: 

— Сеньйора Гонсалес, чи як величати вашу милость... 

— Мене звати донья Родрігес де Гріхальба,— одрекла дуенья.— Чого тобі, пане-брате? 

А Санчо: 

— Хотів би я,— каже,— щоб ваша милость зробила мені ласку і вийшла до замкової 

брами: там стоїть мій сірий ослик. Хай ваша милость буде така ласкава й накаже 

поставити його в стайню, або поставте його самі, бо неборака трошки полохкий і сам-один 

не зостанеться ніяким світом. 

— Якщо й пан такий ґречний, як його пахолок,— огризнулася дуенья,— пишно ми 

тепер матимемось. Іди, брате, під три чорти і ти, і той, кого сюди нечиста сила принесла, 

і сам дбай про свого осла, а дуеньї цього замку до такого порання не привчені. 

— Далебі,— заперечив Санчо,— я ж бо чув, як мій пан, а він у таких-о сторіях на 

чотири ноги кутий, розповідав про Ланцелота, 

Що з Британії приїхав, 

Що, мовляв, 

Йому служать двірські панни, 

А коневі — королівни, 

а вже мій осел — не рівня пана Ланцелота перешкапі. 

— Брате,— мовила дуенья,— якщо ви мартопляс, то приощадьте свої прикладки для 

тих, кому вони сподобаються і хто за них заплатить, а од мене ви дістанете дулю. 

— От і добре,— підхопив Санчо,— принаймні буде спіла дуля: якби рочки йшли за 

очки, то ви б у карти не програвали. 

— Мудю солоний! — гукнула, скипівши, дуенья.— Стара я чи не стара, за це складу 

відповідь перед Богом, а не перед тобою, репаним, часником напахченим! 

Подала вона свою репліку так гучно, що дукиня почула її, озирнулась і, вгледівши, що 

дуенья розгнівалась, почервоніла, аж очі їй ллялись, запитала, з ким це та завелась. 

— А от з оцим добродієм,— відповіла дуенья,— прив’язнув до мене, щоб я одвела до 

стайні його осла, поставленого біля замкової брами, причому послався на приклад 

двірських панн, які опікувалися якимсь там Ланцелотом, а королівни його конем, і на 

домір злого узвав мене старою. 

— Я б узяла це за найтяжчу образу, яка лиш може мене спіткати,— обізвалася 

дукиня.— І, обернувшись до Санча, додала: 
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— Зваж, друже Санчо, що донья Родрігес ще молоденька, і намітку вона носить не за 

поважним віком, а задля більшої шаноти і звичаю. 

— Землю ладен їсти,— промовив Санчо,— я це сказав не нарочито. А сказав так тому, 

що ревне кохаю осла, і мені здавалось, що його можна припоручити лише на клопіт такої 

жалісливої особи, як їмость донья Родрігес. 

Дон Кіхот, який усе те чув, сказав Санчові: 

— Знайшов місце для таких балачок! 

— Пане,— відповів Санчо,— кожний чоловік, куди б його не закинуло, говорить про 

свою журбу; мені ось тут згадався ослик, і я тут же забалакав про нього, а згадався б він на 

стайні, на стайні б і забалакав. 

Дук на те одрік: 

— Санчо має цілковиту слушність, і гріхувати на нього дурно. Сірому дадуть оброку 

досхочу, хай Санчо тим не переймається: ослика кохатимуть, як його самого. 

Так захоплено гомонячи (Дон Кіхот, той скучав), піднялися сходами і ввели гостей до 

зали, вбраної золототканкою і багатою парчею. Шестеро покойових зняли з Дон Кіхота 

лицарію й почали прислужувати йому за пажів; що їм робити і як трактувати Дон Кіхота, 

їх уже сповістили заздалегідь і підучили дук і дукиня, щоб Дон Кіхот переконався 

й думав, що його за мандрованого рицаря мають. Визутий з броні, залишився Дон Кіхот 

в обтислих плюндрах і в камізельці з верблюжої шерсті, худющий, високий, довготелесий, 

з такими ямкуватими лицями, що здавалося, ніби вони цілуються між собою зсередини; 

виглядав він так кумедно, що якби покойові не душили в собі сміх (а їхні пани дали їм 

суворий наказ не сміятися), вони, либонь, кишки собі порвали б. 

Відтак попросили Дон Кіхота розібратися догола, щоб він узяв сорочки, але гідальго 

проти того усопротивився; мовляв, звичайність личить мандрівним рицарям не менше, 

ніж звага. А проте попросив передати чисту кошулю Санчові і, замкнувшись з ним 

у другій світлиці, де стояло пишне ложе, розібрався і переодягся. Опинившись на самоті 

з Санчом, він промовив до нього так: 

— Скажи, новонасталий блазню і справічний цимбале, як це ти насмів паплюжити 

й топтати дуенью, таку честиву і так велико шановану? Ти не міг вигодити кращу пору, 

щоб нагадувати про Сірого? Невже ти думав, що панство, таке гостинне й щедре, як наші 

господарі, та кинуло б напризволяще наших вівсяників? На Бога, Санчо, поскроми свій 

норов і не виставляй напоказ своєї миканки, а то всі побачать, з якого грубого піткання 

тебе зіткано! Візьми собі в тямку, окаянна душе: що гречніші й порядніші служники, то 

більшою шанобою тішаться їхні пани, а перевага княжат над іншими людьми в тім 

і полягає, що челядь у них така ж зацна, як вони самі. Чи ж ти не розумієш, тумане (на моє 
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безголів’я!), що побачивши, який з тебе репаний мугиряка і веселий дурник, усі 

вважатимуть і мене за пройдисвіта і загнибіду? Ні, ні, друже Санчо, сахайся такої халепи! 

Ото як почнеш без міри варнякати й дотепувати, при першій же спбтичці неодмінно 

впадеш і скотишся в нестерпуче скалозубство. Припни свого язика. Зважуй і обмізковуй 

кожне слово, перш ніж воно тобі з уст зірветься, і знай: прибились ми оце в таку місцину, 

де з Божої помоги і завдяки потузі моєї правиці сторицею прибільшило собі і слави, 

і багатства. 

Санчо щонайщиріше своєму панові прирікся зашити собі губу й радше язика відкусити, 

ніж бовкнути щось нерозважне й недоречне, хай пан не клопочеться: що вони за птиці, 

з його поступування не дошолопає ніхто. 

Дон Кіхот перебрався, прип’яв меча на шабельтасі, накинув шарлатову кирею на 

рамена, накрився шличком зеленої саєти, якого піднесли йому послугачки, і в такому 

строї вийшов до просторої зали, де його чекали кралі, вишикувавшись двома шпалерами 

й держачи начиння мити руки; весь цей обряд звершено з безліччю присідань та чолом-

биттів. Та ось з’явилося дванадцятеро пажів, з маршалком на чолі, аби відвести Дон 

Кіхота в їдальню, де його чекали каштеляни. Обступивши його, пажі з великою помпою 

і маєстатом впровадили його до другої зали, де стояв сутий стіл, налаштований лише на 

чотири куверти. На порозі вітали його дук, дукиня і якийсь вельбучний сповідальник, 

з тих, хто пастирує при княженецьких дворах; з тих, хто не родившись князем сам, не 

годен родом князів навчити, як їм шануватися; з тих, хто так і пнеться міряти велич 

потентатів убогістю власної душі; з тих, хто прагнучи схилити свою паству до 

поміркованості, обертає її на скупарів; ось якого розбору, певне, був той вельбучний 

сповідальник, який вкупі з дук ом та дукинею вийшов назустріч Дон Кіхотові. Після 

тисячі привітань навзаєм Дон Кіхота обстали й повели до столу. Дук запросив Дон Кіхота 

сісти на покуті, і хоч той відмагався, але, проханий не раз і не два, мусив здатися. 

Сповідальник умостився напроти, а дук та дукиня обабіч. 

Приявний при цьому Санчо очманів і збаранів, пантруючи, як величають його пана такі 

можновладці. А як побачив, скільки припрохував та улещував дук Дон Кіхота, садовлячи, 

сказав: 

— Як ваші милості дозволять, я розкажу, що в нашім селі вийшло за столом при 

розсаджуванні гостей. 

На сім слові Дон Кіхот аж стенувся, очевкцячки, потерпаючи, як би Санчо не ляпнув 

якоїсь дурниці. Санчо глипьув на свого пана, збагнув що й до чого і сказав: 
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— Не бійтеся, вашець, паночку мій, що я зіб’юсь на манівці або ж бевкну щось 

несусвітне, я ж бо не забув свіжих порад йогомості щодо того, як тра говорити, багато чи 

мало, добре чи зле. 

— Щось мені не в пам’ятку, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— говори що хоч, але щоб 

коротше.  

— Те, що ви почуєте,— заявив Санчо,— свята правда, тим паче, що мій пан Дон Кіхот, 

присутній тут, не дасть мені збрехати. 

— Про мене,— обізвався Дон Кіхот,— бреши скільки влізе, Санчо, я тебе за поли не 

ловитиму. Ось тільки обмисли, на що бити. 

— Та я вже гадав-перегадав, десять разів міряв, а раз утнув, зараз осьосьо побачите. 

— Добре,— сказав Дон Кіхот,— якби ваші високості витурили цього штурпака, а то він 

нацвенькає нісенітниць. 

— Життям дуковим свідчуся,— промовила дукиня,— Санчо не відійде од мене й на 

ступінь. Я його дуже люблю і знаю, який він великий розумниця. 

— Подовж, Боже, вашій святості гарних днів,— ознаймив Санчо,— за добру думку про 

мене, хоть я її і не вартий. А річ моя ось об чім. Один шляхтич, мій односелець, тяжко 

багатий і мостивий, адже він з роду Аламос де Медіна дель Кампо, одружений з доньєю 

Менісією де Кіньйонес, донькою дона Алонса де Мараньйони, лицаря закону Святого 

Якова, утоплого в Еррадурі, ще через нього кілька років тому зчинилася в нашім селі буча, 

в якій, якщо не помиляюсь, брав участь і мій пан Дон Кіхот, і тоді ж таки збито на яєшню 

Томасілья Лобуряку, Бальбастрового коваленка... Ну що, паночку мій пишний, хіба це 

неправда? Богом вас заклинаю, потвердіть, що правда, а то панство дуцтво ще подумає, 

що я талалай і чистобреха. 

— Досі,— впав у річ сповідальник,— ти мені здавався більше талалаєм, ніж 

чистобрехою, а втім, не знаю, за кого тебе мати надалі. 

— Ти покликаєшся, Санчо, на таку силу свідків і доказів,— відгукнувся Дон Кіхот,— 

що я не можу не погодитися: певне, ти говориш правду. Кажи далі та коротко, бо так, як 

ти почав, тобі у два дні не вкластися. 

— Ні, хай не коротко,— заперечила дукиня,— якщо хоче звеселити мене; навпаки, хай 

розказує як уміє, хоч би не вклався і в шість днів; якщо й направду він потребуватиме аж 

стільки, то це будуть найутішніші дні мого життя. 

— Отож, панство дуцтво,— вів далі Санчо,— цього самого шляхтича я знаю як 

облупленого, бо його обійстя від мого десь на мушкетний стріл, так ось цей шляхтич 

запросив до себе гречкосія, бідного, але чесного. 
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— Хутчій, брате,— перепинив його священик,— якщо розповідати таким трибом, то 

й до другого пришестя не вберешся. 

— Коли Божа воля, встигну розповісти задовго перед тим реченцем,— відрубав 

Санчо.— Отож, кажу, приходить гречкосій у гостину до того шляхтича, царство йому 

небесне, позаяк він уже переставився і, славлять, умирав, як святий, сам я, щоправда, не 

видів, я тоді жнивував у Темблеке... 

— Ради всіх святих, синку,— перебив священик,— повертайся хутчій з Темблеке 

й перебудься без шляхтичевого погребу, а то як би з нас кого не поховали, поки ти кінці 

виведеш. 

— Ну, так ось,— вів далі Санчо,— лаштуються обидва до столу сідати,— вони ще 

й зараз у мене в очу як живі...  

Дук та дукиня від душі веселились, бачачи, як дратують священика відбіги й загайки 

в Санчовій розповідці, а Дон Кіхот нетямився з гніву і люті. 

— Так ось,— тягнув Санчо,— пора, значиться, до столу сідати, гречкосій і завів своєї: 

хай на покуті шляхтич сідає, а шляхтич своєї: хай сідає туди гречкосій, адже він у себе 

в господі й може по своїй волі розпоряджатися. Та гречкосій, яко чоловік ґречний і милий, 

уперся — нізащо. Нарешті шляхтич розсердився, пірвав гречкосія за барки, посадив 

живосилом і сказав: «Та сідай же ти, колодо! Хоч би де я сів, моє покуття буде за твоє 

покутніше!» От і вся придибенція, і, далебі, я думаю, що вона тут доречна. 

На лицях у Дон Кіхота плямився рум’янець, проступаючи крізь смагляву церу. 

Господарі, потерпаючи, як би Дон Кіхот не розсатанів украй, уловивши, куди важить 

Санчо, споважніли. Щоб розмову затерти і щоб Санчові рота заціпити, спитала дукиня 

в Дон Кіхота, чи подає про себе вість сеньйора Дульсінея і чи багато велетнів 

і лиходійників послав він їй у дар ув останні дні, бо він, напевне, устиг їх підклонити під 

ноги догибелі. На теє Дон Кіхот одрік: 

— Пані моя, мої знегоди мали почин, проте кінця-краю їм не видно. Я звоював 

великанів, я одсилав до неї окаянників і харцизяк, та хіба могли вони її відшукати, якщо її 

заклято й селючкою перекинуто, там таким поганищем, що й думкою не здумаєш. 

— Не знаю,— впав у річ Санчо Панса,— а мені вона за всіх краща, там така хороша. 

А що вже метка і пострибуща, куди там до неї якомусь линвоскокові. От вам хрест святий, 

пані дукине, що вона просто з землі на ослицю сплигує, не кажи ти кицька. 

— Хіба ти бачив її зачарованою, Санчо? — спитав дук. 

— Ще й як бачив! — відповів Санчо.— А який же сатана, як не я, попервах клюнув на 

те характерство? Авжеж, зачарована, це я і батькові своєму можу розказати! 
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Сповідач, слухаючи розмову про велетнів, розбишак і чаровиння, нарешті зметикував, 

що перед ним сидить Дон Кіхот із Ламанчі, чию історію дук читав запоєм, за що сповідач 

його сварив, кажучи, що то дурне діло читати такі дурниці. І ось тепер, переконавшись 

у слушності своїх здогадів, він під гарячу руч сказав дукові: 

— Ваша достойносте! Вам, пане мій, доведеться відповісти перед Господом за 

коверзування цього одчайдуха. Цей самий Дон Кіхот, Дон Ідіот чи як там його, по-моєму, 

не такий уже недоумок, як ваша достойність собі міркує, а тому потурати його химородам 

та витворкам не слід. 

Відтак звернувся до самого Дон Кіхота і промовив: 

— Послухайте ви, голово капустяна, хто це вам утокмачив, що ви мандрований рицар 

і що ви заломлюєте великолюдів і ясирите лиходійників? Схаменіться й послухайте мене: 

повертайтесь додому, доводьте до розуму дітей, якщо їх маєте, хазяйству лад давайте 

і годі-бо вам світами блукатися, ловити вітра в полі й смішити усіх добрих людей, 

знайомих і незнайомих. Звідки, до лиха, ви вискіпали, що на світі колись водилися і ще 

й досі не перевелися мандровані рицарі? Де ж це в Гишпанії живуть великолюди чи 

в Ламанчі —зарізяки, і де це зачаровані Дульсінеї і всі ці тринди-ринди й курзу-верзу, що 

про вас понаписувано? 

Уважно вислухав Дон Кіхот цього честивого мужа, а як той замовк, він, не потураючи 

на свою пошану до дуцтва, зірвався на рівні, обурений і угніваний, і заговорив такими 

словами... 

Але відповідь тая заслуговує опрічного розділу. 

Розділ XXXII. Як відрізав Дон Кіхот своєму огудникові,  

а зарівно про інші оказії, і немалозначні, і втішні 

Отож зірвався Дон Кіхот на рівні, затремтів увесь, мов живе срібло, і, хвилюючись 

і затинаючись, повів таку річ: 

— Се місце, де єсьм аз, і приява ясновельможеств, і пошана, яку я завше мав і нині маю 

до сану вашої милості, гамують і тримають у шорах мій праведний гнів. Так ось, 

зважаючи на сказане, а також на істину, відому всім, а саме, що чорнорижці не орудують 

іншою бронею, опріч броні жіночої, себто язика, я саме до сієї броні й сягну і на рівних 

зітнуся з вашою милостю, хоть од вас слід було б сподіватись радше добрих порад, аніж 

такого псякування. Душеспасенна й продиктована доброзичливістю догана висловлюється 

за геть-то інших околичностей та іншим часом; принаймні ганьблячи мене привселюдно, 

та ще й так брутально, ви перейшли межі слушного напучення, бо останнє виходить 

більше з лагоди, ніж з суворості. І негоже, виказуючи чиїсь провини, які вам невтямки, 
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гарма-дарма узивати провинника недоумком та ідіотом. Хіба ні? Рачте ж ваша милость 

з’яснити: які се химерії укмітили ви за мною, щоб дістати право картати мене, 

шельмувати й завертати додому, до свого хазяйства, й до малжонки і дітей, навіть не 

відаючи, чи ж маю я їх? Невже досить всіятися сповідником у чуже сімейство, невже 

досить побрати науку в якомусь злиденному колегіумі, бачити світ не далі, ніж двадцять 

чи тридцять миль в околі, щоб отак, не питавши броду, проказувати закони рицарству 

й судити про мандрованих рицарів? Чи се, на ваш суд, яловий промисел і пусте 

гультяйство — блукатися світами, цураючись утіх і лізучи по стромах, що возносять 

витязів до виталища несмертельності? Якби мене вважали за недоумка рицарі або ж пишні 

та гойні можновладники, я б побачив у цьому для себе непоправну неславу, а як мене 

узивають ідіотом усілякі школярі, які зроду не ходили стезею мандрованого рицарства, то 

мені це байдуже, я єсмь рицар і рицарем, якщо буде вгодно Творцеві, і помру. Одні 

правляться широким і розлогим полем високоносної амбіції, інші йдуть гостинцем ницого 

й холопського підхлібництва, ті шляхом підступної гіпокризії, ті путею правдивої віри, 

а я, проваджений своєю зорею, простую вузькою тропою мандрованого рицарства, задля 

якого знехтував земні достатки, але не гонор. Я запомагав зболілих, випрямляв кривду, 

карав зухвальство, звойовував великанів, топтав під нозі почвар. Я закоханий, та лиш 

тому, що мандрованим рицарям так подоба, але кохаю я не по-гультяйськи, моє кохання 

платонічне і цнотливе. Мета всіх моїх поривань блага, а саме: робити всім добро і нікого 

не кривдити. Міркуйте ж тепер, ваші високості, найдостойніше дуцтво, чи можна узивати 

пришелепою того, хто так мислить, так чинить і так мовить. 

— Бігме, здорово сказано! — гукнув Санчо.— І більше ви, пане мій і добродію, нічого 

на своє оправдання не кажіть, все одно ліпше не скажеш, не вигадаєш і не переконаєш. До 

того ж, якщо йогомость запевняє, ніби на світі не водилося та й зараз катма мандрованих 

рицарів, то чи ж він бодай щось тямить у сих речах? 

— А ти, брате,— спитав сповідач,— бува не той Санчо Панса, про якого прописано, 

нібито Дон Кіхот помінив йому острів подарувати? 

— Той самий,— відрік Санчо,— і вислужив я на той острів не гірше за кожного іншого. 

Про таких, як я, кажуть: «З добрим дружи, добрим станеш», а потім іще: «Не дивись на 

рід, лиш на обихід», і ще: «Прихилися до доброго дуба, буде тобі прохолода люба». Ось 

я до доброго пана прихиливсь і вже кілька місяців при ньому, і, коли Божа воля, стану сам 

уродь нього, не родись, а зійдись, що там не кажи, а буде він за імператоря, а я за 

губернаторя. 

— Авжеж, друже Санчо,— впав у річ дук,— з пошани до пана Дон Кіхота я передам 

тобі владу над одним вільним островом, і то чималеньким. 
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— На коліна, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— і цілуй ніжки його достойності за вчинену 

тобі благодію. 

Санчо послухався; тут сповідальник, угнівившись непомалу, встав з-за столу і мовив 

дукові так: 

— Моя ряса велить мені сказати, що ваша достойність така сама причинна, як сі двоє 

гріховодів. Та і як їм не бути навіженими, коли люди здорові на умисел потурають 

їхньому навіженству? Гостіть їх у себе, ваша достойність, а я, поки вони тут, 

подомонтарюю у себе, принаймні не треба буде угрущати за те, що до направи не 

надається. 

Так він і пішов, не сказавши більше ні слова і не дообідавши; дук утримував його, але 

не дуже горливо, оскільки його цей недоречний вибух лиш насмішив. Пересміявшись, він 

сказав Дон Кіхотові: 

— Ваша милость, пане Рицарю Левів, не дала собі в кашу наплювати, і тепер уже зайве 

вимагати сатисфакції за слова, дивитись, образливі, але насправді зовсім не такі, бо ваша 

милость ліпше за мене знає, що образити не можуть ні жінки, ні клірики. 

— Свята правда,— обізвався Дон Кіхот,— бо той, кого не можна образити, не годен 

і образити іншого. Жінки, діти і клірики, оскільки захищатися, якщо хтось на них 

наскіпується, не здатні, то й уважати себе з ображених не повинні. Ріжницю між образою 

і зневагою ваша достойність знає не согірше за мене: зневага йде від того, хто може її 

чинити, хто її чинить і хто настиряється її чинити, зате образа.може йти будь-кого і нічого 

зневажливого в собі не мати. Ото вам зразок: гуляє хтось вулицею без ніякої призри, аж це 

на нього наскакує десятеро лиходумців і обкладає його киями, він добуває шпагу, аби 

свою повинність справляти, але напасників багато і їхній явний верх, і він мусить зректися 

свого наміру, себто помсти — от і виходить, що цей чоловік ображений, але не 

зневажений. Підіпру цю саму думку іншим, прикладом: йде собі чоловічина, аж це хтось 

підбирається ззаду, лулусь його дубцем межи плечі і хода, той кидається за ним, але 

наздогнати не може. Отож про побитого можна сказати, що він ображений, але не 

зневажений, бо в цих уразах треба настирятися. Ось аби той, хто потяг палицею 

знеобачки, вихопив тут же шпагу і зійшовся з перехожим віч-на-віч, тоді побитого 

можна б назвати воднораз ображеним і зневаженим, ображеним, бо його вдарено 

підступом, а зневаженим, бо напасник настирявся і не тікав, а стояв на місці. Отож ведлуг 

регул гаспидського герцю я можу вважити себе ображеним, але не зневаженим, бо ні діти, 

ні жінота не повинні відчувати образи, а, отже, їм нема чого ні тікати, ні зупинятися, і так 

само з кліриками, бо і в тих, і в тих, і в тамтих нема зброї ні для нападу, ні для оборони, 

відборонятися їм-то доведеться, нападати ні. Я оце сказав, що можу вважати себе 
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ображеним, а зараз спростую самого себе, бо кого не можна образити, той не здатен 

образи завдати, отож-бо, я можу не бачити, та й не бачу, нічого образливого в словах 

цього добродія. Шкода лишень, що він не зостався з нами, я б йому довів, як він ухибив, 

гадаючи й твердячи, що на світі не було й нема мандрованих рицарів. Якби сії слова почув 

Амадіс або хтось з його численного роду, не здобрішав би тим йогомость. 

— Авжеж,— підхопив Санчо,— розполовинили б його одним махом-пахом, не кажи ти 

гранат або ж диню дрислівку. З такими людьми не жартуй! Закладаюсь, якби Рінальд 

Монтальванський почув блягузкання цього чолов’яги, він дав би йому таку зуботичку, що 

той три роки мовчав би та дихав. Став би він з ними на прю, живий з рук не виприснув би. 

Дукиня вмирала зо сміху, слухаючи Санча, і їй здавалось, що джура ще кумедніший 

і навісніший, ніж його пан; та й багато хто поділяв тоді її думку. Зрештою Дон Кіхот 

заспокоївся, обід дійшов краю, і як зі столу прибрано, з’явилося четверо покойових, одна 

зі срібною мискою, друга з умивальницею, теж срібною, третя з двома сніжистими 

й гойними рушниками, перекинутими через плече, четверта, закасавши до ліктя рукави, 

тримала в білих руках (таки справді білих) округлий брусок доброго неаполітанського 

мила. Перша покойова зграбно й невимушено підставила миску під саму Дон Кіхотову 

бороду, а наш рицар на той церемоніал чудувався, але мовчав, думаючи, що так тут 

заведено: не руки мити, а бороду. Тим-то випростав, як гусак, шию, і ту ж мить 

з умивальниці полилася вода, а покойова-милоносиця, збиваючи снігові пелехи (такої 

сліпучої білі був миляний шум), давай терти-скородити похилому рицареві не лише 

бороду, а й усе лице й навіть очі, тож він несамохіть замружився. Дук та дукиня, зовсім до 

цієї затії непричетні, збентежено чекали, чим же це химерне обливання завершиться. 

Покойова-цилюрниця, намиливши рясно Дон Кіхота, вдала, ніби вода вийшла, й послала 

по неї подругу з умивальницею, а сеньйор Дон Кіхот хай, мов, почекає. Подруга пішла, 

Дон Кіхот же зостався весь у милі, отож кумеднішої й чуднішої за його парсуну годі було 

уявити. 

Всі присутні, а їх було чимало, торопіли на нього, а він сидів з приплющеними очима 

й намиленою бородою, смагла, аж чорна шия випростана на пів-аршина, просто диво 

дивне, як людям стало снаги й такту не розреготатися. Покойові-шкодоробниці очей не 

сміли звести на своє панство, а в того гнів боровся зі сміхом, і воно не знало, як учинити: 

покарати дівах за їхнє зухвальство чи вдарувати за втіху побачити обсміяного Дон Кіхота. 

Нарешті вернулася покойова з умивальницею, і Дон Кіхотове обливання щасливо 

завершено; тоді покойова з рушниками ретельно витерла насухо йому обличчя, по чому 

всі четверо покойових низенько й гречненько йому вклонились і рушили до виходу. 
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Одначе дук, боячись як би Дон Кіхот не здогадався про каверзу, покликав покойову 

з мискою й мовив: 

— А зараз умий мене, але дивись, щоб води не забракло. Дівуля, тямовита й руча, 

підійшла й підставила миску дукові стеменнісінько так, як недавно Дон Кіхотові, інші 

моторно й горливо намилили й вимили йому лице, потім насухо витерли і вклонившись 

пішли собі. Згодом дук признався, що поклявся в разі як вони не умиють його достоту, як 

Дон Кіхота, покарати їх за зухвальство, та вони загладили свій переступ тим, що обачно 

згодилися умити з милом і дука. Санчо уважно пантрував той церемоніал обмивання 

і казав собі: 

— Ач, як ловко! А що, як тут заведено мити бороду не лише лицарям, а й джурам? 

Богом, душею своєю свідчуся, я б не відмовився, а якби мене ще й бритвою 

поскромадили, це була б для мене суща розкіш! 

— Що ти там бубониш, Санчо? — спитала дукиня. 

— Я ось що кажу, пані,— відрік він,— я зчаста чував, ніби при інших княженецьких 

дворах по обіді годиться мити руки, а не бороду. Отож не вчись розуму до старості, але до 

смерті, а втім ще кажуть: наживешся, то й намучишся, хоть умитись ось так ніяка не мука, 

а втіха. 

— Не журись, друже Санчо,— мовила дукиня,— скажу моїм покойовим, щоб вони не 

тільки обмили тебе, а й випрали, якщо буде потреба. 

— Я б уже й за бороду був удячен,— відповів Санчо,— на разі цього доста, а там як Бог 

дасть. 

— Чуєте, шафарю,— сказала дукиня,— об чім добрий Санчо просить? Вволіть же його 

волю до цяти. 

Шафар запевнив, що радніший душею все для йогом ос ті Санча зробити, пішов 

обідати і повів його з собою, а дук, дукиня й Дон Кіхот залишилися сидіти за столом, 

гомонячи про різну різнощ, одначе що не візьми, то все ратне ремесло та мандрована 

лицарія. 

Дукиня попросила Дон Кіхота (в нього ж усе держиться голови!) обмалювати 

й обчеркнути вроду й риси сеньйори Дульсінеї Тобоської, бо як вірити, мовляв, стоустій 

славі про її гойність, то можна припустити, що це найслічніша істота на всім крузі земнім, 

ба навіть на всій Ламанчі. Дон Кіхот зітхнув ізглибока, вислухавши дукинине прохання, 

і сказав: 

— Аби я міг вийняти своє серце й покласти його перед очі вашої високості, ось тут, на 

цім столі, на якійсь таці, язик мій збувся б клопоту мовити про те, про що можна хіба що 

здумати думкою, бо тоді ваша достойність узріла б уяв її подобизну, в моє серце 
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вкарбовану, та чи ж я зугарен списати й віддати найдокладніше, найдрібніше ліпоту 

незрівнянної Дульсінеї? Не до снаги мені такий загад, се був би труд, гідний пензля 

Паррасія, Тиманта й Апеллеса або різця Лізіппа — змалювати її на полотні або вирізьбити 

з мармуру й бронзи, а щоб скласти хвалу їй, треба красномовства Ціцеронового чи 

Демостенового. 

— А що означає Демостенового, пане Дон Кіхоте? — спитала дукиня.— Зроду не чула 

такого слова. 

— Демостенове красномовство,— відповів Дон Кіхот,— то все одно що красномовство 

Демостена. Так само Ціцеронове красномовство походить від Ціцерона. Се-бо двоє 

найбільших на світі промовців. 

— Достеменно так,— обізвався дук.— Ви цього, дукине, просто не знали. А проте Дон 

Кіхот потішив би нас непомалу, аби згодився списати Дульсінею Тобоську, я певен, навіть 

у шкіці чи в кількох штрихах вона вийде такою, що найвродливішим красуням стане 

завидки. 

— Я, звісно, накидав би такий шкіц,— мовив Дон Кіхот,— якби ж її подобизну та не 

стерло в моїй пам’яті те безголов’я, що недавно впало на неї, безголов’я таке страшне, що 

мені слід радше оплакувати її, аніж списувати. Щоб ви, ваше дуцтво, знали, днями 

я подався поцілувати їй ручки й запевнити собі її благословенство, призвіл і згоду на 

третій мій виїзд, але вона показала себе зовсім не такою, як я уповаваєм. Її заклято 

і з принцеси перечаровано на селючку, з вродливиці на потвору, з ангела на чортицю, 

з добровонної на смердючку, з солодкомовної на хамку, з величавої на вітрогонку, 

з яснозорої на бісів вилупок, коротко, з Дульсінеї Тобоської на репану саяжанку. 

— Святі всі при нас! — покликнув дук дужим голосом.— Який супостат, який ворог 

і триворог теє спроворив? Хто умкнув у людства ту ліпоту, якою воно милувалось, ту 

радість, яка його веселила, і ту чеснородність, яка підіймала вгору його дух? 

— Хто? — перепитав Дон Кіхот.— Хто ж іще, як не облудний чорнокнижник, один із 

цілого сонму моїх заздрісників та гонителів? Це кляте насіння повилазило на світ, аби 

тьмарити і зводити в нївець діяння праведників і звеличувати й оточувати ореолом чини 

й вичини грішників. Чорнокнижники мене напастували, чорнокнижники мене напастують 

і напастуватимуть доти, доки не вергнуть і мене і мої чудородні рицарські подвиги 

в глибоке провалля непам’яті, вони увереджують мене і ранять так, щоб найдошкульніше, 

бо викрасти в мандрованого рицаря даму — то все одно що вийняти йому очі, забрати 

в нього сонце, позбавити його сустенції. Я вже не раз мовив і ладен повторити ще і ще: 

мандрований рицар без дами все одно що древо безлисте, кам’яниця без підмурку і тінь 

без тіла, що її відкидає. 
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— Все це так,— обізвалася дукиня,— але якщо вірити Дон Кіхотовій історії, 

оголошеній оце друком і зустрінутій схвально читачами, то виходить, що ваша милость 

і на очі не бачила сеньйори Дульсінеї і що такої сеньйори нема на світі, що ви її вимріяли, 

спородили й появили фантазією, прикрасивши її всіма чарами й досконалостями, які 

тільки вам на думку набігли. 

— Про сюю матерію можна розводитися багато,— відповів Дон Кіхот.— Бог відь, існує 

Дульсінея на світі чи ні, вимріяна вона чи не вимріяна,— у розслідах такого роду до 

щирини не доберешся. Фантазією мою володарку я ні породжував, ні появляв, хоть я її 

й уявляю такою, якою слід бути дамі, оздобленій усіма чеснотами, здатними прославити й 

на цілий світ, а саме: вона бездоганна красуня, пишна, але не гоноровита, коханка яра, але 

цнотлива, привітниця завдяки своїй ґречності, ґречна завдяки своїй вихованості і нарешті 

незрівнянна завдяки своїй вельможності, бо при блакитній крові врода пишає й буяє, 

піднесена в вищий ступінь довершеності, ніж у худорідних красунь. 

— Ваша правда,— зауважив дук,— але дозвольте мені, пане Дон Кіхоте, поділитися 

думкою, виниклою в мене при читанні про ваші подвиги: даймо, що Дульсінея таки існує 

й мешкає в Тобосі чи деінде і що вона така сама прегарна, як ваша милость списує, а все ж 

родовитістю їй не дорівнятися Оріані, Аластрахареї, Мадасімі та іншим мостивим дамам, 

що ними аж рояться сторінки улюблених ваших романів. 

— На це можна б заперечити,— обізвався Дон Кіхот,— що Дульсінея славна не родом, 

а робом, що кров ушляхетнюється чеснотами і що худоправедник більшого стоїть, ніж 

родовитий грішник. Тим паче що Дульсінея має такого герба, який може її зробити 

повновладною королевою, бо достойності прекрасної й честивої жінки здатні сотворити 

найбільші дива, і якщо не явно, то принаймні скритно містять у собі найвище щастя. 

— Бачу, пане Дон Кіхоте,— зауважила дукиня,— що ви міркуєте з залізною логікою 

і зрите, як той казав, у корінь, тепер я вірю і цюю віру передам всім домівникам, ба навіть, 

буде потреба, самому дукові, панові мойому, що єсть у Тобосі така собі Дульсінея, що 

вона живе й досі, що вона гожа й вельможна і цілком достойна служіння їй такого рицаря, 

як сеньйор Дон Кіхот, а в моїх устах це найвища хвала. А все ж мене бентежить і викликає 

якусь досаду проти Санча Панси одна річ. І бентежить мене ось що: історія повідає, що 

Санчо Панса, прийшовши до сеньйори Дульсінеї з листом од вашої милості, застав її за 

переточуванням пшениці, та ще й указується, що збіжжя було заміркувате, ось цяя 

подробиця змушує мене сумнитися в шляхетності її роду. 

На те відрік Дон Кіхот: 

— Пані моя, щоб ваша величність знала, зі мною завжди лучаються такі причти, як ні 

з одним мандрованим рицарем, хай би хто там ті пригоди насилав: недовідома сила 
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Промислу або ж злостивість заздросного чорнокнижника. Се ж бо довідна річ, що всі чи 

сливе всі мандровані рицарі-славути мали якийсь незвичайний дар: той не давався на 

чари, той був невразливий до ран, таку мав непроникливу шкіру, як, приміром, 

преславний Роланд, один із Дванадцяти Перів Франції,— якщо вірити переказові, його 

можна було поранити лише в п’яту лівої ноги і ніякою іншою зброєю, окрім циганської 

голки; отож коли Бернардо дель Карпіо побив його в Ронсевалі, то, побачивши, що залізо 

його не бере, підняв Роланда на руки й задушив, згадавши, як Геракл убив Антея, 

страшного великолюда й буцімто сина Землі. З сього я висновую, що, може, я теж 

наділений якоюсь такою властивістю, от тільки невразливості мені не даровано, бо я не 

раз дізнавав на собі, що шкіра в мене ніжна й вельми вразлива,— так само й відпорності 

на характерство, бо якось мене посаджено в клітку, куди ніяка сила, окрім чарівницької, 

не здоліла б мене запроторити, та оскільки я вирвався на волю, хочеться вірити, що ніяке 

нове волхвування мені вже не завадить, тим-то чаклуни, відчувши, що жодна з їхніх 

каверз не бере, мстяться на тій, яка мені над усе дорожча: строять смішки над Дульсінеєю, 

задля якої я живу й дихаю, і в такий спосіб силкуються мене на той світ загнати; ось чому 

я думаю, що коли мій зброєноша прибув до неї з моїм посельством, вони злицювали її 

в мужичку і змусили її робити таку чорну роботу, як переточування збіжжя. А втім, я вже 

зазначав, те збіжжя не було ні пшеницею, ні ячменем, а зернами східного жемчугу; і на 

доказ, що се щира правда, признаюся, ваша магніфіценціє, що я недавно був у Тобосі, але 

так Дульсінеїного палацу й не знайшов, а другого дня вона постала перед джурою моїм 

Санчом у власному своєму образі, себто в образі першої вродливиці на всім земнім крузі, 

а от мені вона явилась репаною, поганющою і не вельми тямовитою хлопкою, хоть 

насправді саме в ній міститься вся мудрість світова. А оскільки мене самого не 

заворожено та й по зрілому розмислі заворожити годі, то, отже, це її заворожено, 

ображено, злицьовано, спотворено й підмінено, і на ній окошилася помста моїх ворогів, 

тим-то я знай оплакуватиму її доти, доки вона не стане переді мною в первісній своїй 

подобі. Все це я проти того веду, щоб Санчова оповідь про те, як Дульсінея переточувала 

і перевіювала збіжжя, не бентежила нікого: якщо вона явилась мені перелицьована, чи ж 

дивина, що знекрашена постала вона й перед ним. Дульсінея зацного й хорошого роду, 

і долі її може позаздрити численна тобоська шляхта, старосвітська й знакомита, бо саме 

завдяки несподобній Дульсінеї город сей возвеличиться й заживе слави в потомних віках, 

ось саме так уславила Трою Гелена, а Гишпанію Кава, тільки Дульсінеїне ім’я прогуде 

голосніше й яскравіше. І ще слід вам сказати, ваша магніфіценціє, що Санчо Панса 

найутішніший з усіх зброєносців, які коли-небудь мандрованим рицарям слугували. Його 

простацькість виходить іноді вельми дотепною, отож ще невгадно, простак він чи 
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дотепник, ось вам цікава тема для роздумів. Деякі його хитрощі виказують у ньому 

плутька, а певна безтолковість змушує думати, що він баран бараном. Він у всьому 

сумниться і в усе вірить. То він таке зморозить, що вуха в’януть, а то висловиться так 

мудро, що вдариш руками об поли. Словом, я не проміняю його на жодного іншого 

зброєношу, хоть хай мені дають на додачу ціле місто. І все ж я в непевності, чи треба 

посилати його заряджати островом, подарованим йому вашою високістю, хоть я бачу 

в ньому певні здольності до врядування, йому б лише уставити клепку, то він упорається 

з будь-яким губернаторством не согірше, ніж король з податками. Тим паче що ми добре 

досвідчені: губернаторювати можна і без великого уміння, і без великої ученості, скільки 

он губернаторів, які в грамоті ледве бекають, зате верховодять вони, не кажи ти орли. 

Головне, щоб вони сповнені були добрих замірів і щоб брали справу сумлінно, а радців 

і дорадців їм ніколи не забракне, адже невчені губернатори з шляхти неодмінно для 

судочинства єднають собі асесора. Я б теж нараяв Санчові: не будь лупій та й боржника 

не жалій,— і ще дещо я пристарав, колись поділюся припасами на вигоду Санчові і на 

пожиток острову, під чию руку він перейде. Так гомоніли між собою дук, дукиня і Дон 

Кіхот, аж це за дверима почулися голосні крики і галас, і воднораз до зали впав Санчо, 

переполошений до смерті, під бородою замість серветки матерчане сито, а за ним цілою 

ватагою похлібці, точніше, кухтики та кухарчуки, а також інші лизоблюди чи блюдолизи, 

причім один із них цупив помийницю з водою, не водою, а, судячи з її кольору й чистоти, 

помиями. Кухтик на п’яти наступав Санчові і знай підставляв йому помийницю під саму 

бороду, а другий поривався цю бороду вимити. 

— Браття, що сеє значить? — запитала дукиня.— Що се таке? Чого ви в’язнете до 

цього добродія? Невже ви забули, що його губернатором нарядили? 

На теє відрік кухтик-цилюрник: 

— Цей добродій не хоче митися, а у нас же так заведено, допіру сам дук та його 

власний пан милися. 

— Ба ні, хочу,— заперечив неабияк угніваний Санчо.— Ось тільки я бажав би, щоб 

рушники були чистіші, луг прозоріший, а руки у них не дуже брудні. Адже між мною та 

моїм паном не така вже й велика ріжниця, щоб його полоскати водою пахнючою, а мене 

обливати вонючою. Звичаї та обичаї ріжних панств і княженецьких хоромів тогді лиш 

гарні, коли не завдають прикрощів. Ну а цей обряд обливання, що у вжитку тут, поганший 

від усякого самобичування. Борода в мене чиста, і таке відсвіжування зайве, а хто насміє 

мене мити або ж торкнутися волосу на моїй голові, себто бороді, тому я, шануючи слухи 

ваші, розчереплю довбешку, бо всі антимонії з намилюванням більше скидаються на 

смішки, ніж на шану до гостей. 
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Дукиня вмирала зо сміху, бачачи Санчову лють і слухаючи його речей. Однак Дон 

Кіхотові не до вподоби припало, що Санчо замість рушника красує в брудній ганчірці і що 

над ним строїть куховарська челядь смішки. Тим-то, низенько вклонившись дуцтву, на 

знак того, що збирається виголосити орацію, він суворим голосом обізвався до цієї 

галайстри: 

— Гей, ви, панове-шляхетство! Може б, ви облишили хлопця та пішли собі, звідки 

прийшли або куди завволите. Зброєноша мій не брудніший, ніж будь-хто інший, а ця 

помийниця начиння про нього і непридатне, й гидомирне.’Послухайтесь моєї ради 

й облиште його, бо ні він, ані я таких жартів не попустимо. 

Санчо підхопив слово з рота свого пана: 

— Так можна шуткувати,— сказав,— хіба що з приблуди безхатнього. Я не я буду, 

якщо це попущу! Несіть-но сюди гребінця або щось там уподіб і пошкромадьте мені 

бороду, і як вичешете щось для вашої чистості образливе, то хай мені обчикрижать 

макотирю. 

Тут, ще не пересміявшись, промовила дукиня: 

— Санчо Панса має і завжди матиме, хай би що він казав, цілковиту рацію. Він чистий 

і, на його суд, миття не потребує. А раз наш звичай йому не до шмиги, то вольному воля, 

а спасенному рай. А ви, чистоплюї, вчинили нерозважливо й необачно, ба навіть зухвало, 

подаючи такій особі, та ще з такою бородою, замість миски й умивальниці з щирого 

золота та голландських рушників якісь помийниці, дерев’яні шаплики й утиральники-

стирки. А втім, ви єсте ницаки й нечеси, ви такі спідлені, що не годні потаїти своєї 

зненависті до зброєносців мандрованих рицарів. 

Не лише лизоблюди чи блюдолизи, а й сам маршалок повірив, що дукиня не жартує, 

тим зняли з Санча ганчірку, дали йому спокій, і пішли геть, як непишні. Санчо, 

побачивши, що ця грізна, як на нього, небезпека минулася, вклякнув перед дукинею 

і сказав: 

— Від великих паній жди великої ласки: ваша ж милость рачила мені допомогти такою, 

що я, аби за неї віддячитись, ладен висвятитися на мандрованого лицаря, щоб потім довіку 

служити такій високій сеньйорі. Сам я хлоп, Санчом Пансою взиваюсь, я одружений, маю 

діти і служу за джуру. Як бодай хоть щось із цього може стати вашій хорошості в пригоді, 

то вам досить лише звеліти, і я до послуг вашої достойності. 

— Зразу видно, Санчо,— відповіла дукиня,— що ти навчився бути ґречним у школі 

самої ґречності, зразу видно, хочу я сказати, що тебе виняньчив на своїх грудях сеньйор 

Дон Кіхот, а він, звісно, сама ґречність і взоровзор церемоній або, як ти кажеш, антимоній. 

Благословенні ж такий пан і такий служник, бо один зірка провідна для всього 
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мандрованого рицарства, а другий світильник для всіх зброєносців вірненьких. Устань, 

друже Санчо, тобі за твою ґречність віддарується: я попрошу мого владаря дука, щоб він 

якнайхутчій ушанував тебе обіцяним губернаторством. 

На цьому завершилася розмова, і Дон Кіхот пішов спочити по обіді, а дукиня 

попросила Санча, як йому не дуже хочеться спати, посидіти з нею та її покойовими 

у прохолодній залі. Санчо відповів, що хоть і звик улітку по обіді прикорхнути годин 

чотири-п’ять, він, аби віддружити дукині за її ласкавість, постарається сонноту збороти 

й сповнити її розказ. На сім слові він пішов. А дук знов звелів челядницям трактувати Дон 

Кіхота як мандрованого рицаря і пильнувати всіх приписів, що їх нібито бозна-колишнє 

мандроване рицарство дотримувалося. 

Розділ XXXIII. Про цікаву з Санчом Пансою розмову дукині  

та її покойових, достойну прочитання і відзначення 

Отож повідає історія, що Санчо не передрімав по обіді, а дотримав свого слова і, 

пообідавши, удався до дукині, дукиня ж, смакуючи наперед утіху послухати його, 

запросила присісти біля неї на дзиґлика, проте Санчо, яко ґречний чоловік, честі тієї 

зрікся. Тоді дукиня ознайомила, що йому вільно сидіти як губернаторові, а говорити як 

зброєносцеві, і що обидва ці титули вповажнюють його на фотель самого Сіда Руя Діаса 

Войовника. Санчо здвигнув плечима, послухався й сів, а всі дукинині дуеньї та покойові 

обступили його в глибокій мовчанці й налаштувалися уважненько слухати; першою 

заговорила дукиня, і почала вона так: 

— Тепер, коли ми самі й ніхто нас не чує, мені хотілося б, жеби сеньйор губернатор 

розвіяв певні сумніви, що виникли в мене при читанні недавно видрукуваної історії 

великого Дон Кіхота. Ось один такий сумнів: якщо добрий Санчо ні разу не бачив 

Дульсінеї, вибачайте, сеньйори Дульсінеї Тобоської, і не передав їй від сеньйора Дон 

Кіхота листа, бо лист той залишився в пам’ятковій книжці в Сьєррі-Морені, то як же він 

насмів вигадати за неї відповідь й придумати, нібито він застав її за переточуванням 

збіжжя? Адже вся ця брехня й облуда лише плямує добру славу незрівнянної Дульсінеї, 

а також ущерблює честь доброму зброєноші і розминається з його обов’язком вірності. 

На сім слові Санчо мовчки підвівся з дзиґлика, зігнувся в три погибелі, приклав пальця 

до уст і спроквола обійшов усю залу, зазираючи за штори. Відтак усівся знов і сказав: 

— Ось тепер, пані моя, коли я переконався, що ніхто, окрім притомних, не слухає нас 

потаймиру, я без усякої обави й призри відповім на ваше питання, а заодно і на все, що ви 

спитати рачите. І передусім скажу так: на мій суд, пан мій Дон Кіхот навіки божевільний, 

хоть іноді він висловлюється, на мою думку та й на думку всіх, хто його слухає, так мудро 
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й розумно, що ліпше не скаже й сам лукавий. А все ж, сказати по щирості й без усякої 

утайки, я цілком певен, що він несповна. Се так нерушимо вроїлося мені в голову, що 

я важуся навіювати йому таке, що, присяй-Бі, купи не держиться як от відповідь на листа. 

Так само із отсим, що сталося тиждень тому (тим-то й до книги не втрапило), а саме: 

з перечаруванням сеньйори доньї Дульсінеї,— адже се я упевнив мого пана, що її заклято, 

а се ж така правда, як на вгороді бузина, як на осиці кислиці. 

Дукиня попросила Санча розповісти про витівку з чарощами, і той виклав усе, як було, 

на перевелику втіху слухачок; дукиня почату розмову підхопила і сказала так: 

— От я вислухала оповідку доброго Санча, і в душу мені заронився новий сумнів, 

і чийсь голос мені нашіптує: «Якщо Дон Кіхот із Ламанчі божевільний, непритомний 

і недоумкуватий, а Санчо Панса, його джура, про теє знає, одначе й далі служить йому 

і товаришить, і ще на його обіцянки-цяцянки йме віру, то він, безперечно, ще навісніший 

і безтямніший за свого пана. А раз так, то гляди, сеньйоро дукине, як би ти не прогадала, 

передавши під оруду Санчову острів: якщо він не здольний над самим собою радити, то як 

же він радитиме над іншими?» 

— Бігме, пані,— відповів Санчо,— сумнів у вас заклюнувся недарма, тільки скажіть 

вашому голосу, щоб він говорив голосніше, а втім, як йому заманеться, я ж бо знаю, що 

мовить він правду: мав би я олію в голові, то давно б мого пана покинув. Але така вже, 

мать, моя судьбина і планида, інакше не можу, мушу йому товаришити та й край: ми з ним 

односельці, він мене харчував, я його люблю, він цим дорожить, навіть подарував мені 

ослят, а головне, я вірний-вірненький, отож ніхто нас із ним не розлучить, хіба що заступ 

і лопата. А якщо ваша верховність не зволить дати мені обіцяний острів, ну що ж, 

обійдеться панське весілля і без марципанів, тим більше що цяя відмова, може, мені і во 

благо, хоть я й немудрий, а все ж кумекаю, що означає пословка: «Не к добру мурашу 

крила», і, мо’, Санчо-джура до неба дістане швидше, ніж Санчо-губернатор. У Франції 

добрий хліб, а і в нас не гірший; потемки всі коти сірі; надобіди ще й не снідав; рот 

здоровий, як верша, та не все ж в нього вергать; чи мох, чи вовна, аби кишка повна; 

пташкам польовим Пан Біг кормитель і обмислитель; грубше сукно ліпше гріє; коли ми 

наказуєм довго жити і нас ховають у сиру землю, і князь, і наймит однаковими туди ідуть; 

у землі папське тіло займає стільки ж місця, що й паламарське, хоть той куди вище 

тамтого; лягаючи в яму, всі ми скулюємося і скоцюрблюємося, чи вірніше, нас, хоч-не-

хоч, скулюють і скоцюрблюють, і надобраніч! Отож повторюю: якщо ваша вельможність 

не захоче подарувати мені острова, бо дурний єстем, то я як стій зійду за розумника; чув я, 

що за хрестом сам чорт з хвостом, і не все те золото, що ся світить, і од волів, плугів та 

ярма одірвано ратая Вамбу й настановлено за короля гишпанського, а Родріга одірвано од 
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златоглаву, розваг і розкошів і кинуто гаддю на жир, як правду в піснях старовинних 

співають, а не брешуть. 

— Чого б то вони брехали? — гукнула донья Родрігес, дуенья, що була серед 

слухачок.— Ув одній пісні мовиться, що короля Родріга вергнули живцем до ями, де тих 

ропух, змій та ящірок аж кишіло-броїло, а через два дні з ями дійшов його глухий 

і жалібний голос: 

Вже гризуть мені, гризуть 

Те, чим я грішив багато. 

Тим-то йогомость має рацію, що воліє пахарювати, ніж королювати, раз королів усяка 

нечисть пожирає. 

Простацькі дуеньїні речі дукиню насмішили, зате Санчові міркування й приказки 

здивували непомалу. 

— Добрий Санчо сам звісний,— сказала вона,— що як шляхтич щось прирікає, то він 

неодмінно виконає, навіть приплатившись головою. Дук, мій пан і малжонок, хоть і не 

з мандрованих, а таки рицар, і тому слово своє щодо острова дотримає, на зло і навсупір 

завидкам і зловорожості цілого світу. Отож, Санчо, не журись: одного дня ти зійдеш на 

престол свого острова й панства та й станеш на сей уряд, а з сього та дай ще Боже на 

вищий. На тебе ж я покладаю повинність урядувати якнайкраще над своїми підданцями, 

адже всі вони віддані й шляхетні люди. 

— Щодо урядування по-доброму,— обізвався Санчо,— то мене просити не треба, бо 

я зроду жалісливий і спочутливий до чужої біди; на чужий коровай очей не поривай; 

небом присягаю, що мені значеної кості не підкинеш; я битий жак, знаю де, що і як; я і на 

слизькому не спотикнуся; мені бляхманбм очі не занесеш; я маком не сяду; бу на бу, му на 

му, з добрим по-доброму, з лихим по-лихому; по-моєму, в урядуванні добрий почин — то 

вже половина діла, з півмісяця погубернаторюю, та й так насобачусь, що знатиму се діло 

краще за хліборобство, що в ньому з пупка навчився. 

— Твоя правда, Санчо,— мовила дукиня,— вчені не родяться, а робляться, і в єпископи 

з людей виходять, а не з каміння. Та вернімося до того, про що ми допіру говорили, 

а саме, до перечарування сеньйори Дульсінеї, тут саме напрошується ось що: весь цей 

Санчів фортель, учворений з бажання посмішкуватися над своїм паном і навіяти йому, 

ніби ота мужичка Дульсінея, а як пан його її не впізнає, то це тим, що її заклято,— все теє 

каверзи якогось чорнокнижника, з тих, хто не дає просвітку сеньйорові Дон Кіхотові. 

Адже мені з певного джерела довідне відомо, що та мужичка, яка на ослицю стрибнула, 

була і єсть Дульсінея Тобоська і що добрий Санчо, сподіваючись ошукати іншого, 

ошукався сам. Се така сама певна річ, як усе те, чого нам зріти нашими смертними очима 
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не дано. І щоб сеньйор Санчо Панса знав, ми теж тут маємо чорнокнижників, вони 

прихильні до нас і цілком правдиво й щиро, навпростець, без сорома казака розповідають 

нам, що на світі діється. І хай він мені повірить, що дівка-стрибуха була і єсть Дульсінея 

Тобоська, і що вона така ж зачарована, як її рідна мати, і колись вона явиться нам у своїй 

правдивій подобі, і тоді Санчо збагне, як він уклепався. 

— Цілком можливо,— одрік Санчо Панса,— і тепер я вже ладен пойняти віру всьому, 

що пан мій розповідав про яскиню Монтесіноса: буцімто там він бачив сеньйору 

Дульсінею Тобоську в тому самому строї і в наряді, в якому нібито бачив її я, коли мені 

прибандюрилось раптом її заворожити, а вийшло все навпаки — істнісінько так, як ваша 

милость, пані моя, мовите, бо від мого недійшлого розуму годі ждати, щоб він в одну мить 

вимудрував таку химороду, а потім, не такий уже мій пан непротомний, аби мої кволі 

й хисткі докази змусили його повірити в таку нісенітницю. А все ж, сеньйоро, хай ваше 

добродійство не думає, що я чоловік зловредний; адже такий пеньок, як я, не зобов’язаний 

зглиблювати задніх думок і капостей клятих чародіїв. Усе це я вигадав, щоб уникнути 

докорів пана Дон Кіхота, а не на те, щоб йому накапостити; а як сталося інакше, то ж Пан 

Біг там, на небесі, відає серця наші. 

— І то правда,— згодилася дукиня.— А тепер скажи мені, Санчо, що це ти розводився 

про печеру Монтесіноса? Мені се цікаво знати. 

От Санчо Панса і розказав якнайдокладніше про оказію, описану вище. Вислухавши 

його розповідь, дукиня сказала: 

— З сієї пригоди ось що можна виснувати: раз преславний Дон Кіхот запевняє, що він 

бачив там ту саму селючку, яку Санчо побачив біля Тобоса, то, виходить, се таки 

Дульсінея, а отже, ворожбити нарід ручий і моторний. 

— От і я кажу,— підхопив Санчо Панса,— якщо сеньйора Дульсінея Тобоська 

зачаклована, то нехай собі як знає; де вже мені тягатися з ворогами мого пана; їй, мать, до 

гибелі, і кожен злий, як сатана. Сказати по щирості, я бачив селючку, і за селючку її взяв, 

і за селючку маю, а якщо се була Дульсінея, моя хата скраю, я тут ні при чому — і квит! 

А то на п’яти мені наступають і знай водно: «Санчо сказав, Санчо узяв, Санчо туди, Санчо 

сюди, Санчо теє, Санчо сеє!», нібито Санчо так собі, абихто, а не той самий Санчо Панса, 

який у книгах розгулює галасвіта, так принаймні казав мені Самсон Карраско, а він же 

бакалярував по тих Саламанках, такі не брешуть, хіба що дуже їм засвербить або ж 

притьмом у надобі стане. Отож хай до мене не в’язнуть, а як слава про мене добра, а я ж 

од пана мого чув, що добре імено дорогше над усяке майно, то приснастіть мене до 

губернаторства, і ви побачите, яких див я натворю; із доброго зброєноші і правитель буде 

хороший. 
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— Все, що оце сказав славний Санчо,— вирекла дукиня,— то катонівські вислови або 

принаймні уривки з самого Мікаела Веріно, Florentibus occidit annis
1
, зрештою, 

висловлюючись його ж таки мовою, можна сказати, що під лихим плащем та добрий 

питець.  

— Що правда, то правда, пані,— сказав Санчо, — зроду в житті не пив з налогу, від 

спраги я, признаюсь, кружав, бо лицемірства в мене нема ні кришечки: п’ю, коли охота 

і коли неохота і коли частують, щоб кривлякою або нечемою не здатися. Адже як до тебе 

п’є товариш, то треба мати в грудях не серце, а маймур, щоб не вихилити до дна. Ну, та 

штанці у мене, як той казав, сухі й чисті. Тим паче, джури мандрованих лицарів 

переважно водичку п’ють, бо вони знай гаями і пущами, байраками й левадами, горами 

й бескеттям тиняються, вина нігде й не понюхаєш, хоч око собі вийми та кому плати. 

— Я думаю! — мовила дукиня.— Ну, а зараз, Санчо, йди відпочинь, а потім ми ще 

побалакаємо гарненько і розпорядимося, щоб тебе приснастили, як ти кажеш, до 

губернаторства. 

Поцілував ще раз Санчо дукиню в руку й попросив її о ласку подбати про його Сірого, 

бо се, мовляв, світло його очей. 

— Про якого такого Сірого? — спитала дукиня. 

— То, перепрошую,— Санчо на те,— мій каплій, осел би то, ушак. Скоро я вступив 

сюди в замок, я попросив отсю сеньйору дуенью подбати про нього, а вона так на мене 

визвірилась, ніби я сказав, що вона потворна або ж стара, хоть дуеньям більше годилося б 

і пристало ходить коло бидла, аніж у залах парадувати. Хай Бог милує, от уже кого не міг 

терпіти один гідальго, мій односелець, то це саме таких їмостей. 

— Певне, якийсь хамлюга,— вкинула слівце донья Родрігес, дуенья,— якби він був 

ґречний гідальго, то таких, як я, на руках носив би. 

— Годі-бо вам,— обізвалася дукиня,— цитьте, донья Родрігес, і ти, сеньйоре Пансо, 

зоспокойся: клопіт про ушака я беру на себе. Якщо вже він такий клейнод для Санча, 

я пильнуватиму його як ока. 

— Досить, як ви пильнуватимете його як осла,— заперечив Санчо,— ми з моїм ослом 

простота, і ми краще згодимося, щоб нас штилем штирхонули, ніж бути тягарем для вас. 

Хай мій пан запевняє, що в справах ґречності краще переборщити, ніж недоборщити, 

проте в осляцькому чи нехай каплійському ділі треба шанувати міру й держатися золотої 

середини. 

На те дукиня одвітувала: 

                                                      
1
 Померлого в розквіті віку (латин.).— Прим. перекладача. 
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— Візьми, Санчо, осла губернаторювати з собою, там його можна годувати уприпуст 

і від праці звільнити. 

— А що ви думаєте, ваша милость, сеньйоро дукине? — зауважив Санчо.— Сам я не 

раз бачив, як губернаторювати посилали ослів, отож-бо візьму свого з собою, се не така 

вже й дивина. 

Знов розсмішили й потішили дукиню Санчові слова, й, одіславши його відпочити, вона 

пішла до дука, щоб всю ту розмову переказати. От між ними двома ухвалено й погоджено, 

що вони підстроять Дон Кіхотові знакомиту штуку та ще в геть-то рицарському дусі. 

І вони воістину підстроїли йому не одну, а багато таких-то штук, вельми удатних 

і спритних, що їх можна зачислити до найкращих пригод, розказаних у сій вікопомній 

історії.  

Розділ XXXIV, де оповідається, як вигадано спосіб  

відчарувати незрівнянну Дульсінею Тобоську; ось так 

і склалась чи не найславетніша на цілу сюю книгу пригода 

Розмови з Дон Кіхотом та Санчом Пансою дуже дукові й дукині до смаку припали; 

укріпившись у намірі вигадати їм фрашку, фрашку з присмаком придибашки, поклали 

вони скористатися з Дон Кіхотової оповідки про печеру Монтесіноса, аби справити 

воістину преславну пригоду (найбільше дукиню, між іншим, вражало Санчове 

простосердя, той свято увірував, нібито Дульсінею Тобоську зачаровано, дарма що сам він 

подвизався за химородника і сам-таки цю штуку штукував); і ось, давши належитий 

розказ служебництву, дук і дукиня, через шість день по Дон Кіхотовім приїзді до замку, 

повезли його на лови з собаками, і то з такою ватагою облавників та псарів, що 

й королівському полюванню впору. Дон Кіхотові офіровано мисливський убір, а зарівно 

й Санчові — зелений, добротного сукна, одначе Дон Кіхот од убору відмовився, 

заявивши, що незабаром повертається до таборування та бівакування просто неба й возити 

з собою убрання та всяку примусію не з руки. Зате Санчо одіж узяв з наміром при першій-

ліпшій нагоді її загнати. 

Отож призначеного дня прибрав Дон Кіхот на себе риштунок, а Санчо Панса 

переодягнувся й, обладувавши Сірого, з яким розлучатися не схотів, хоть йому офіровано 

баского коня, пристав до гурту нагоничів. Потім вийшла одягна й ошатна дукиня, і Дон 

Кіхот, яко ґречний і поштивий кавальєро, посперечавшися з дуком, притримав її ступака 

за вуздечку. Врешті дісталися вони до лісу, порослого між двома височенними горами, 

і потому, як — розподілено лази, засідки й вартівні і всі порозходились, почалися лови, 
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і зчинилися несвітський галас, гармидер і тюкання, так що за валуванням псів та 

турлюканням ріжків люди одне одного не чули. 

Дукиня спішилась і стала з гострим ратищем у руках там, кудою, як вона знала, 

внадились бігати вепрі-одинці. З коней позлазили також дук і Дон Кіхот і поставали 

обабіч неї, Санчо ж пас задніх, із Сірого він так і не зійшов, побоюючись, що йому, 

пішому, може добряче натруситися. Заледве спішились і вишикувалися з численним 

почтом рядком, аж це гульк — просто на них, цькований псами і гнаний облавниками, пре 

здоровенний одинак, зубами-іклами клацає, весь запінений. Побачивши його, Дон Кіхот 

нахопив на руку щита, добув меча й рушив йому навперейми, слідом дук із рогатиною, 

а дукиня, та, аби дук не спинив її вчасно, була б вихопилася поперед обох. Тільки Санчо, 

уздрівши величезну звірюку, зіскочив з Сірого, рвонув щодуху тікати і спробував 

видертися на високого дуба; але йому не повелося: скоро він доліз до середини дерева 

й ухопився за гілляку, щоб на верхівля стеребкатися, гілка, на його біду та безголов’я, 

вломилася, він дав сторчака, але при падінні зачепився за сук і завис у повітрі, не дістаючи 

до землі ногами. Опинившись у такому фрасунку, чуючи, як тріщить по швах його зелена 

полусвита, і гадаючи, що хижий звір туж-туж кинеться сюди і його пропоре, він так 

зарепетував і закричав пробі, що всі, хто чув його, а не бачив, повірили, що він уже 

у диковій пащі. Нарешті ікластий кабанисько упав, прошитий безліччю ратищ. От 

упізнавши Дон Кіхот Санчів голос, на крик обертається і бачить — висить Санчо догори 

дрига на дубі, а під ним стоїть Сірий, який не побажав його покинути в сутузі; як повідає 

Сід Ахмет Бен-Енхелі, рідко бачено Санча Пансу без Сірого, а Сірого без Санча: така-бо 

велика була їхня приязнь та обопільна відданість. 

Під’їхав Дон Кіхот і зняв з дуба Санча, а той, відчувши себе на волі і на твердій землі, 

став оглядати свою подерту мисливську полусвиту і серцем крушитися: він-бо був певен, 

що цей стрій вартий цілого майорату. Тим часом здоровенну тушу вепрову завдано на 

мулицю, прикрито віттям розмайрину й мирту і, яко трофей, відвезено до просторого 

шатра, нап’ятого на лісовій галявині; там уже порозставлювано столи і справлено таку 

багату й розкішну учту, що тільки з самого цього можна було судити про гойність 

і достаток господарів. Санчо показав дукині проріхи на свому подертому строї і сказав: 

— Якби ми полювали на зайців або ж на пташок, певне, моя полусвита не мала б такого 

плачевного вигляду. Не втямлю, що за втіха сочити звірюку, здатну так іклом 

шпортонути, що тут тобі й капець. Пригадую, в одній старосвітській баладці співається 

так: 

Хай ведмідь тебе змордує, 

Як преславного Фавілу. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2548 

 

— Се баладка про готського царя,— пояснив Дон Кіхот,— його ведмідь розшарпав на 

ловах. 

— А я про що ж кажу! — вів далі Санчо.— Не подобається мені, коли потужники 

й царі наражаються на таку небезпеку задля втіхи б то, а потім яка ж то втіха — вбивати 

нічим не винну тварину. 

— Ні, Санчо, ти помиляєшся,— заперечив дук,— нема розваги для царів і потужників 

достойнішої і кориснішої, аніж лови з псами. Полювання — то ніби війна: в ловецтві 

застосовуються ті самі військові хитрощі, засідки й пастки, щоб здужати ворога 

з найменшим для себе ризиком. На полюванні ми терпимо тріскучий мороз і давучу спеку, 

нехтуємо і сон, і спочинок, набираємося снаги, вправляємо наші члени, щоб зробити їх 

гнучкішими, коротше, це заняття нікому не вадить, а втіху дає многим. Найліпше ж 

у ловах з нагінкою те, що вони не для всіх, і це їх відрізняє від інших відмін полювання, за 

виїмком хіба що соколиного,— то мисливство для королів та іменитих осіб. Отож, Санчо, 

зміни свою думку, і як губернаторюватимеш, то полюй, і ти переконаєшся сам, що це піде 

тобі на пожиток. 

— Е, ні,— одвітував Санчо,— як ти добрий губернатор, зламай ногу, будь доматор. 

Гарний би він був: до нього суплікатори в найпильнішій потребі, а він собі гасає по 

пущах! Та так усе його врядування піде внівець! Присягаю на душу, пане: мисливство та 

всякі витребеньки радше для гультяїв, ніж для губернаторів. Я от для розваги на 

Великодні святки гулятиму в гарбу, а неділями та прйсвятками в скраклі, а всі ті лови та 

перелови не про мене та й душу мою вернуть.  

— Дай Боже, Санчо, аби так було, од слова до діла сто і одна миля. 

— Хай би там що,— заперечив Санчо,— умів брати, умій і віддати, як Бог тобі дбаха, 

будь і пізня птаха, не ноги кендюх носять, а кендюх ноги, краще Боже спомагання, як те 

раннє уставання, лежи, небоже, як Бог поможе. Я хочу сказати, що як Господь мені 

поможе і я з горливістю відбуватиму свої повинності, то з мене вийде орел, а не 

губернатор, мені пальця в рота не клади. 

— Бодай тебе Бог забув з усіма святими, окаянний сиволапцю! — гукнув Дон Кіхот.— 

Коли вже, Санчо, ти перестанеш приповідати, а заговориш доладно й толком, як я тебе не 

раз навчав? А ви, ваші достойності, панство моє, не зважайте на цього балабана, він вас 

цими приповістками заморочить, а в них стільки ж розуму, скільки дай Боже йому 

здоров’я і мені, якщо я згоджуся його слухати. 

— У Санча Панси прислів’їв,— сказала дукиня,— ще більше, ніж у Грека-Командора, 

і чим вони виграють проти Командорових, то це стислістю. Санчові пословки особисто 

мені більше смакують, хоть Командорові нижуться слушніше й туляться доречніше. 
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Отак гомонячи про се, про те, вони вийшли з шатра й заглибились у ліс, і за 

оглядинами вартівень та засідок уплив у них цілий день і непомітно зайшла ніч, та не така 

ясна й тиха, як звичайно о цій порі, тобто серед літа, буває; а втім, сутінь, що землю 

обволочила, вельми пособляла витівці дуцтва; і ось як осмеркло, нараз ніби звідусіль 

загорівся ліс; відтак ліворуч і праворуч, то тут, то там почулися звуки численних ріжків та 

інших вояцьких струментів, буцімто лісом сунуло велике комонне військо. Блиск вогнів 

і звуки бойової музики сліпили очі й глушили вуха всіх присутніх, навіть у змову 

втаємничених. Потім звідусіль донеслося галалакання, як звикле кричать маври, битву 

починаючи, засурмили сурми і кларнети, забили тулумбаси, заспівали жоломійки сливе 

воднораз, гучно й безугавно, отож тільки глухий міг від цього гармидеру не оглухнути. 

Дук онімів, дукиня стерялась, Дон Кіхот остовпів, Санчо Панса затрусився, навіть 

утаємничені і ті перепудились. Зі страху ніхто не пустив пари з уст, аж це підскакав до 

них гонець у постаті диявола, замість сурми він сурмив у величезний з широченним 

розтрубом ріг, видобуваючи хрипкі й лиховісні згуки. 

— Гей, брате гонче,— покликнув дук,— хто ти єси, куди се верстаєш путь і що то за 

рать іде через ліс? 

На теє гонець одвітував зичним і грізним голосом: 

— Я сатана і шукаю я Дон Кіхота з Ламанчі, а лісом їдуть шість затягів 

чорнокнижників і везуть на тріумфальній колісниці незрівнянну Дульсінею Тобоську. 

Вона їде сюди злицьована вкупі з доблесним французом Монтесіносом, аби Дон Кіхота 

звістити, як розбити над сією панією чари. 

— Якби ти був, як твердиш і як це з твоєї мацапури знати, сатана, ти б уже давно 

прирозумів, що Дон Кіхот із Ламанчі — ось він, перед тобою. 

— Присягаю на Бога і на моє сумління,— одрік диявол,— я не зауважив його; мені так 

забили баки, що головне я проочив. 

— Виходить,— обізвався Санчо,— цей чортяка зацний чоловік і горливий християнин, 

інакше не присягся би на Бога і на сумління. Тепер я повірю, що і пекло не без добрих 

людей. 

Тут диявол, не спішуючись, скинув очима на Дон Кіхота і сказав: 

— До тебе, Рицарю Левів (бодай ти потрапив до їхніх пазурів!), послав мене побідений, 

але хоробрий рицар Монтесінос і звелів передати, аби ти дочекався його в тім місці, де 

я тебе чекаю. Він везе з собою так звану Дульсінею Тобоську і повинен тобі сказати, що 

треба робити, аби відчарувати її. На сьому кінчаю по нашому звичаю: хай будуть при тобі 

такі дияволи, як я, а при сих панах добрі янголи. 
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Промовивши теє, він засурмив у свій страхолюдний ріг, повернув коня і поїхав, не 

чекаючи відповіді. 

Нове здуміння вдарило всіх, а надто Санча й Дон Кіхота: Санча тим, що, всупереч 

істині, всі водно запевняли, що Дульсінею зачакловано; а Дон Кіхота тим, що сам гаразд 

не відав, зазнав він тих пригод у печері Монтесіноса чи ні. Поки він метикував, дук 

запитав його: 

— Чи ж думає ваша милость дожидатися, пане Дон Кіхоте? 

— А чом би й ні? — одказав той.— Я дожидатимусь несхибно й нерушиме, хоть би 

й усе пекло на мене употужнилось. 

А Санчо: 

— Ну, а мені,— каже,— як випаде уздріти ще одного такого гаспида й почути другий 

такий ріг, то я вже дожидатимусь десь у Фландрії. 

Тим часом геть споночіло, і в лісі замигтіли вогники, як ото буває мигтять у небі сухі 

визіви землі, а нам вони бачаться летючими зорями. Відтак почулося страшелезне 

стугоніння, як ніби зарипіли колеса волових запрягів; подейкують, наче цей безугавний 

і пронизливий рип лякає навіть вовків і ведмедів. Як на те сей гармидер підсилив новий, 

ще жаськіший: було таке враження, ніби в усіх чотирьох кінцях лісу точаться бої і побої, 

бо он у тій стороні лунав важкий і грізний рев гарматний, там ішла часта мушкетна 

пальба, десь поблизу чулися поклики войовників, а здалеку долинало безперервне 

агарянське галалакання. Коротка річ, ріжки, мисливські роги, сурми, жоломійки, 

тулумбаси, гармати, пищалі, а надто жаський рип возів — усе зливалося у такий 

невиразний і непутній гомін, що Дон Кіхот мусив зібрати всю свою одвагу, щоб не 

стенутися. Зате в Санча пішла душа в п’яти, і він, нечутенний, упав просто на спідниці 

дукині — та прикрила його й звеліла боржій водою одволити. Його покропили, і він 

очумився саме тоді, як на галявину вкотився перший рипучий віз. 

Запряг тягли штири воли-тихоплави, чорними попонами вкриті; до рогів кожного 

попримоцьовувано по великому палахтючому смолоскипу з ярого воску, а на самій 

колісниці утверджено високий престол, на якому засідав статечний дід з довгою, до пояса, 

і білою як сніг бородою, вбраний у широкий балахон чорного полотна; колісниця 

освітлювалася силою-силенною вогнів, і тим-то все, що в ній було, брало на себе очі. За 

фурмана були двоє поганющих арідників, убрані в такі самі полотняні хламиди; пики такі 

гидомирні, що, ледве зиркнувши, Санчо притьмом замружився, щоб не бачити їх удруге. 

Скоро віз порівнявся з мисливцями, статечний дід звівся зі свого високого трону і, 

ставши наввипинки, гуконув зично: 

— Я характерник Ліргандей!  
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Більше він нічого не сказав, і колісниця покотилася далі. Потім над’їхала інша подібна 

колісниця з дідом на престолі. На дідів знак колісниця спинилася, тоді він так само 

велично, як перший, ознайомив: 

— Я характерник Алкіф, щирий друг Урганди Невловимої! 

І поїхав собі. Потім таким самим робом показалася третя колісниця, але на її троні 

височів не дід, а міцний парубчак з лицем опришка; підкотив, звівся з місця, як тамті двоє, 

і ще хрипкішим і лютішим голосом промовив: 

— Я мудрець Аркалай, лютий ворог Амадіса Гальського та всього його кодла! 

І поїхав пріч. Уїхавши нестак далеко, всі три вози спинилися, докучливий колісний рип 

ущух, у лісі запала цілковита тиша, і тоді почулися звуки музики, ніжні та зграйні, чому 

Санчо зрадів непомалу, убачивши в цьому добрий знак; от він і звернувся до дукині, од 

якої не відходив ні на ступінь: 

— Сеньйоро, де грає музика, там не може бути нічого лихого. 

— Стеменнісінько як і там, де спалахують вогники і де світло,— одвітувала дукиня. 

На теє заперечив Санчо: 

— Спалахи то од випалів, а світло бува од ватри, ось як зараз довкола нас, і на вогні, 

між іншим, можуть нас підсмажити, а вже де музика, там завжди веселяться 

і празникують. 

— Діло покаже,— сказав Дон Кіхот, який чув усю ту розмову. І він мов у воду дивився, 

як це побачите в наступному розділі. 

Розділ XXXV 

Дальший тяг оповіді про те, як Дон Кіхот довідався про 

спосіб відчарувати Дульсінею,  

а зарівно про інші чудородні пригоди 

Під звуки тієї приємної музики побачили всі, як до них підкочується щось ніби 

тріумфальна колісниця, запряжена шестериком гнідих мулів, білими капами вкритих, і на 

кожному мулі сидів покутник у білому одінні, з палахтючим восковим смолоскипом 

у руці. Колісниця була удвоє чи навіть утроє більша од попередніх, і на самій колісниці 

і окрай сиділо ще дванадцятеро покутників у сніжистих шатах і з горящими факелами — 

видовисько і звабливе, і моторошне, а на високому престолі тронувала німфа під габою 

в сотню пілок зі срібного краму, щедро всипаною золотими лелітками, тож убір її, не 

вельми багатий, здавався пишним. Обличчя її запнуто прозірчастим і легким серпанком, 

крізь згортки його прозирали гожі дівочі риси, а безліч посвітачів вияскравлювали її вроду 
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і юність, виглядала вона десь на сімнадцять-двадцять рочків. Обіч неї сиділа постать під 

чорним запиналом у доземних шатах з довгим шлейфом. Колісниця зупинилася просто 

перед дуцтвом і Дон Кіхотом, і як стій на ній замовкли звуки гобоїв, гарф і лютень, 

постать звелася з місця, розхиристала своє одіння, відкинула запинало, і тут усі уздріли, 

що це сама Смерть, така кощава й потворна, аж Дон Кіхот сахнувся, Санчо злякався, 

а дуцтво ледь здригнулося. Звівшись на рівні, ця жива Смерть дещо сонним голосом і, 

плутаючись язиком, заглаголала так: 

Я — той Мерлін, котрий, 

як кажуть люди, 

Був син диявола (і ця брехня 

Віками з уст в уста передавалась). 

Князь магії, монах самодержавний, 

Що зглибив Зороастрову науку 

І протидіє сивому часу, 

Який від всіх утаює діяння 

Високославних рицарів мандрівних, 

Достойних щонайбільшої хвали. 

І хоч звичайно магам, ворожбитам, 

Волхвам і чародійникам властива 

Різка, сувора і жорстока вдача, 

Я завжди ніжний, лагідний, ласкавий 

І радий благодіяти людині. 

У неосвітлені печери Діта, 

Де дух мій віддавався ворожінню 

Й зображуванню знаків потайних, 

Долинув невимовно тужний голос 

Красуні Дульсінеї із Тобоса. 

Я зрозумів — жахливе чаклування 

Її із дами знатної зробило 

Селянкою простою. Із жалю 

Я ув’язнив мій дух в порожні надра 

Нікчемної цієї оболонки, 

Перегорнув сто тисяч чорних книг 

Страшної демонічної науки 

І ось прибув до вас — покласти край 

Цій злій біді, цьому лихому лиху. 

О ти, краса і гордість всіх убраних 

В крицеві і алмазні обладунки; 

Маяк і світло, шлях і ціль, і вождь 

Тих, що, пухкі покинувши перини 

Й дрімливі лінощі, воліли краще 

Віддатися утомливим трудам 

Тяжкої зброї і кривавих битов! 

Узнай, герою, вславлений повсюдно 

За подвиги безприкладні, узнай, 

Відважний і премудрий Дон Кіхоте, 

Хвала Іспанії, зоря Ламанчі: 

Для того, щоб свій образ віднайшла 
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Прекрасна Дульсінея із Тобоса, 

Твій вірний Санчо мусить сам себе 

Три тисячі і триста раз шмагнути 

Кнутом по жирнім заду, заголившись 

На вільному повітрі, тільки так, 

Щоб аж пекло, свербіло та щипало. 

Усі на цей пристали рішенець, 

Хто винуватцем був її нещастя; 

З цим я й прийшов до вас, мої сеньйори.  

— Нехай за тобою заклекоче! — гукнув тоді Санчо.— Не те що три тисячі, ба навіть 

три шмагання кнутом для мене все одно, що три удари кинджалом. Іди ти під три чорти 

з таким способом відчаровувати! Не второпаю, яку притоку має моя пані-стара до 

чарощів? Бігме, якщо сеньйор Мерлін не знайде іншого ярмісу відчарувати пані 

Дульсінею Тобоську, то хай вона спочине в могилі зачарована! 

— А я от злапаю вас,— заволав Дон Кіхот,— дитино пана час-никоїда, прив’яжу 

голого, як мати спородила, до дерева і вчищу вам не три тисячі триста, а шість тисяч 

шістсот кнутів, та таких замашних, що звивайтесь ви хоть три тисячі триста разів, все 

одно не відчистяться. І не перечте мені, а то я випру з вас дух. 

Тут упав у слово Мерлін: 

— Ні, так не гоже, на сю сікуцію добрий Санчо має пристати своєю охотою, а не 

з принуки, і лише тоді, як він сам того побажає: ніякого певного реченця не покладено. 

Крім того, хлоста буде зведена до половини, якщо тільки він згодиться, щоб другу порцію 

ударів завдала йому чужа рука, хоть і важка. 

— Ні чужа, ні власна, ні важка, ні поважка,— заперечив Санчо,— словом, ніяка рука 

мене не торкнеться. Чи ж то я народив сеньйору Дульсінею Тобоську? То чому її очі 

грішили, а моїм задом одвічать? От уже мій пан то справді частка її самої, він у кожен слід 

її називає: моє життя, моя душа, підпора і підмога, він може і повинен одшмагать себе за 

неї і зробити все, що тільки мога його, аби її відчарувати. Але щоб це я та чухрав самого 

себе? Та зроду-віку! Боже хрань! Одбрикаюсь! 

Не встиг Санчо це вимовити, як срібляста німфа, яка сиділа обіч духу Мерліна, 

підхопилася, відкинула тоненьке запинало, показавши всім напродиво гоже личко, і, 

звертаючись просто до Санча, з чоловічою розгойданістю і нежіночою різкістю заявила: 

— О горе-джуро, камінна душа, дубове серце, бруковані й кам’яні хляки! Якби тобі, 

лотре безецний, звеліли кинутися з високої вежі на землю, якби тебе просили, враже роду 

людського, ковтнути тузінь жаб, дві тузіні ящірок і три тузіні гадюк, якби тебе намовили 

по-звірячому зарізати гострою кривулею жінку й дітей, твоє випендрювання й огинання б 

не здивувало, а зважати на три тисячі триста кнутів, тоді як школярчук дістає субітки не 

менше — ось що чудує, вражає, жахає всіх добрих людей, які тебе слухають, і вжахне ще 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2554 

 

всіх тих, хто про сеє згодом довідається. Встроми, підле, бездушне бидло, встроми, 

кажуть тобі, свої балухи, як у сполоханого сича, в мої очі, подібні до ясних зірок, і ти 

уздриш, як потік по потоку і струмок по струмку ринуть із них сльози, розтікаючись 

водориями, рівчаками, ковдобинами на чудових рівнинах моїх ланит. Зглянься, шалигане 

і зловорожий іроде, над квітучими літами моїми, бо мені зараз десять і... надцять, мені 

лише дев’ятнадцять і ще за двадцять не перескочило, і от я марнію і в’яну під грубою 

мужичою личиною; і якщо я зараз мужичкою не здаюсь, то це тим, що присутній тут 

сеньйор Мерлін вчинив мені особливу ласку, щоб моя врода зворушила тебе, бо сльози 

скрушної красуні обертають скелі в пух, а тигрів в овечок. Шмагай, шмагай себе по 

тілесах, бестіє непогамовна, вдар лихом об землю, покинувши обжиратися і обпиватися, 

і приверни мені знов ніжність шкіри, сумирність вдачі і гожість личка. Якщо ж задля мене 

ти не схочеш злагідніти й схаменутися, то схаменись принаймні задля бездольного сього 

рицаря, який стоїть біля тебе, себто задля свого пана, чию душу мені оце видно: вона 

захрясла йому в грдиці, на десять пальців від губ, і ладна (тут уже залежить од твоєї 

відповіді — гострої чи прихильної) злетіти з його уст або ж вернутися до нього в нутробу. 

На сім слові Дон Кіхот помацав собі грдику і, звертаючись до дука, с казав: 

— Присягаю на Господа, сеньйоре, Дульсінея правду мовить: душа й справді захрясла 

в мене у грдиці, мов куля у гаківниці. 

— Що ви на це скажете, Санчо? — спитала дукиня. 

— Скажу, сеньйоро,— відповів Санчо,— хай їм анахтема, сього не буде во віки 

віком — одбрикаюсь! 

— Одрікаюсь — казати треба, Санчо, ти не так висловився,— зауважив дук. 

— Облиште мене, ваша високість,— відрізав Санчо.— Мені тепера не до тонкощів, що, 

може, де на яку там букву обмилюся. Я так потерпаю від того, що хтось мене бичуватиме 

або ж я сам бичуватимусь, що за свої слова і вчинки не відповідаю. А ще б я хотів 

довідатися, де ж це моя пані, сеньйора донья Дульсінея Тобоська чула, щоб отак прохано: 

сама ж допоминається од мене, щоб я погодився собі шкуру спустити, і взиває мене при 

цьому камінною душею, бестією непогамовною і лає на всі заставки — чорт і той би аж на 

місці цибав. Та що, я якийсь бронзовий бовван чи мене так уже обходить, відчарована 

вона чи не відчарована? Та інша, щоб мене влестити, привезла б з собою кошик хустя, 

сорочок, хусточок і шкарпеток (хоть шкарпеток я не ношу), а ця все лається, мабуть, 

забула, як у нас кажуть: золотий осел і на гору вивезе, є пайда, то гайда, на Бога здавайся, 

а сам роботи не цурайся, ліпше одне «на», ніж десять «дам». А тут ще й сеньйор, пан мій, 

замість приголубити мене й погладити по голівці,— він, мов, тоді, наче віск той 

розтане,— заявляє, що пірве мене, прив’яже гольцем до дерева і всипле мені стільки та ще 
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стільки. А потім хай це панство-жалібництво ще й на те зважить, що воно допоминається 

хльори не якогось там джури, а губернаторя, як то кажуть: де Крим, де Рим. Ні, хай йому 

всячина, хай перше навчаться просити, навчаться уламувати і стануть гречніші, а то день 

на день не випадає, і не завше людина в доброму гуморі. Я саме бідкаюсь, що моя зелена 

полусвита подерта, а мене просять, щоб я дістав лупня своєю охотою, а мені се так 

хочеться, як ото пошитися в касики. 

— Скажу тобі по щирості, друже Санчо,— мовив дук,— якщо ти не станеш м’який, як 

спіла слива, то не сядеш на острові. Чи ж стане мені духу посилати до моїх острів’ян 

такого немилосердного губернатора, чию камінну нутробу не зворушать ні сльози дівиць-

журильниць, ні благання обачливих, могущих і стародавніх чародіїв та мудреців? Коротка 

річ, Санчо, або ти сам себе відшмагаєш, або тебе відшмагають, або не бути тобі 

губернатором. 

— Сеньйоре,— сказав Санчо,— чи не дасте мені вільготи днів хоч і два на 

зміркування? 

— Ні, ніяким світом,— заперечив Мерлін.— Цю справу треба розв’язувати як стій: або 

Дульсінея вернеться до печери Монтесіноса і знов перекинеться мужичкою, або її в цій 

самій подобі, як от зараз, перенесуть на Поля Єнісейські і там вона пребуде поти, поки ті 

різки не відміряються повною мірою. 

— Ну ж, добрий Санчо,— сказала дукиня,— зберися на смілість і віддячся за хліб, який 

ти їв у пана свого Дон Кіхота,— всі ми зобов’язані служити йому і почитувати його за 

шляхетність і високі рицарські чини і вичини. Приставайте, хлоню, на ту хлосту, а всі 

чорти хай ідуть собі на очерети, а страхи на страхопуди. Ти ж бо сам здоров знаєш: 

добрий дух злу долю боре. 

Замість відповіді Санчо повів з Мерліном таку дурнувату річ: 

— Скажіть-но мені, ваша милость, пане Мерліне, ось що: отой гонець-гаспид прискакав 

сюди і передав іменем сеньйора Монтесіноса панові мойму, щоб той дожидався його тут, 

бо сам він, мов, явиться сюди і навчить, як відчарувати сеньйору Дульсінею Тобоську, але 

досі того Монтесіноса і на очах у нас не бувало. 

На те обізветься Мерлін: 

— Той гаспид, друже Санчо, невіголос і послідущий гунцвот: я по — силав його 

з посольством до твого пана зовсім не од Монтесіноса, а од самого себе, бо Монтесінос 

сидить у себе в яскині і жде, чи вірніше, сподівається, щоб його відчарували, отож рада 

душа в рай, та гріхи не пускають. Якщо ж він тобі заборгував, або якщо ти маєш справу до 

нього, я притьмом тобі його приставлю й відведу, куди скажеш. А наразі приставай 

боржій на хлосту, повір мені, це дасть великий пожиток і душі, і тілу: душі тим, що 
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появиш милосердя, а тілу тим, що ти, я бачу, чоловік кровйстий і невеличкий кровопуск 

тобі не завадить. 

— Забагато на світі розплодилось лікарів: чорнокнижники і ті курують,— зауважив 

Санчо.— Ну як усі напостають на мене, хоть сам я при своїй думці зостаюсь, я згоден 

відважити сооі три тисячі триста гарячих, але з умовою, що я шмагатимуся, коли мені 

заманеться, і ніхто не назначатиме мені ні дня, ні години. А втім, я постараюся 

відпокутувати якнайшвидше, щоб усім миром ми могли любувати на вроду сеньйори 

доньї Дульсінеї Тобоської, адже вона, над наше сподівання, справді красуня. І ще я ставлю 

варунком, що я не зобов’язаний шмагатися до крові, і якщо яка різка ляпне, як по мусі, то 

все одно вона зарахується. Так само, якщо я змилюся в рахубі, то хай сеньйор Мерлін, 

мастак і всевіда, буде ласкав обрахувати й підказати мені, який там недобір або ж перебір. 

— За перебір підказувати не доведеться,— заперечив Мерлін,— скоро різки 

відміряються повною мірою, сеньйора Дульсінея одразу відчаклується і прийде сама 

подякувати доброму Санчові і вдарувати його за благе діло. Отож не переймайся тим 

недобором чи перебором, та й саме небо не попустить мені обмилити тебе бодай на волос. 

— Ну, тоді дійся воля Божа! — гукнув Санчо.— Підлягаю своїй щербатій долі, тобто 

приймаю сю покуту під указаними варунками. 

Не встиг Санчо вимовити ті слова, як знов засурмили сурми, заторохтіли незліченні 

постріли з пищалей, а Дон Кіхот кинувся Санчові на шию і ну виціловувати йому лоба 

і щоки. Дук, дукиня і весь понет стояли й умлівали над ними, а колісниця 

рушила;від’їжджаючи, Дульсінея вклонилася дуцтву й особливо низенько Санчові. 

А тим часом на небі вже грала зоря, радісна й усміхнена, випростували й підносили 

свої головки польові квіти, а кришталевії води струмочків, межи білої й жовтої ріні 

журкочучи, бігли скласти данину річкам, що на них чекали. Весела земля, ясне небо, чисте 

повітря, яскраве світло — все це, і зосібна, і посполу, заповідало тихий і погідний день, 

і той день імкнув уперед слідом за Авророю. Дуцтво, вдоволене ловами і тим, як дотепно 

і вдало воно свого доп’ялося, повернулося до замку, наміряючись нові витівки витівати, 

бо ж його хлібом не годуй, аби лиш розважатися. 

Розділ XXXVI,  

де оповідається про невидану й нечувану пригоду дуеньї 

Гореслави, чи теж графині Трифалдистої, та про листа, 

що написав Санчо Панса  

до жінки своєї Терези Пансихи 
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Дворецький у дука був чоловік веселої та жартливої вдачі: не хто ж, як він, приставляв 

ото Мерліна, спорядив усю оту штуку, склав вірші і перебрав одного пажа за Дульсінею. 

Тепер, порозумівшися з панами своїми, затіяв він іще одну потішну й дотепну дивовижу, 

що й думкою такої не здумаєш. 

На другий день дукиня спитала в Санча, чи він уже почав відбувати свою покуту, аби 

відчарувати Дульсінею. Той одказав, що так, уночі завдав собі п’ять ударів. Як же 

спитала — чим, одказав: рукою. 

— Так то ж,— мовила дукиня,— не биття було, а ляскання. Премудрий Мерлін, думаю, 

не задовольниться такою делікатністю: годилося б доброму Санчові добути якусь 

гудзувату нагайку-дротянку, щоб по правді дошкуляла, бо наука не йде без бука, 

а свободи такої можної дами, як Дульсінея, не узискаєш недорогим коштом; ще ж і на те 

нехай зважить Санчо, що добрі діла, чинені недбало, так аби-то, жодної не мають ціни ані 

ваги. 

На теє одмовив Санчо: 

— То дайте ж мені, ваша вельможність, якогось підходящого нагая чи карбача, а я вже 

собі шмагатимусь, тіки щоб не тяжко боліло, бо, не вам кажучи, хоть я й селюк, а тіло 

в мене не ликове, а ніби пухове, то чого б я мав розтріскуватись задля чужої користі? 

— Гаразд,— одказала дукиня,— завтра дам вам ловку нагаєчку, що пристане до вашого 

делікатного тіла, мов рідна сестриця. 

Тоді Санчо: 

— Щоб ви знали,— каже,— ваша вельможність, сеньйорочко моя люба, написав 

я листа до старої моєї, Терези Пансиної, а в тому листі прописую про все, що зі мною 

сталося, відколи ми розлучились: ось тутечки він у мене, за пазухою, ще тіки адресу 

надписати; дак ото б, може, ваша розумність глянули, чи все в йому до ладу, чи те письмо 

написане справді губернаторським робом?  

— А хто його склав? — поцікавилась дукиня. 

— Та хто ж, як не я, грішний,— відповів Санчо. 

— Самі й писали? — питала далі дукиня. 

— Та де! — сказав Санчо.— Я ж не втну ні читати, ні писати, хіба підписатись. 

— Ану ж покажіть листа,— сказала дукиня.— Не сумніваюсь, що ви проявили в ньому 

свій неабиякий хист і дотеп. 

Санчо вийняв із-за пазухи незапечатаного листа, дукиня взяла його і стала читати: 

«Лист Санча Панси до дружини його, Терези Пансихи. 

Дали мені доброї хлости, та я тобі ниньки не простий; дають мені добру посаду, та 

дають же добре й по заду. Ти сього, Терезонько, зразу не дотямиш, хіба аж опісля. Знай 
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же, Терезо, мою ухвалу і постанову: будеш ти в мене їздити в кариті, так воно нам, тепер 

показує, а пішки нехай ходять кішки. Ти тепер у мене губернаторша, то вважай, щоб тебе 

ніхто не важився упослідити. Посилаю тобі зелений убір мисливський, що подарувала 

мені дукеня: переший його гарненько, буде нашій доньці станик і спідниця. Пан мій Дон 

Кіхот, славлять люди в цьому краї,— розумний дурень і втішний божевільник, а я в нього 

вдався. Побували ми в печері Монтесіноса, і віщий Мерлін обрав мене для одчарування 

Дульсінеї Тобоської, що у вас там дражнять Альдонсою Лоренсівною: три тисячі й триста 

нагаїв (без тих п’ятьох, що я вже собі вліпив) — і ми її одчаруємо, як мама вродила. Та 

гляди ж мені, про се нікому нічичирк, бо покажи людям свою природу, то одне скаже, що 

чорна, а друге, що біла. Через кілька днів їду вже на губернаторство: маю велику охоту 

доскочити грошви, бо чув од людей, що всі нові губернатори до того вельми ласі. 

Поспитаю там броду, тоді сповіщу — їхать тобі до мене чи ні. Сірий жив-здоровий 

і кланяється тобі низенько; я з ним не гадаю розставатися, хоч би мене й на турецького 

султана настановили. Пані моя дукеня цілує тобі руки тисячу разів, а ти верни їй удвоє, бо 

казав мій хазяїн, що каже: «Дві ціни у доброго слова — людям як золото, собі як полова». 

Не погодив мені Господь ізнайти знов багула з сотнею талярів, як того разу, та не журись, 

Терезонько: хто б’є в дзвона, в того є схорона, із губернаторства щось нам та капне. Одне 

тільки непутить — кажуть мені, що я як той уряд розсмакую, то потім пальці собі за ним 

гризтиму та ще, хай Бог милує, куксою стану. Воно-то й кукси та каліки з милостині 

сякий-такий дохід мають... Ну, та вже чи так, чи інак, а будеш ти багата й щаслива. 

Боже ж тобі поможи, а мене, тобі на втіху, сохрани. Дано з сього замку, дня 20 юля, року 

1614 

Твій сопруг, губернатор Санчо Панса». Дочитавши листа, дукиня сказала Санчові: 

— У двох речах схибив тут трохи добрий губернатор: одне, що твердить, ніби 

губернаторство дають йому за нагаї, що має собі вліпити, хоча сам прекрасно знає, що пан 

мій дук пообіцяв йому ту посаду ще тоді, коли нагаї нікому й не снились; а друге, що 

показує себе в цьому листі дуже користолюбним, а воно ж і шкода, і невигода, бо жадоба 

мішки рве, а жадібний правитель право ламає. 

— Та я зовсім не туди гнув,— обізвався Санчо.— Коли вашій милості здається, що лист 

негодящий, то порву його й напишу нового — та коли б іще гіршим не вийшов, так мене 

часом заносить. 

— Ні, ні,— заспокоїла його дукиня,— добре буде й так; нехай же і дук прочитає. 

По сій мові пішли до саду, де малося того дня обідати. Дукиня показала Санчового 

листа дукові і тим вельми його розвеселила. Отож попоїли і, як уже поприбирано було зі 

столу, немалу хвилю тішилися смаковитою джуриною розмовою, коли це раптом 
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почулись жалібні гуки жоломійки та хриплувате бухання розладнаного бубна. Усіх 

стривожила та сумна, хоч і незграйна, бойова музика, а найпаче Дон Кіхота, що 

з неспокою не міг і в кріслі всидіти; що ж до Санча, то він з переляку заховався, своїм 

звичаєм, за широку й рясну дукинину сукню, бо те грання справді було якесь моторошне, 

аж несамовите. Перед очима насторожених глядачів у сад увійшло попереду двоє чоловік 

у жалобних шатах, просторих і довгих, що аж землю за ними замітали; ідучи, вдаряли 

вони у два великі бубни, так само чорно одягнені. Поруч їх ішов сурмач, такий самий 

чорний і похмурий, а за цими трьома виступала якась височенна проява, не вдягнена, 

а ніби оповита чорнющою хламидою з довжелезним шлейфом. Через плече перекинуто 

широкий, також чорний, шабельтас, а з нього звисає здоровенна кривуля в чорній піхві 

і з чорним руків’ям. З-під накинутого на лице чорного серпанку видніється довжезна, біла 

як сніг борода. Ступав невідомий під бубон і жоломійку поважно і статечно, викликаючи 

у глядачів подив своїм ростом, поставою, суцільною чорнотою і жалобним супроводом. 

Наблизився отак неспішно і врочисто і опустився навколішки перед дуком, який чекав 

на нього разом з іншими, піднявшися з місця; одначе господар не хотів ніяким світом 

допускати його до слова, поки не встане. Тоді той чудернацький дивогляд підвівся, 

відкинув з обличчя заслону і появив найстрашнішу, найдовшу, найбілішу й найгустішу 

бороду, яку будь-коли вбачали людські очі. Добувши з широких, міцних грудей гучний та 

поважний голос, він так заговорив, дивлячись дукові пильно в вічі: 

— Найясніший і наймогутніший пане, звати мене Трихвост Білобородий, сам 

я стайничий графині Трифалдистої, званої також дуеньєю Гореславою; від її ж то імені 

я приходжу до вашої вельможності з посольством, аби ваша великодушність була така 

ласкава й дала їй дозвіл і призвід з’явитися перед вас і повідати вам свою недолю, таку 

незвичайну й таку небувалу, що годі її осягнути будь-якій стражденній душі на всьому 

земному крузі. Передовсім хотів би я знати, чи не тут, у вашому замку, перебуває нині 

хоробрий і непереможний рицар Дон Кіхот з Ламанчі, в пошуках якого моя пані 

подорожує пішки до ваших володінь, що само по собі є або великим чудом, або ж 

наслідком якихось чарів. Вона стоїть коло брами сієї фортеці чи цієї сільської посілості 

і ввійде сюди, скоро дочекається вашого дозволу. Все. 

По сім слові кашлянув, погладив обіруч бороду згори донизу і з великою гідністю 

чекав на відповідь дука. Той заговорив: 

— Уже віддавна, вірний стайничий Трихвосте Білобородий, дійшли до нас вісті про 

нещастя сеньйори графині Трифалдистої, котру чорнокнижники велять називати дуеньєю 

Гореславою. Можете сказати їй, предивний стайничий, нехай увійде, бо саме тут 

перебуває одважний рицар Дон Кіхот з Ламанчі, від великодушності якого вона може 
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певно сподіватись на всіляку допомогу й підтримку; від мого ж імені можете додати, що 

в разі потреби нехай розраховує і на моє неодмінне сприяння: до того зобов’язує мене 

звання рицаря, якому випадає і належить бути оплотом і підпорою різного роду жінкам, 

а найпаче шановним удовам і беззахисним дуеньям, що попали в біду, як от ваша 

володарка. 

Вислухавши теє, Трихвост прикляк на одно коліно і дав знак музикам грати, по чому 

рушив назад, тим самим кроком під жоломійку з бубнами, і вийшов із саду; всі дивували 

на його появу і поставу. Тоді дук обернувся до Дон Кіхота і сказав: 

— От бачите, славетний рицарю, пітьма злоби і незнання не змогла-таки заступити 

і затьмарити світла мужності і доблесті. Кажу так, бо не минуло й тижня, відколи ваша 

честь завітала до сього замку, а вже слава ваших подвигів, голосна по всьому світу, нині 

відкритому, кличе сюди збілованих і скривджених, що прибувають із чужодальніх країв, 

і то не в каретах, ані на верблюдах, а пішки, не пивши, не ївши, бо сподіваються знайти 

в отсій потужній правиці захист і оборону в їхній нужді і притузі. 

— Хотів би я, вельможний дуку,— відповів Дон Кіхот,— щоб між нами був тепер той 

преподобний священик, який отеє недавно при столі показав був таку неповагу й нехіть до 

мандрованого лицарства, щоб він живовидячки пересвідчився, як його потребує світ, щоб 

на власні очі побачив і руками помацав тую правду, що зневажені і ображені у бідах своїх 

великих і нещастях незміренних шукають рятунку не в домах учених, не в сільських 

паламарів, не в шляхтичів-домонтарів, не в ледачих двораків, які цікавляться лише 

новинками, щоб їх комусь передати й переказати замість діло робити й подвиги вершити, 

щоб люди про них говорили й писали: ні, поміч у біді, виручка в нужді, оборона дівицям, 

потіха вдовицям — все то діло не чиїх рук, як мандрованих рицарів, і я довіку вдячний 

небові, що належу до їх числа, і не шкодую тих трудів і тягот, що випадають мені в сій 

благородній службі. Нехай же приходить тая дама, хай каже, чого їй треба — даю в її 

розпорядження потугу моєї правиці і безстрашну одвагу мого неоспалого духу! 

Розділ XXXVII,  

де тягнеться далі знаменита пригода  

дуеньї Гореслави 

Дук та дукиня були вельми вдоволені з того, що Дон Кіхот діяв цілком відповідно до 

їхніх намірів і передбачень. Тут упав у річ уже й Санчо: 

— Дуже я потерпаю, щоб цяя пані дуенья не перебила мені діла з губернаторством, бо 

казав мені колись один аптикар із Толеда (там говоре, як щиголь співа!), що, каже, де 
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втелющиться дуенья, там не звариться варення. Боже мій, світе мій, чого тільки той 

аптикар на них не наговорив! Отож я й думаю, що коли всі дуеньї, хоч якого шталту 

і штибу, причепи і нахаби, то що вже казать про горопашних, як отея грахвиня Трихвоста, 

чи нехай Трихвалда, бо воно що хрін із редькою, що редька з хріном, все на одно 

виходить. 

— Цить, друже Санчо,— сказав Дон Кіхот.— Адже ця сеньйора дуенья прибилася, 

мене шукаючи, з чужодальніх країв: вона не з того десятка, про яких говорив твій аптекар. 

Ще й на те зваж, що вона графиня, а коли графині йдуть у дуеньї, то служать вони 

королевам чи імператрицям; у себе ж дома вони самі вельможні пані, і їм прислуговують 

власні дуеньї.  

Тут обізвалась донья Родрігес, що була при цьому присутня: 

— Пані моя дукиня має в себе на службі дуень, що при кращій фортуні теж могли бути 

графинями, але так закон скаче, як король скаже; отож нехай ніхто не говорить лихого на 

дуень, особливо ж на старих дів, бо хоч я сама й не така, а добре бачу перевагу дуеньї-

дівиці над дуеньєю-вдовицею; а хто мав би нам усяку гидоту шити, нехай того шмичка 

шиє. 

— Та у дуеньї є що зашивати,— мовив Санчо.— Казав мені один швець, що, каже, 

дуенське ремесло кругом обросло, тільки їх краще не чіпай, а поли вріж та тікай. 

— Джури то вічні вороги наші,— сказала донья Родрігес.— Вештаються ото по 

передпокоях, стикаються з нами часто, то коли не моляться (а моляться вони рідко), все 

про нас язиками клеплять, усі кісточки нам перемивають, усю добру славу перепаскудять. 

Та я кажу отим дубам неотесаним: вам на зло будемо жити в світі, при великих дворах, 

хоч би мали голодом мерти і наше делікатне (чи й не дуже) тіло чорним покровом 

укривати, як ото в дні процесій укривають килимами купи гною. От їй же Богу, якби 

тільки припала мені слушна нагода, я не лише тут присутнім, а й цілому світові довела б 

і доказала, що в дуеньї сходяться всі, які тільки можуть бути, сьогосвітні цноти. 

— Я гадаю,— сказала дукиня,— що моя вірна донья Родрігес має рацію, та й непомалу; 

тільки справді слід почекати слушнішого часу на власну оборону й на захист інших дуень, 

щоб спростувати вигадки того лихого аптекаря і змінити ту думку, що гріє в душі великий 

Санчо Панса. 

На теє Санчо одказав: 

— Як я вже оце закривився на губернаторя, то з мене всі джурощі вийшли і чхать 

я тепер хотів на всіх дуень у світі. 
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Може б, вони й далі протягли були тую суперечку про дуень, якби не озвались у цей 

час бубни з жоломійкою: всі зрозуміли, що то вже йшла дуенья Гореслава. Дук спитав 

у дукині, чи не годилось би їм вийти їй назустріч — все ж таки графиня, вельможна пані. 

— Як вона грахвиня,— похопився Санчо поперед дука,— то, на мою думку, вашим 

вельможностям випадало б іти назустріч; як же вона дуенья, то стійте ані руш. 

— А хто тебе питає, Санчо? — втрутився Дон Кіхот. 

— Як хто? — одказав Санчо.— Я, пане, сам кажу свою думку, бо, будучи джурою на 

службі в вашої милості, найліпшого рицаря й кавалера з-поміж усієї двірської кавалерії, 

пройшов добру школу; а ви ж самі казали, що не так страшний недобір, як перебір. 

Розумній голові досить дві слові. 

— Правду каже Санчо,— промовив дук.— Побачимо, що воно за графиня, а тоді вже 

покладемо належну міру ґречності. 

Тут, як і перше, показались бубнарі з сурмачем. 

І тут же автор кладе кінець сьому невеличкому розділові і переходить до наступного, 

щоб продовжити розповідь про ту саму історію, одну з найповажніших у нашій повісті. 

Розділ XXXVIII,  

де дуенья Гореслава повідає про лиху свою долю 

За трійкою тих траурних музик ішло в тропі, двома рядами, дванадцятеро чи що 

матрон; на них були широкі хламиди з валяної, видимо, саржі І білі намітки тонкого 

індійського мусліну, такі довгі, що з-під них ледь виднілися бережки хламид. За ними 

виступала графиня Трифалдиста (її вів за руку стремінний Трихвост Білобородий) 

у чорній волохатій баєвій сукні: там якби добре зворсити, то кожна гузулька була б 

завбільшки з горошину, і то не абиякого, а добірного мартоського гороху. Хвіст, чи 

шлейф, ішов у три пілки, несені трьома так само траурно вбраними пажами; три гострі 

кути, творені тими вусами, складались у показну геометричну фігуру; усякому, хто на теє 

диво дивився, стало розумно, чому вона звалась графиня Трифалдиста. Так само свідчить 

Бен-Енхелі, додаючи, що властиве її ймення було графиня Вовчуна, бо в графстві її 

водилось багато вовків; якби то були лисиці, то звалась би напевне графиня Лисуна — 

в тих-бо краях володарі іменувались од тих речей, на які землі їхні були багаті. Проте 

графиня наша, аби підкреслити незвичайність свого убрання, покинула прізвище Вовчуна 

і прибрала собі нове — Трифалдиста. 

Дванадцять дуень і» пані їхня ішли церемоніальною ходою; обличчя у всіх заслонені 

були чорним серпанком, не таким прозорим, як у Трихвоста, а густим, що нічого за ним не 

добачиш. Коли ввесь той гурт увійшов нарешті в сад, підвівся з місця дук із дукинею, 
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а також Дон Кіхот та інші присутні при цій бучній процесії. Дванадцять дуень спинилось, 

розступившись перед Гореславою, яку вів за руку Трихвост: сеє побачивши, дук із 

дукинею та Дон Кіхот подалися їй назустріч кроків, може, з дванадцять. Вона ж, упавши 

навколішки, промовила (голос мала радше товстий і хрипучий, аніж тонкий і делікатний): 

— Нехай ваші вельможності не чинять із ласки своєї таких церемоній слузі вашому, чи 

то пак вашій слузі, бо в горі своєму великому я не спроможуся, мабуть, відповісти на них 

належите: небачена й нечувана недоля порвала мій бідний розум і занесла десь далеко; що 

більше його шукаю, то менше знаходжу. 

— Не мав би той його зовсім, графине,— відповів дук,— хто не помітив би в вашій 

персоні високої гідності, вартої з першого погляду найвиборнішої ґречності 

і найвитворнішого шанування. 

І, взявши її за руку, повів і посадив у крісло поруч із дукинею, що теж прийняла її 

з великою чемністю. Дон Кіхот мовчав, а Санчові вмерло хотілось побачити обличчя 

сеньйори Трифалдистої чи котроїсь бодай дуеньї, але то була неможлива річ,— хіба б 

одслонилися з доброї своєї волі. 

Усі мовчали якусь часину, чекаючи, хто ж тую мовчанку порве, аж тут обізвалася 

дуенья Гореслава такими словами: 

— Уповаю, найпремогутніший пане, найпрекрасніша пані і все найпречесніше 

товариство, що моє найпревеликіше горе прийняте буде найпрешляхетнішими серцями 

вашими не тільки зичливо, а й добромисно та спочутливо; таке воно пекуче, що мармур 

розчулить, діамант розтопить, сталь найтвердших у світі сердець розплавить! Та перше, 

ніж пустити його на поріг слухів ваших (не кажу — ушей), чиніть мені відомо, спасибі 

вам, чи нема в сьому гроні, гурті й громаді найпренепорочнішого і найпреламанчішого 

рицаря Дон Кіхота і його найпреджурішого Панси? 

— Найпрепансіший тутечки,— вихопився поперед усіх Санчо,— і Найпрекіхотіший 

тож; отож, найпрегореславніша розпродуеньє, кажіть, чого ви найхотішете, а ми преготові 

єсьмо вас якнайслугіше розпропотішити. 

Тоді підвівся Дон Кіхот і таку до дуеньї Гореслави обернув річ: 

— Якщо лихо ваше, скорботна сеньйоро, має хоч якусь надію рятунку від сили 

й доблесті якогось мандрованого рицаря, то ось вам мої: хоч які вони, може, недостатні 

й незуповні, а всі до ваших послуг. Я Дон Кіхот з Ламанчі, і мій обов’язок і повинність 

моя — допомагати всім тим, що допомоги потребують; а коли се так (а воно так і єсть!), то 

не треба вам, сеньйоро, моєї ласки запобігати ані до будь-яких передумов удаватись: 

кажіть прямо і без обрізків про вашу біду; як несила буде їй зарадити, то знайдете 

принаймні на те спожаління і спочуття. 
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Сеє почувши, дуенья Гореслава бухнула в ноги Дон Кіхотові і промовляла, колінкуючи: 

— Припадаю до сих ніг і стіп, о незвитяжний рицарю, вони-бо — стовпи і підпори 

мандрованого рицарства; нехай уцілую сії ноги, від їхньої-бо ходи залежить спасіння 

і порятунок від усіх моїх нещасть, о презацний мандрованцю, чиї справдешні подвиги 

затьмили й заломили легендарні діяння Амадісів, Еспландіанів та Бельянісів! 

Одступивши ж од Дон Кіхота, схопила за руку Санча і вела річ далі: 

— О ти, найвірніший з-поміж усіх джур, що будь-коли служили мандрованим рицарям 

за теперішніх і бозна-колишніх часів; чия доброта не менша й не коротша за бороду 

приявного тут мого супровідника Трихвоста! Тим єси щасливий, що, слугуючи Дон 

Кіхотові, служиш ти заразом усій лицарії на світі, що будь-де і будь-коли зброєю 

орудувала. Благаю ж тебе ради доброти твоєї найвірнішої, будь моїм заступником 

і речником у пана твого, аби ласкавий був до сієї найпокірнішої і найгоропашнішої 

графині! 

На теє Санчо одказав: 

— Чи доброта моя, як ви, пані, каете, справді така велика й довга, як у вашого 

стремінного борода, то мені байдуже: аби душа моя була вусата й бородата, як на той світ 

ітиму, а про сьогосвітні бороди я не вельми дбаю; одначе і без того благання та вимагання 

проситиму хазяїна мого (знаю, що він мене любе, а найпаче тепер, коли я йому потрібен 

для одного діла), аби допоміг вашій мості і виручив, коли мога. Отож викладайте, панійко 

моя, ваше горе та біду, а ми вже щось та прирозуміємо. 

Дук із дукинею душили в собі сміх, слухаючи тих речей, бо вся ця штука затіялася з їх 

відома; похваляли вони про себе і дотепну гру Трифалдистої, що, сівши на своє місце, 

почала оповідати: 

— Над преславним Кандайським царством, що лежить між великою Трапобаною 

і Полудневим морем у двох милях за Коморинським мисом, королювала донья Могунція, 

вдова по королю Архіпелу, панові мужеві своєму, в котрім то подружжі сплодили 

й народили принцесу Антимонію, наслідницю того царства; тая першоназвана принцеса 

Антимонія росла й виростала під моїм доглядом і наглядом, бо я була найстарішою 

й найстаршою дуеньєю у її матері. Чи довго, чи коротко, виповнився малій Антимонії 

чотирнадцятий рочок: там на таку красуню вигарніла, що природі не треба вже було 

додавати ні рисочки. То, може, розумом недійшла була? Ого, мудрість її дорівнювала 

вроді, а другої такої в світі не було, та й немає, якщо тільки заздрісна доля та жорстокі 

парки не вкоротили починку її життя. Та певно що ні,— не попустить-бо милосердне небо 

знівечити зеленцем найкращу павіть виноградної лози, що будь-коли лишала на сій землі. 

У тую вродницю, що достойно її змалювати не годен убогий мій язик, було закохане 
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незчисленне число принців, як своєземських, так і чужосторонських; був між ними і один 

двірський кавалер, що наважився знести свої мислі до небес красоти тієї неземної, 

упевняючись на юність свою і гожість, спритність і дотепність, на бистроту і гостроту 

свого ума: бо, не у гнів вашим милостям кажучи, грав той юнак на гітарі так, що струни на 

ній говорили, а ще ж і поетом був, і танцюрою знаменитим, і клітку на птахів 

змайструвати вмів, що якби до чого прийшлося, міг би з того самого хліб їсти — мав, одне 

слово, досить талантів, щоб гору перевернути, не те що тендітну панянку зрушити... Та всі 

його гарні прикмети, всі його здатності і здібності навряд чи помогли б йому здобути 

фортецю моєї принцесоньки, якби сей безчільний паливода не з’єднав собі попереду — 

мене. Сей ланець, сей безпутній гольтіпака намігся спершу приспати мою чуйність, забити 

мені памороки, щоб я, непевний комендант, видала йому ключа од твердині, яку мала 

берегти. Коротко кажучи, підійшов мене лестками, обплутав усякими дарунками та 

базаринками, та чим він мене доконав і добив — приспівками, що співав одної ночі на 

вуличці перед заґратованим вікном, край якого я стояла; а приспівка, дай Боже пам’яті, 

була, здається, така: 

Од любої ворогині 

Горить.мені в серці рана — 

І жадає ще жадана, 

Щоб терпів я в безгомінні! 

Слова здались мені за жемчуг, а голос за мед, і з тих пір, тобто відтоді, бачивши біду, 

в яку я впала через такі-от співанки, я дотримуюсь думки, що гнати треба, як то радив уже 

Платон, із здорових і добре впорядкованих держав усіх поетів або принаймні тих 

любострасних, що пишуть вірші не такі, як от про маркіза мантуанського, над якими 

сміються й плачуть діти та жінки, а жалькі та жагучі: ніжним терням заганяються вони 

в душу, блискавкою її прошивають, не зачепивши одежі... А іншим разом такої співав: 

Прийди раптом, смерте мила, 

Вийми душу іспідтиха, 

Щоб кохання люта втіха 

Знов мене не воскресила. 

І ще чимало подібних вигадок та витворок, що писані захоплюють, а співані чарують. 

А що вже казати, як утне, було, сегідильї — ходило тоді по Кандайському царству таке 

поспів’я! Серце радіє, душа сміється, тіло двигом движить, думки живим сріблом 

розтікаються... Отож я й кажу вашмостям, що годилось би по закону всіх отих поетів-

співців десь на Гадючі острови затокарити. Та винні не так вони, як ті йолопи, що їх 

вихваляють, та ті дурепи, що їм вірять. Щоб була я правдивою дуеньєю, якою мала бути, 

то не піддалася б тим ночішнім химерам, не діймала б віри тим облудним словечкам: 

«Живу вмираючи, горю на морозі, тремчу од холоду в вогні, сподіваюсь без надії, геть іду 
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і тут лишаюсь», та іншим нісенітницям, що їх повно у тих творах. Вони наобіцяють тобі 

усячини — фенікса Аравії, вінець Аріадни, Фебові коні, полудневі перли, золото 

Голконди, панкайський бальзам, он куди пером залітають, а тих обіцянок-цяцянок 

справдити зроду не можуть, та й не думають. Та куди се я звертаю? Оле мені, нещасливій! 

Чи я дурна, чи божевільна, що розводжуся про чужі гріхи, коли маю сказати стільки про 

мої власні? Оле мені ще раз, бездольній! Не віршики мене з плигу збили, а простота моя, 

не музики погубили, а моя легкодумність; моя несвідомість і моя необачність відкрили 

дорогу і розрівняли стежку дону Самограю (так звали юнака, про якого мова мовиться), 

через моє посередництво увійшов він раз і входив потім багато разів яко муж правовитий 

у покої не ним знадженої, а мною зрадженої принцеси Антимонії,— бо я собі хоть 

і грішниця, то він, не бувши мужем, не торкнувся б у неї і носка на черевику. Що вже ні, 

то ні! У мене у всякім ділі шлюб на першому місці. Та тут стала на перешкоді нерівність: 

дон Самограй був простий двірський кавалер, а принцеса Антимонія, як я вже казала,— 

спадкоємиця великого царства. Якийсь час ті любощі, завдяки моїй обережності, ішли 

собі шито-крито, та ось стала я помічати, що далі не втаїш: почав у принцеси животок 

бубнявіти. Стривожились ми всі троє, рада в раду та й постановили, що поки діло вийде 

наяв, дон Самограй має зажадати від вікарія шлюбу з Антимонією на підставі 

принцесиного письмового підтвердження; я склала того документа так, що його сили 

ніякий Самсон не захитав би. Так і зробили: вікарій прочитав листа, висповідав принцесу, 

та у всьому призналась; тоді вікарій казав віддати її під сторожу пречесному двірському 

альгвазилові. Тут упав у річ Санчо: 

— То і в Кандаї, виходить, є альгвазили, поети та сегідильї? Отже їй-Богу і присяй-

Богу, скажу я вам: увесь світ однакий. Але не баріться, пані Трихвоста, кажіть далі, або 

вже нерано, а мені смерть як хочеться кінця сієї придибашки почути. 

— А скажу,— відповіла графиня. 

Розділ XXXIX, де графиня Трифалдиста снує далі  

свою дивовижну і достопам’ятну історію 

Кожне Санчове слово веселило дукиню і дратувало Дон Кіхота; нарешті рицар 

зацитькав джуру, і Гореслава провадила далі: 

— По безконечних розпитках і розвідках, бачивши вікарій, що принцеса як на пню 

стала, від першої своєї заяви ні на йоту не відходячи й не відступаючи, вирішив справу на 

користь дона Самограя і віддав йому Антимонію за шлюбну дружину: від того матір її, 

королеву Могунцію, такий огорнув жаль великий, що третього дня ми її і в землю зарили. 

— Умерла б то, чи як? — поцікавився Санчо. 
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— Авжеж,— відповів Трихвост,— у Кандаї живих не ховають. 

— І таке буває, пане стремінний,— заперечив Санчо,— що чоловік замре тільки чи там 

зомліє, а його за мертвого загребуть. То, може, й королева Могунція перш ніж умерти 

просто зомліла, а воно ж поки життя, поти й ради: не такий уже великий гріх учинила 

принцизна, щоб аж так убиватися. Ну, якби вона була вийшла за якого пажа свого чи за 

челядина домового, як то часом, чув я, трапляється, то було б уже діло пропаще; а як за 

благородного кавалера, та ще такого одукованого, як отут-о нам кауть, то воно, по щирій 

правді, хоть і дурниця, та не така вже й велика, бо по артикулах мого пана (він тут 

присутній і не дасть мені збрехати), як із учених людей роблять єпископів, так із 

кавалерів-лицарів, найпаче которі мандровані, можна зробити короля чи, мо’, 

й інператора. 

— Правда твоя, Санчо,— потвердив Дон Кіхот.— Мандрований рицар, аби йому тільки 

хоть на дві пучки удачі, може безперечно стати найбільшим володарем на світі. Та нехай 

сеньйора Гореслава провадить далі: бачиться мені, що з сієї солодкої досі історії 

залишилось мало що доповісти, хіба гіркий оденок. 

— Ой гіркий, гіркий! — підхопила графиня.— Проти нього і гірчак солодким здасться, 

і олеандри за ласощі підуть! Отож як померла королева (таки померла, а не зомліла), то 

тільки ми її засипали землею, тільки попрощалися з нею востаннє, як раптом (quis talia 

fando temperet a lacrimis?) з’явився над могилою королеви верхи на дерев’яному коні брат 

у других Могунції, велетень Маламбрун; той жорстокий чорнокнижник, щоб помститися 

за сестру свою небіжчицю і покарати дона Самограя за зухвальство, а принцесу 

Антимонію за манію, закляв і зачарував їх обох на тій могилі — її в бронзову мавпу, його 

в жахливого крокодила з невідомого металу, а між ними поставив металеву таблицю 

з написом сірійською мовою, що в перекладі на кандайську, а звідти на вашу мову таке 

в собі має: «Доти не повернуться в свої первісні постаті сі відчайдушні закоханці, доки не 

стане зо мною до поєдинку одважний Ламанчець, бо тільки його доблесті й хоробрості 

судилось вирішити долю сієї нечуваної пригоди». Сеє зробивши, Маламбрун добув із 

піхов здоровенну шаблюку-кривулю, схопив мене за волосся і замахнувся, щоб то горло 

мені перерізати і голову з плечей стяти. Страх ошанув мене, голос зав’яз у гортані, от-от, 

здавалося, душі пущуся, та якось, добувши останніх сил, я спромоглась-таки на слово 

і тремтячим жалібним голосом стільки і такого йому наговорила, що він поклав відрочити 

виконання тієї немилосердної кари. Тоді велів привести перед себе всіх двірських дуень 

(се ті, що тут тепер присутні) і, перебільшуючи вину нашу, зганивши всі звичаї наші, всі 

наші нібито підступи та каверзи, склав на цілу корпорацію тую провинність, якої, власне, 

я одна допустилася, і сказав, що не скарає нас на горло, а піддасть повільній смерті 
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привселюдній і ганебній. Ледве проказав він ті слова, як ми відчули раптом, що всі пори 

на обличчях наших повідкривалися і щось нас гострими голками ніби коле. Ми лапнулися 

руками, аж воно — зараз побачите що. 

Тут Гореслава, а з нею і всі інші дуеньї підняли заслони, якими були вкриті, і появили 

обличчя, порослі бородами — которі рудими, которі чорними, которі сивими, а которі 

шпакуватими. На той вид дук із дукинею аж наче здивувались, Дон Кіхот із Санчом 

остовпіли, а решта присутніх були мов ошелешені. Тим часом Трифалдиста промовляла 

далі: 

— Таким ото робом покарав нас проворний на все лихе поганець Маламбрун, 

покривши ніжні й делікатні личка наші сією шорсткою щетиною... Краще б він був 

повідрубував нам голови своєю страшенною шаблюкою, аніж мав отак потемнити 

світлість облич наших сими ненависними кудлами; бо як подумати, панове гойні (те, що 

казатиму зараз, воліла б полити джерелами сліз із очей моїх, якби я не вилила їх цілі моря 

в біді нашій і не висушила очей на сухий колос), як подумати, кажу, то де подітися, де 

податися дуеньї з бородою? Який батько, яка мати пожаліють її? Хто стане їй до помочі? 

Адже навіть коли шкіра в неї гладесенька, коли личко знівечене без кінця-краю 

преріжними красилами та мазилами, то й тоді мало хто її любить, а яково ж то буде тепер, 

як одслонить вона вид, а на ньому хащі лісовії? Ох, сестриці мої дуеньї, у злую годину 

прийшли ми на світ, у лиху часину зачали нас отець-мати наші! 

Сеє сказавши, зомліла. 

Розділ XL. Про речі дотичні й належні до сієї пригоди  

та до сієї вікопомної історії 

По істинній і щирій правді всі любителі таких-от історій мають бути вдячні Сіду 

Ахметові, першому б то авторові, за ту докладність, з якою він оповів про сі події, не 

поминаючи ані найменшої подробиці, з’ясовуючи щонайдрібніші обставини. Він 

змальовує думки, розкриває прагнення, відповідає на мовчазні питання, роз’яснює 

сумніви, розв’язує труднощі, одне слово — до шниру задовольняє найдопитливішу 

цікавість. О препрославлений авторе! О щасливий Дон Кіхоте! О славетна Дульсінеє! О 

чмутовитий Санчо Пансо! Живіть усі разом і кожне зокрема нескінченні віки на втіху та 

на загальну розвагу всіх живущих! 

Отож, повідає історія, як побачив Санчо, що Гореслава зомліла, вигукнув: 

— Присягаюся честю людською і вічним спасінням предків моїх, Пансів, що зроду не 

бачив і не чув, ані од мого пана не знав, ані в думці собі не покладав такої-от притичини! 

А бодай тобі тисячу дияволів (се я не кляну, а так тільки), велетню й чаклуне 
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Маламбруне! Чи не міг найти іншої якої кари отсим грішницям, що ти обородив їх? 

Було б їм краще носи поврізувати, нехай би собі гуньками ходили, а то на — бороди 

вчепив... От хоть і заложусь, у них і грошей не стане на те стрижіння та гоління. 

— А так, пане,— притакнула одна з дванадцятьох,— таки не маємо грошей на 

депіляцію, то й беремося (декотрі з нас) на дешевші способи: прикладаємо собі смоляні 

пластирі-липучки, а потім оддираємо раптово і стаємо чисті та гладенькі, наче дно 

у мужчирі кам’яному; воно, правда, є і в Кандаї такі жінки, що ходять од двору до двору 

волосся виводити, брови прополювати та інший жіночий марафет наводити, та ми, нашої 

пані дуеньї, їх ані на оч не пускаємо, бо то, здебільшого, такі пройдисвітки, що самі вже 

з’їжджені, то до інших із недобрим під’їжджають; отож як не порятує нас пан Дон Кіхот, 

то так нас із бородами і в домовину покладуть. 

— Я радше свою вирву в країні маврів,— сказав Дон Кіхот,— а таки знайду раду на 

ваші. 

По сім слові прийшла до пам’яті Трифалдиста і сказала: 

— Гук сієї обітниці, одважний рицарю, дійшов до слуху мого в моїм зомлінні, 

отямивши мене і опритомнивши цілком; отож благаю вас ізнову, мандрований славетнику 

і незборений потужнику, тую благу обітницю в діло повернути. 

— За мною діло не стане,— одрік Дон Кіхот.— Кажіть, сеньйоро, що маю робити, 

я готовісінький вам до послуг. 

— Річ, бачите, у тім,— відповіла Гореслава,— що звідси до Кандайського царства, коли 

сухопуттю йти, буде кругло п’ять тисяч миль, чи що; а як навпрошки повітрям, то всього 

три тисячі двісті двадцять сім. А ще треба знати, що обіцяв мені Маламбрун, як приведе 

мене доля знайти рицаря-визвольника, прислати йому під верх румака-самоходника 

кращого й не такої о норовистого, як ото бувають наймані коні: се той самий дерев’яний 

кінь, на якому одважний Петро умкнув прекрасну Магелону. Правиться той кінь кілочком, 

що встромлений йому в лоба, то в нього ніби повід, а літає повітрям так шпарко, наче його 

несе нечиста сила. Коня того, славлять іздавна переказом, сотворив премудрий чарівник 

Мерлін і дав його другові своєму Петрові, що мандрував на ньому чимало й умкнув, як 

уже сказано, прекрасну Магелону, посадивши її в забедри: хто на них із землі дивився, 

тільки роти пороззявляли з великого дива. Чарівник давав того коня тільки тим, кого 

любив, або хто платив добре, і, наскільки відомо, після хороброго Петра на ньому ніхто не 

їздив. Згодом Маламбрун чарами своїми залучив того коня собі і їздить ним безпереч 

світами: сьогодні він тут, завтра у Франції, позавтрьому в Потосї: а найліпше те, що той 

кінь не їсть, не спить, підків не носить і, хоч сам безкрилий, несе вершника такою легкою 
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ходою, що держи в руках води повну склянку — і краплі не проллєш. Тим-то й любо було 

Магелоні прекрасній їхати на ньому верхи. 

Тут упав у слово Санчо: 

— Ну вже щодо легкої та плавкої ходи, то нема над мого Сірого, тільки що по небу не 

втне; а по землі — то всі на світі румаки чи ступаки нехай умиються. 

Всі засміялись, а Гореслава провадила далі: 

— Сей от кінь (якщо Маламбрун справді хоче покласти край нашій недолі) стане перед 

нами перше, ніж уплине півгодини ночі, бо чарівник сказав, що подасть мені ознаку, як 

найду я того рицаря, котрого шукаю: зразу пришле на те місце коня.— А скільки ж 

людей,— спитав Санчо,— на тому коні поміститься? 

— Двоє,— одказала Гореслава.— Один у сідлі, а другий у забедрах; найчастіше то 

бувають рицар із джурою, як не буде вкраденої панянки. 

— Цікавий я знати, пані Гореславо,— допитувався Санчо,— як же того коня звати? 

— Не звуть його,— одказала дуенья,— ані Пегасом, як у Беллерофонта, ані Буцефалом, 

як у Олександра Македонського, ані Брільядором, як у шаленого Орланда, ані Баярдом, як 

у Рейнальда Монтальбанського, ані Фронтином, як у Рожера, ані Боотом чи Перітоєм, як 

звуться Сонцеві коні, ані теж Орелією, як у нещасливого Родріга, останнього короля 

готського, що то в нефортунній битві утратив життя своє і царство. 

— Хоть і заложуся,— сказав Санчо,— що як не назвали його тими знаменитими 

кінськими найменнями, то не звуть же, мабуть, і Росинантом, як у мого пана: ото вже 

назвав, як ув око вліпив! 

— То правда,— одповіла бородата графиня,— але ж і в сього коня ім’я знакомите — 

Летючий Цурпаляк, бо ходить, як літає, а сам із дерева, ще й кілочок у лобі, отож іменням 

своїм не поступиться і перед славетним Росинантом. 

— Та ім’я нівроку,— зауважив Санчо,— от тільки скажіть іще, як ним правувати, чи 

поводом яким, чи оброттю. 

— Я ж говорила вже,— одказала Трихвоста,— що вершнику досить повернути кілочка 

туди чи сюди, і пустити якою-хотя ходою: чи летом по небу, чи ледве землі черкаючись, 

а чи десь посередині, як би воно й годилось у такім поважнім ділі. 

— Кортить мені глянути,— сказав Санчо,— але щоб самому сісти, чи то спереду, чи 

ззаду, то вже ні: роди, вербо, груші. Я на свому Сірому і то м’яке, як із шовку, сидіннячко 

собі підкладаю, а то мав би без подушки, без сідушки на дерев’яних крижах гуцикати! 

Нема дурних пані-стару собі намулювати, щоб комусь там бороди облізли; хай хто як хоче 

стрижеться й голиться, а я не їду з паном у таку далеку дорогу, бо я й не годюся до 

обезбороджування отсих паній — мені он сеньйору Дульсінею одчаровувати треба. 
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— Таки мусите їхати, друже,— заперечила Трихвоста,— без вашої участі наше діло 

ніяк не зробиться. 

— А рятуйте мою душу! — вигукнув Санчо.— Та нам, джурам, яке діло до панських 

пригод? Їм, значиться, нехай буде слава, а ми — трудись? Овва! Ще якби прописували 

історики, що такий, мовляв, і такий лицар ізробив такий і такий подвиг, а пособляв йому 

такий і такий джура, без якого вода б не освятилась... А то ж вони тільки: «Дон Парастас 

Троєзвіздий довершив пригоду з шістьома поторочами», а про джуру, що при тім був, 

нічичирк, наче його й на світі не було. Отож, панове, ще раз кау, нехай пан мій сам їде, 

і хай йому гаразд ведеться, а я зостаюся тут, при боці у пані моєї дукені, а як пан мій 

вернеться, то, може, такої собі хлости вріжу, що й до весілля не заживе. 

— І все ж таки, бравий Санчо, доведеться вам їхати в сій потребі — благородні вас 

просять: негаразд буде!, коли через ваші даремні страхи обличчя у сих паній залишаться 

хамуватими. 

— А рятуйте іще раз! — одказав Санчо.— Нехай би то були побожні чернички чи там 

приютські дівчата, то, може, й піднявся б чоловік на труди; а то приймати муки, щоб 

у якихось дуень бороди повилазили? Дзуськи! Хай краще всі так і ходять бородатими од 

малої до великої, од першої відзігори до останньої придзигльованки! 

— Маєте ви храпа на дуень, друже Санчо,— зауважила дукиня,— у вас думка про них 

іще гірша, ніж у того толеданського аптекаря. Та ви несправедливі, бо є в моїм домі 

дуеньї, що можуть бути взірцем усім дамам; от хоч би й донья Родрігес, вона не дасть мені 

неправду сказати. 

— Що б ви не говорили, ваша вельможність,— озвалась донья Родрігес,— а Бог усе 

бачить і знає: які б ми, дуеньї, не були, добрі чи лихі, з бородами чи без, а нас породили 

матірки наші, як і інших жінок, і як Бог появив нас на світ, то вже знає для чого; тим-то 

і вповаю на його милосердя, а не на чиїсь там бороди. 

— Ну гаразд, сеньйоро Родрігес,— сказав Дон Кіхот,— і ви, сеньйоро Трифалдиста, 

і все ваше гроно: маю в Бозі надію, що він добротливо спогляне на біди ваші, а Санчо 

зробить те, що я повелю. Нехай же стане тут Цурпаляк, нехай зійдусь я в двобої 

з Маламбруном! Жадна бритва» не поголить вас із такою легкістю, як мій меч здійме 

голову чарівникові: терпить Бог лукавих, та не довіку. 

— Ох! — зітхнула Гореслава.— Нехай усі зірки з усіх сфер небесних дивляться 

ласкавими очима на велич вашу, одважний рицарю, нехай напоять душу вашу доблестю 

й потугою, щоб статися вам щитом і покровом скривдженого і упослідженого роду 

дуенського, посміховиська аптекарям, поштурховиська джурам і осудовиська пажам! Будь 

проклята нерозумниця, що в розквіті віку не в черниці пішла, а в дуеньї! Горе нам, 
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безталанним дуеньям! Хоч би ми походили по мечу прямісінько від самого Гектора 

Троянського, пані наші все одно будуть викати нам крізь зуби, чинячись королевами... О 

велетню Маламбруне, хоч би й чаклун, то будь же твердим у слові! Пришли нам 

незрівнянного Цурпаляка, нехай нарешті кінчиться біда наша! Затого жара настане, а ми 

кожна з бородою — вай-вай, проклинаєм долю! 

Трифалдиста промовила сії слова з такою чулістю, що у всіх присутніх сльози 

покотилися з очей; нащо вже Санчо, і той зарюмав і поклав собі в умі їхати зі своїм паном 

хоч на край світу, аби тільки зігнати ті осоружні зарости з таких шани гідних облич. 

Розділ XLI. Про появу Цурпаляка і кінець сій предовгій 

пригоді 

Тим часом наступила ніч, а заразом і пора, призначена на появу знаменитого коня 

Цурпаляка; а що він барився, то Дон Кіхот був у неспокої: здавалось йому, що коли 

Маламбрун отягається і не шле коня, то або він, Дон Кіхот, не є тим рицарем, кому дано 

звершити сю пригоду, або сам Маламбрун боїться стати з ним на поєдинок. Аж ось у сад 

увійшло зненацька шестеро дикунів, оповитих плющем; на плечах несли вони 

здоровенного дерев’яного коня. Поставили його на землю, і один з дикунів сказав: 

— Нехай на сю махиню сяде рицар, що має на те одвагу. 

— То не до мене річ,— сказав Санчо,— бо й одваги не маю, і в лицарі ще не пошився. 

Та дикун провадив далі: 

— А в забедри хай посадить джуру свого, коли такого має, і хай упевняється на 

доблесного Маламбруна, бо опріч його меча, не загрожує тут ніяка хитрість чи 

підступність. А тоді вже тільки крутнути кілочка, що в коня на шиї, і він понесе вас 

повітрям туди, де вже чекає Маламбрун; щоб же не закрутились у вершників голови од тої 

висі та височини, хай зав’яжуть собі очі і не розв’язують, покіль кінь не заірже — ото буде 

знак, що подорожі кінець. 

По сім слові дикуни лишили Цурпаляка і мірною ходою пішли, відкіль прийшли. 

Гореслава, скоро забачила коня, сказала Дон Кіхотові, мало не плачучи: 

— Доблесний рицарю, Маламбрунова обітниця справдилась, кінь прибув; бороди наші 

ростуть, і ми благаємо кожнісінькою в них волосинкою: острижи нас і оголи! Тобто злізь 

разом із джурою на коня і поклади щасливий початок сій незвичайній подорожі! 

— Так я й зроблю, пані графине Трифалдиста, з дорогою душею і з немалою охотою; 

ані подушок не підкладатиму, ані острог не чіплятиму, щоб дарма не гаятись: таке велике 

маю бажання побачити вас, сеньйоро, і всіх дуень ваших гладенькими і чистенькими. 
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— А я сього не зроблю ані з дорогою душею, ані з дешевою, ані ще з якою,— сказав 

Санчо.— Як оте стрижіння-гоління без моєї їзди не витанцюється, то нехай пан мій шука 

собі іншого джуру в дорогу або отсі дами іншого способу на бороди, бо я вам не відьмак, 

щоб попід небесами літати! Ге! Що то скажуть мої остров’яни, як узнають, що губернатор 

їхній вітрами десь гонить? А ще й таке,— відціля до Кандаю три тисячі миль із гаком: 

блигомий світ! Ану ж кінь пристане чи той чародій затнеться, то ми там на півдесятка год 

застрянемо, а як вернемось, то не признає мене ніякий там острів і переострів. То ж не 

дурний вигадав, що кае: не зівай, Санчо, на те ярмарок; дають корівку, держи напоготові 

верівку; шанувавши бороди отих паній, святому Петрові у Римі добре, а мені, кау, в сій 

господі: тут мене шанують, тут я од пана господаря чекаю ласки вийти на губернаторя. 

На теє дук сказав: 

— Острів, що я вам, друже Санчо, обіцяв, нікуди не втече і ніде не дінеться; таке 

глибоке коріння запустив він у безодні земнії, що ніяка сила не зрушить його з місця і за 

третім наворотом; та річ відома (і мені, і вам), що нема таких значних посад, які 

дістаються без такої чи сякої базаринки. Тим-то я й жадаю, щоб за те губернаторство ви 

разом і 5 паном вашим Дон Кіхотом поклали кінець і край сій вікопомній пригоді; чи ви 

повернетесь так швидко, як то можна сподіватись від бистрохода Цурпаляка, чи, зазнавши 

лихої долі, мандруватимете назад піхотою од корчми до корчми, од заїзду до заїзду,— 

вернувшися, ви знайдете острів ваш на місці, а остров’ян завжди готових вітати вас яко 

свого правителя. Воля моя незмінна; отож не сумнівайтеся, пане Санчо, і не робіть кривди 

моєму щирому бажанню вам услужити. 

— Буде, буде вже, пане,— сказав Санчо.— Я собі вбогий джура і не зможу гідно 

відповісти на такую ґречність; хай же пан мій сідає, хай зав’яжуть мені очі, і дійся воля 

Божа! Скажіте тільки, спасибі вам, чи можу я, попід небесами літаючи, до Бога взивати 

і янголи його собі на поміч прикликати? 

На те одказала Трифалдиста: 

— Можете, Санчо, кликати чи Бога, чи кого там мога; бо хоть той Маламбрун 

і чорнокнижник, а проте християнин, і всі свої чарощі та химороди з великою провадить 

обачністю і обережністю, ні з ким непевним не лигаючись. 

— Ну, як так,— мовив Санчо,— то хай мені Бог помага і Трійця свята гаетанська! 

— Од часу вікопомної пригоди із ступарями,— зауважив Дон Кіхот,— я ще ніколи не 

бачив Санча таким переляканим, як нині; щоб був я такий забобонний, як дехто, то його 

страхи і на мою душу певною мірою передалися б. Ходи до мене, Санчо, я хотів би, 

з дозволу панства, сказати тобі дві слові в чотири ока. 

І, відійшовши з Санчом під дерево, взяв його за руку і сказав: 
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— Бачиш, брате Санчо, яка нам далека дорога пахне, що один Бог знає, коли ми 

вернемось і за яких обставин; тож я хотів би, щоб ти пішов оце зараз до своєї кімнатки, 

нібито за якою дорожитою потребизною, та й пошмагався б там у рахунок отих трьох 

тисяч і трьохсот ударів, усипав нашвидкуруч задатку — хоть би з півтисячі: бо добрий 

почин, кажуть, то вже половина діла. 

— Та ви що, пане! — одказав Санчо.— Ви таки, мать, несповна розуму. Такого од мене 

просите, як ото од вагітної дівоцтва питають. Маю сідати на дровиняку, а ваша милость 

хоче, щоб я собі гузно геть понівечив? Їй-Богу, пане, і присяй-Богу, ви таки неповний! Ото 

їдьмо вже тих дуень голити, а як вернемось, то, не будь я Санчо Панса, з такою щирістю 

одбуду свою одбучу, що вашу милость ісповна уконтентую; оце вам і вся. 

Дон Кіхот на те одрік: 

— Тішусь, добрий Санчо, з твоєї обітниці, бо хоч ти собі лобом і неширокий, а проте 

маєш етичні принципи. 

— Та вже там чи три ціпи, чи тіки два, зате не єретичні, а щиро християнські, і слово 

я держу вірно. 

По сій мові вернулись до Цурпаляка, уже б і сідати; тут Дон Кіхот сказав: 

— Зав’яжіть же собі, Санчо, очі, та й сідайте; той, хто аж із таких далеких країв по нас 

посилає, напевне не дурить нас: не честь і не подоба тих ошукувати, хто тобі довірився. 

А якби і не так усе склалось, як я собі гадаю, то ніяка злостивість не одбере мені тої слави, 

що я на сей подвиг піднявся. 

— Гайда, пане! — сказав Санчо.— Бороди й сльози отсих сеньйор цвяшком убилися 

мені в серце, і ніякий шматок у рот мені не полізе, поки не побачу їх чистенькими та 

гладенькими, як перше. Отож сідайте на коня та й зав’яжіться попереду, бо вам спереду 

сидіти, а мені ззаду.  

— Правду кажеш,— відповів дон Кіхот. 

І, вийнявши з кишені хусточку, попрохав Гореславу, щоб добре зав’язала йому очі, та 

тут же розв’язався і сказав: 

— Якщо не помиляюсь, читав я у Верґілія про Палладія Троянського, дерев’яного коня, 

що то греки офірували богині Палладі; він був начинений узброєними вояками, що потім 

дощенту сплюндрували Трою... Отож, я гадаю, варто було б глянути, чи нема там чогось 

у череві нашого Цурпаляка. 

— Не треба,— сказала Гореслава,— бо я вірю і знаю, що в Маламбруні нема 

підступності чи зради; отож нехай ваша милость, пане Дон Кіхоте, сідає сміло, без обави, 

а якби мало трапитись яке лихо, нехай упаде на мою голову. 
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Дон Кіхот помислив собі, що дальші розмови про власну безпеку могли б надвередити 

славу його мужності, тож сів, не довго думавши, на коня і спробував кілочка: той 

повертався легко; а що вершник не мав стремен і ноги йому теліпались, то схожий був на 

фігуру з римського тріумфу, мальовану чи виткану на фламандському гобелені. За ним 

виліз і Санчо, поволі й неохоче; умощуючись у забедрах, побачив, що сидітиметься йому 

не з-так то м’яко, а більше того, що мулько, тож попросив дука, щоб принесли йому, коли 

мога, якусь підмостку або подушку чи то з крісла сеньйори дукені, чи з ліжка котрогось 

пажа, бо крижі у цього коня, казав, либонь, мраморяні, а не дерев’яні. На те Трифалдиста 

сказала, що Цурпаляк не терпить на собі жодної збруї ані наряду, тож нехай Санчо сяде 

верхи по-жіночі, так буде м’якше. Санчо так і зробив і, попрощавшись з усіма, дав 

зав’язати собі очі, але тут же розв’язався; дивився на всіх розчулено повними сліз очима 

і просив, щоб кожне одчитало за його душу в такій-от напасті отченаша і богородицю,— 

тоді, казав, і їм Бог пошле молитвеників у притузі. На теє Дон Кіхот сказав: 

— Боягузе! Чи ти під шибеницею стоїш, чи на смертнім ложі лежиш, що про такі 

молитви благаєш? Адже ти сидиш, невірнику і страхопуде, на тому самому місці, що 

й прекрасна Магелона, а вона ж відтіля не в могилу зійшла, а на трон королеви Франції, 

якщо вірити історії! А я, що сиджу тут при тобі, чи ж не можу уявити себе одважним 

Петром, що займав це самісіньке місце? Зав’яжись, зав’яжися, страшків сину, і не 

випускай із уст твого переляку хоч би у моїй присутності! 

— Ну, в’яжіть уже очі,— відповів Санчо,— коли не хочете, щоб я на Бога здався, ані 

щоб за мене хто Бога молив... Не чого я й боюся, щоб часом гілійон дияволів не запер нас 

на стріловище Святої Германдади! 

Обидва зав’язали собі очі, і Дон Кіхот, відчувши повний порядок, крутнув кілочка; 

ледве він до нього торкнувся пучками, як дуеньї і всі присутні залементували: 

— Хай Бог тебе провадить, одважний рицарю! 

— Хай Бог тебе боронить, безстрашний джуро! 

— Ох, ох! Уже ви стрілою летите в повітрі! 

— Ах, ах! Уже всі ми дивуємось і чудуємось, на вас із землі гледючи! 

— Тримайся, сміливий Санчо, не коливайся! Гляди не впади! Твоє падіння буде 

страшніше, як у того зухвалого юнака, що піднявся керувати Сонцевими кіньми!  

Санчо чув усі ті голоси; він притулився до пана свого, міцно обійняв руками і сказав: 

— Що воно за притичина, пане? Кажуть, що ми вже летимо геть високо, а гукання так 

чути, ніби всі вони отутечки, коло нас! 

— Не зважай на те, Санчо; усі ті штуки і літання наше настільки од звичайного ходу 

речей одбігають, що й за десять миль побачиш і почуєш що-хотя. Тільки не притискай 
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мене так, бо ще звалиш... Я, щоправда, не розумію твоїх страхів і тривог, бо, хоть 

і забожуся, зроду ще не їздив верхи такою плавною ходою — здається, ніби ми й з місця 

не рушали. Оджени, небоже, оті страхи, все йде гаразд, ще й вітер нам у спину. 

— А правда,— одказав Санчо,— з того боку такий вітер струже, наче тисяча міхів на 

мене дмуха. 

Так воно, зрештою, і було; на них наганяло вітру кілька здоровенних міхів: добре 

обмислили всю ту пригоду дук із дукинею та дворецький їхній, ніяких потрібних для того 

причандалів не бракувало. 

Відчувши те дмухання, Дон Кіхот сказав: 

— Немає сумніву, Санчо, що ми вже вступили в другу сферу повітря, де народжується 

град і сніг; громи, блискавки та перуни утворюються в третій сфері, а як далі 

підійматимемось таким робом, то незабаром утрапимо в сферу вогню, а я навіть не знаю, 

куди повертати кілочка, щоб не загнатись нам у смаленище. 

У тій хвилі війнули їм іздалеку в обличчя духом од запаленого клоччя, почепленого на 

тички. Почувши той жар, Санчо сказав: 

— Щоб я так жив, ми вже вскочили у тую огняну шхеру або туж-туж ускочимо, бо вже 

мені й бороду обсмалило. Отеє ж, мабуть, зніму я, пане, хусточку, та гляну, де ми єсть. 

— Боже тебе борони! — застеріг Дон Кіхот.— Згадай-но правдомовну історію про 

ліценціата Торральбу, якого нечиста сила несла повітрям верхи на патику з зав’язаними 

очима: за дванадцять годин він був уже в Римі, зійшов там коло Черничої Вежі (є така 

вулиця в тому місті) і побачив навіч усю ту колотнечу, штурм і загибель Бурбона, 

а другого дня рано вернувся в Мадрід і розповів про все, що бачив; він сам говорив, що, як 

летіли попід небом, чорт наказав йому відкрити очі; він послухав і побачив, каже, Місяця 

так близько, що рукою досягнув би, і не важився на землю глянути, щоб голова не 

закрутилась. Отож, Санчо, і не думай очей розкривати; той, хто взявся нести нас, за все 

відповідає; може, ми оце так ширяємо і вгору беремося, щоб упасти одразу на Кандайське 

царство як сокіл чи коршак, що, підбившись увись, падає раптом на жертву свою, чаплю; 

хоть і здається нам, що не минуло й півгодини, як ми з саду виїхали, а дороги вже 

чималий шмат зверстали. 

— Не знаю, як воно там єсть,— відповів Санчо Пансо,— скажу тільки, що як тій 

Магелані чи Магелоні за вершником добре сиділось, то шкура в неї була, мать, не вельми 

делікатна. 

Усі ці розмови двох сміливців слухали дук з дукинею і люди, що були в саду, 

втішаючися ними непомалу; врешті вирішили покласти край химерній і хитромудрій 

пригоді: кинули на хвіст Цурпалякові підпалене клоччя, а що кінь був начинений 
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ракетами-пшикалками, то й злетів з тріском і ляском у повітря, брязнувши додолу 

присмалених Дон Кіхота й Санча Пансу. Тої ж миті графиню Трифалдисту з усім 

бородатим полком як вода вмила, а решта публіки попадали крижем на землю, наче 

повмлівали. Дон Кіхот і Санчо підвелися, як непишні, розглянулись кругом і з дива не 

могли вийти: вони, виявляється, були в тому самісінькому саду, відки вилетіли, а навкруг 

лоском лежали люди; ще більше здивувались, побачивши неподалік устромленого 

в землю списа, з якого на двох зелених шовкових шнурках звисав білий гладенький 

пергамен з таким-от написом буйними золотими літерами: 

«Презацний рицар Дон Кіхот з Ламанці звершив і докінчав пригоду графині 

Трифалдистої, званої інакше дуеньєю Гореславою, з усім її товариством — тим уже, що на 

сей подвиг піднявся. Маламбрун сим освідчує свою повну й цілковиту сатисфакцію, 

бороди з лиця дуень зникли і здиміли, а королівській парі — Самограєві та Антимонії — 

привернено їхню первісну подобу. Коли ж довершиться джурине самобичування, то біла 

голубка, увільнившись од драпіжних шулік, що її переслідують, упаде в обійми свого 

любого буркотуна: так повелів премудрий Мерлін, архіворожбит над усіма ворожбитами». 

Прочитавши теє писання на пергамені, урозумів Дон Кіхот ясно, що мова мовилась про 

відчарування Дульсінеї; він оддав дяку небові, що з такою малою небезпекою учинив 

такий великий подвиг, повернувши поштивим матронам, які, зрештою, зникли кудись, 

їхні колишні гладенькі личка, і пішов до дука та дукині, що ніяк не могли прийти до тями. 

Поторсавши дука рукою, промовив: 

— Ну-бо, пане мій любий, вставайте! Сміло, сміло! Все уже — пригода скінчилась без 

жодної шкоди для будь-кого, про що ясно свідчить напис на сьому-от стовпі. 

Дук устав, ніби прокинувся після тяжкої змори, а за ним так само й дукиня і всі ті 

люди, що в саду лежали: такі всі були здивовані та нажахані, що й самі вже ладні були 

повірити, ніби так усе насправжки і сталось, як вони жартом удавали. Примруженими 

очима перечитав дук той напис і кинувся обіймати Дон Кіхота, запевняючи його, що 

такого, як він, хороброго рицаря світ зроду-віку не бачив. Санчо нишпорив навкруг очима, 

шукав Гореславу, яке-то в неї обличчя без бороди — чи справді така вродлива, як 

натякала її горда постава, та йому сказали, що як упав ото Цурпаляк, загорівшись, додолу, 

то весь дуенський полк із Трифалдистою на чолі де й дівся одразу, геть чистенький, без 

кудлатих борід. Тоді дукиня спитала в Санчо, як же йому в тій далекій подорожі літалось. 

— Ото що ж, пані! — одказав Санчо.— Як почув я, що залетіли ми, як пан каже, 

в вогняну шхеру, то хотів був одсунути трохи платочка, щоб подивитись, так пан не 

дозволив; тільки ж я такий собі цікавий удався, усе хочу знати, що мені допікає й долягає, 

то я таки нищечком одслонився коло носа та й глянув на землю, і така вона мені 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2578 

 

малюпісінька здалася, мов гірчичне зерно, а люди, що по ній ходили, були завбільшки 

з лісковий горішок; отож бачите, у яку височінь нас занесло тоді. 

— Що-бо ви говорите, друже Санчо,— перебила його дукиня.— Певно, ви землі не 

бачили, тільки людей, що по ній ходили, бо якщо земля була завбільшки з гірчичне зерно, 

а люди як горішки, то один чоловік мав би її закрити цілком. 

— Воно-то так,— відповів Санчо,— тільки я дивився бокаса і таки бачив усю землю.  

— Та ну-бо, Санчо,— заперечила дукиня,— коли скоса дивитись, то тим більше цілого 

не побачиш. 

— Я не дуже-то знаюсь на тому дивінні,— сказав Санчо,— тільки ви, пані, не 

забувайте, що летіли ми чарами, то чарами і я міг бачити всю землю і людей на ній, 

звідки б не дивився. А як сьому не вірить ваша милость, то не повірить також, що, 

одсунувши хусточку од брів, побачив я небо так близько, так близько, ну, може, у п’ять 

пальців; та великенне ж яке, Господи, не гріх і забожитись! А як пролітали ми, панійко 

моя, поуз Семйкози (щоб ви знали, хлопцем малим був я в селі за козаря), то, присяй-Богу, 

так мені закортіло з ними трохи побавитись, що хоть пропадай! От я тоді узяв та й що 

зробив? Нікому ні слова, потай пана, тишком та нишком зліз із Цурпаляка та й погуляв 

яких півгодини із кізками — там такі любі-милі, як квіточки, як нагідочки! А коник наш 

на місці стоїть, ані руш... 

— А що робив Дон Кіхот,— спитала дукичя,— поки бравий Санчо коло кіз ходив? 

На те одповів Дон Кіхот: 

— Оскільки всі ті дії і події виходять за межі натурального ходу речей, нема дива, що 

Санчо оповідає такі чудасії. Про себе ж можу сказати, що не відслонявся ні згори, ні 

знизу, не бачив ані неба, ні землі, ані піску, ні моря. Відчував, се правда, що пройшов 

через сферу повітря і наблизився до вогняної, але її, гадаю, ми не пролетіли; адже огняна 

сфера знаходиться між місячним небом і останньою повітряною сферою, і ми не могли 

досягти до неба (де, як каже Санчо, живуть Семйкози), не згорівши; а як ми не згоріли, то 

Санчо або бреше, або зо сну словами блудить. 

— Ані брешу, ані блуджу,— одказав Санчо.— От хоть і спитайте про тих кіз прикмети, 

а тоді вже й судіть, чи правду кажу, чи ні. 

— Ну, які ж? Кажи, Санчо,— мовила дукиня. 

— А ось які,— одказав Санчо,— двійко зелених, двійко червоних, двійко блакитних, 

а одна різномаста. 

— То дивні якісь породи,— сказала дукиня,— в наших краях таких мастей не буває, 

тобто кіз такої масті. 

— Ну ясно,— сказав Санчо.— Одне діло кози земні, а друге небесні. 
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— А скажіть, Санчо,— спитав дук,— чи не бачили ви коло тих кіз цапа? 

— Ні, пане, не бачив,— одказав Санчо.— Чув тільки, що через Місяцеві роги жоден не 

перескоче. 

Далі вже перестали про подорож розпитувати — побачили, що Санчо без кінця-краю 

ладен про чудеса небесні розводитись, хоч із саду нікуди не рипався. 

На цьому, власне, й скінчилася пригода дуеньї Гореслави, з якої дук та дукиня чимало 

попосміялись не тільки того дня, а поки й живі були, і про яку Санчо оповідав би кілька 

століть, якби міг так довго прожити... Дон Кіхот підійшов до Санча і сказав йому над 

вухо: 

— Коли хочеш, Санчо, щоб люди тобі вірили, що ти там бачив у небі, то повір же 

й мені, що я бачив у печері Монтесіноса. Гадаю, ти мене зрозумів. 

Розділ XLII. Про поради, які давав Санчові Дон Кіхот,  

коли той збирався обняти уряд на острові,  

та про інші розважливі речі 

Дук із дукинею вельми були втішені щасливим і веселим закінченням пригоди 

з Гореславою, то вирішили провадити гру й далі, тим більше що дехто брав її за щиру 

правду; вони дали накази і вказівки слугам та підданим своїм, як мають ставитись до 

Санча, майбутнього губернатора над островом. На другий день після піднебесного літання 

сам дук сказав Санчові, нехай готується і лаштується обняти той уряд, бо острів’яни, 

мовляв, ждуть уже й виглядають свого губернатора, як дощу в маю. Санчо вклонився 

низенько і сказав: 

— Як я оце побував під самим небом та подивився з висоти височезної на землю, яка 

вона маленька, то вже мені не так кортить, як перше, отеє губернаторство; яка ж то велич, 

скажіть, панувати над зерном гірчичним, яка сила і слава правити десятком людців-

горішків (більше, здавалось, на всій землі і не було)? От якби ваше добродійство ласкаві 

були вділити мені шматочок неба, хоть із півмилі, то я б його взяв швидше за будлі-якого 

острова, хай і найбільшого в світі. 

— Бачите, друже Санчо,— відповів дук,— уділити комусь шматочка неба, хоч би й на 

півнігтя, я аж ніяк не можу: та ласка й нагорода в руці єдиного Бога; що можу, те вам 

і даю — острів у повній формі, круглий і гарний, багатий і родючий напродиво; як добре 

візьметесь до діла, то земними благами зможете й небесних доскочити. 

— Ну нехай,— погодився Санчо,— чи острів, то й острів; а я вже силкуватимусь так 

губернаторювати, щоб на зло всім шахраям до неба втрапить. І то не з жадоби великої, 
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щоб із злиднів вилізти чи в пани високі вийти, а просто хочеться спробувати, який то смак 

в урядуванні. 

— Там такий смак, Санчо,— сказав дук,— що, раз покуштувавши, довго облизуватись 

будете. Дуже то солодка штучка: ти наказуєш, а всі тебе слухають. От побачите, як стане 

ваш пан імператором (а воно з усіх прикмет до того йдеться), то зубами за ту владу 

триматиметься, а в душі жалітиме й шкодітиме за тим часом, що змарнував, не бувши 

володарем. 

— Я так гадаю, пане,— сказав Санчо,— що отарою овець командувать і то приємно. 

— Ви наче мені з уст те слово вийняли,— одказав дук.— Знаєте, що до чого; 

сподіваюсь, таким губернатором будете, як ваш розум показує. Отже, домовились: завтра 

у таку саму пору маєте приступити до урядування на острові, а сьогодні ввечері вас 

уберуть у відповідний одяг і налаштують усе потрібне для вашого від’їзду. 

— Хай одягають, як хочуть,— сказав Санчо,— а я у всякому перевдязі буду собі Санчо 

Панса. 

— Правда ваша,— погодився дук,— але ж убрання повинне відповідати посаді 

й достойності, яку носиш: не випадає юристі вояком одягатись, а воякові духовною 

особою. А вас, Санчо, одягнемо почасти як людину вченого звання, почасти як 

воєначальника, бо, щоб островом правити, треба й грамоти знати, і зброєю володіти. 

— Та грамоти я не дуже,— признався Санчо,— азбуки не втну: ну а щоб гаразд 

управляти, досить із мене того хреста, що над граматкою. А зброю яку дадуть, тею 

і орудуватиму до впаду, а там дійся Божа воля. 

— Маючи такі вірні поняття,— сказав дук,— Санчо ні в якій справі помилки не 

зробить. 

Тим часом надійшов Дон Кіхот; почувши, про що мова, дізнавшися, що Санчо має 

незабаром обійняти свій уряд, узяв з дукового дозволу джуру за руку й повів до себе 

в кімнату, щоб напутйти його на добре урядування. Як увійшли в кімнату, замкнув за 

собою двері, посадив Санча майже силоміць поруч себе і промовив поважним голосом: 

— Богові хвала і дяка, друже Санчо, що перше й раніше, ніж я здобувся доброї долі, 

знайшла й спіткала вона тебе. Я, що мав нагородити тебе за вірну службу в разі моєї удачі, 

стою ще тільки на початку шляху, а ти, всупереч логіці подій, передчасно добився 

здійснення своїх бажань. Одні пильнують, гарують, благають, просять, тиснуть, 

підкупляють, та так і не дістають, чого прагнуть, а другий, дивись, нагодився і не терши, 

не м’явши, не болівши і не говівши, одержує ту посаду чи той уряд, до яких інші марно 

поривались; до сього якраз і приходиться приповідка: щастя, як трясця, на кого схоче, на 

того й нападе. Ти проти мене, куди не кинь, простак, а отже, без раннього вставання 
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і пізнього лягання, тільки лизнувши того мандрованого рицарства, став ні сіло, ні впало 

губернатором острова, наче так і треба. Се я тобі, о Санчо, для того кажу, щоб ти не 

приписував тої ласки твоїм заслугам, а радше склав дяку насамперед небові, що добру 

долю посилає, а потім повазі, що дістається належністю до мандрованого рицарства. 

Прихилившись із вірою серцем до мови моєї, слухай пильно, сину мій, свого Катона, що 

хоче порадити тебе, стати тобі за лоцмана й провідника, вивести з бурхливого моря, на яке 

оце пускаєшся, до певної пристані, бо, щоб ти знав, великі уряди й посади — то глибокі 

безодні та чорториї. 

Перше діло, сину мій, бійся Бога, у Божім-бо страху почин мудрості, а як будеш 

мудрий, то ні в якій речі не змилиш. 

Друге — пильнуй завше, хто ти єсть такий, пізнай себе самого, а то найтрудніше з усіх 

пізнавань. Знавши себе, не будеш надиматись, як тая жаба, що з волом зрівнятись хотіла; 

а як будеш, то вийде наяв твоя глупота, як із-під павичевого хвоста бридкі ноги: всім 

розумно стане, що ти на селі свині пас. 

— Як малим був, то справді свині,— одказав Санчо,— а як підпарубчам став, то вже 

гуси. Тільки то не вадить, бо не всі ж правителі королівського роду. 

— То правда,— погодився Дон Кіхот.— Отож хто не з високого роду походить, нехай 

справляє уряд свій з повагою, але рівночасно й з лагодою та добротою; як діятиме обачно, 

то може уникнути зломовних перешептів, що не минають жодного стану. 

Гордися, Санчо, простим своїм родом, і не соромся признатися, що з ратаїв походиш; 

як побачать люди, що ти того не встилаєшся, то нікому й на думку не спаде дешпет тобі 

вчинити: будь краще смиренним праведником, аніж пихатим грішником. Немає числа 

тим, що, в низькому стані народившись, сягнули найвищих гідностей світських чи 

церковних; я міг би на потвердження навести тобі безліч прикладів, що всіх і не 

переслухаєш.  

Гляди, Санчо: як візьмеш собі за правило чесноту і будеш у всьому доброчесним, не 

завидуй панам і князям великим, що чинять так само; бо кров — то спадок, а чеснота — 

набуток, тим-то чеснота сама собою цінніша за кров. 

А коли воно так, то дивись: якщо хто з твоїх родичів прийде часом до тебе на острів, не 

жени їх і зневаги не чини, а прийми їх приязно, привітай гостинно: тим і небові догодиш, 

що жодному створінню кривди не бажає, і людський свій обов’язок сповниш, як природа 

велить. 

Якщо візьмеш до себе жінку (бо недобре правителям довго без сім’ї пробувати), навчай 

її, виховуй, отесуй, бо все, що розумний правитель придбає, може зіпсувати й понівечити 

дурна жінка-мугирка. 
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Як часом завдовієш (усяке трапляється) і захочеш одружитися вдруге, як подобає, не 

бери такої, щоб була тобі за гачок та вудку, щоб любила куку в руку; істинно глаголю 

тобі, за всі базаринки, що прийме судіїха, дасть одвіт муж на останньому суді, четверицею 

заплатить після смерті по тих статтях, про які за життя не дбав. 

Ніколи не суди на хибив-трафив, як то часто роблять великорозумні невігласи. 

Прихиляй своє серце, завжди правосудним бувши, більше до сліз убогих, аніж до слів 

багатих. 

Умій розкрити правду почерез подарунки та обіцянки багатих, як теж почерез плачі та 

нарікання убогих. 

Як хочеш судити по справедливості, не обтяжуй винуватого найтяжчою по закону 

карою; ліпша-бо слава у судді милостивого, як у суворого. 

Як і схитнеться в тебе часом жезло правосуддя, краще нехай потягне його не вага 

приносів, а милосердя. 

Як доведеться тобі розглядати справу ворога твого, пусти в непам’ять кривду, що він 

учинив тобі, май на оці саму лише правду. 

Не засліплюйся, інших судячи, своїм самолюбством, бо як покривдиш у ділі, то вже 

здебільшого не виправиш, а приплатишся доброю славою своєю або й власним добром. 

Як прийде жінка вродлива просити в тебе правосуддя, одверни очі твої од сліз її, а уші 

од зітхань її, а зваж тверезим серцем суть справи, щоб не втопився розум твій у сльозах її, 

а чеснота твоя у її зітханнях. 

Як покараєш кого ділом, не угрушай того ще й словом: годі буде з нещасного тої муки 

і без дошкульних речей. 

Як попаде під твій присуд винуватець, дивись на нього як на нещасну людину, 

підвладну всім слаботам зіпсутої натури нашої і намагайся, не кривдячи противної 

сторони, бути до нього спочутливим і милостивим, бо хоть усі Божі прикмети й рівні між 

собою, та в наших очах милосердіє Його сіяє понад правосудність. 

Як чинитимеш, Санчо, згідно з сими приписами та правилами, довголітен будеш на 

землі, слава твоя буде вічна, нагорода пребагата, щастя неізреченне; пожениш сини свої, 

подружиш дочки із ким захочеш, діти твої і внуки високі титули матимуть, а сам житимеш 

у покої, у людській повазі; як же уб’єшся в літа ветхії та древні, тоді тільки прийде смерть, 

і любі та ніжні рученьки правнуків твоїх закриють тобі очі... хай, що я тобі досі говорив, 

то все було про оздобу душі; тепер же послухай, що потрібно для оздоби тіла. 

Розділ XLIII 

Про дальші Дон Кіхотові настанови Санчу Пансі 
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Хто, почувши наведені вище міркування Дон Кіхота, не мав би його за чоловіка цілком 

розумного і абсолютно благомислячого? Як ми вже не раз бачили протягом сієї великої 

історії, блудив він словами тоді тільки, як до мандрованого рицарства доходило, а в усіх 

інших речах показував ясний і нескаламучений розсудок, тим-то вчинки його що-крок 

різнили з розумом, а розум із вчинками; в останньому ж ділі, тобто в дальших науках 

Санчові, він проявив великий дотеп і до найвищої довів міри і мудрість свою, 

і божевільність. Санчо слухав його пильно-препильно і намагався вбити собі в тямку ті 

поради, щоб, ними скориставшись, слушного часу і добрим ладом виродити з себе 

губернатора. Дон Кіхот глаголав, отже, далі: 

— Тепер про те, як слід поводити собою і домом своїм: найперше, Санчо, держи себе 

в чистоті, обстригай нігті, не відрощуй їх, як то роблять деякі невігласи, гадаючи, що нігті 

рукам краси додають, а ті необрізані виростки-додатки вже й не нігті, а радше кігті 

боривітра-ящіркоїда; свинський то і гидомирний дуже звичай. 

Не ходи, Санчо, розперезаний чи розхристаний, бо нехлюйність одягу свідчить про 

незібраність думки, якщо тільки теє недбальство не прикриває хитрощів, як то було, 

кажуть, у Юлія Цезаря. 

Розваж у думці, скільки матимеш доходу з своєї посади, і якщо його стане й на одяг для 

служби, дай їм лівреї радше пристойні й вигідні, аніж розкішні та витворні, і діли їх між 

слугами і вбогими: тобто як можеш одягти шестеро пажів, то одягни трьох, а до них трьох 

убогих; тоді матимеш слуги і на землі, і в небі. Тільки ж пиха бундючна не доросте ніколи 

до сього нового способу роздачі ліврей. 

Не їж ні часнику, ані цибулі, щоб по тому духу не пізнали люди твого мужицтва. 

Ходи поволі, говори повагом, тільки не так, ніби кожним словом своїм любуєшся, бо 

всяка афектація то річ недобра. 

В обід їж мало, на вечерю ще менше, бо здоров’я всьому тілові кується у кузні шлунку. 

Пий помірно, пам’ятай, що зайва чарка ані секрету не вбереже, ані в слові не встоїться. 

Як їси, то не вминай за обидві щоки і при людях, гляди, не еруктуй. 

— Оцього вже не втну, що воно таке — урихтувати,— сказав Санчо. Дон Кіхот 

пояснив: 

— Еруктувати, Санчо, то те саме, що й відригувати, тільки слово ж це в нашій мові, 

хоть і значуще, та вельми бридке, тож люди, котрі делікатніші, вдались до латини і кажуть 

не відригувати, а еруктувати, не відрижка, а еруктація; а як хто тих виразів не розуміє, 

менше з тим — з часом язик наламається, а слово прийметься і зрозумілим стане; отак же 

то і збагачується мова, над якою силу мають громада людська та звичай. 
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— Оцю вашу пораду, пане,— сказав Санчо,— мушу справді добре затямити, щоб не 

одригувать, бо зі мною таке частенько бува, як надха нападе. 

— Не одригувати, а еректувати,— поправив Дон Кіхот. 

— Та нехай уже й урихтувати,— погодився Санчо,— так тепер і казатиму, може ж, таки 

не забуду. 

— А ще, Санчо, не мішай до розмови своєї приказок отих незліченних; воно-то 

приказка є коротка сентенція, але ти їх тулиш часом, як горбатого до стіни, і виходить уже 

нісенітниця. 

— То вже мені, мать, так Бог дав,— сказав Санчо.— Знаю я тих приказок до гибелі, ні 

в яку книгу не влізе; як починаю говорити, так вони і в губи не потовпляться, котрій 

перше вискочити — от і вигорта язик, котру попаде, хоч вона, може, й не до прикладу. Та 

вже ж стерегтимусь навперед, такі тільки казатиму, що до поваги моєї личать, сказано, дім 

як повна чаша — є і м’ясо, й каша; чий тас, а чия здача; добра тому схорона, хто б’є 

у дзвона; щоб давати і тримати, розум треба мати... 

— Отак, Санчо, отак! — сказав Дон Кіхот.— Громадь, горни, нижи приказки, ніхто 

тебе не впинить! Убий мене, мамо, я зроблю так само! Тільки я остеріг, щоб ти рідше до 

приказок вдавався, як ти мені знов цілу вервечку випустив і то таких, що ні в Тин, ні 

в ворота. Коли приказка до діла, Санчо, я ж не кажу, що це погано, а як сипати ними на 

галай-балай, то мова стає незугарною, гірше того, вульгарною. 

Як сядеш на коня, не розлягайся в кульбаці, гляди, щоб ноги тобі не стирчали, од 

живота коневого задалеко відходячи; не сиди ж і так недбало, як ото на свому Сірому — 

інший, знаєш, верхи їде як рицар, а інший як гицель. 

Не дуже захоплюйся спанням, бо хто сонце засипає, той дневі не рад буває; зваж, 

Санчо, й на те, що невсипущість — то мати всякому добру, лінощі, навпаки, ще ніколи 

нікого до пуття не доводили. 

Напослідок хочу дати тобі ще одну раду; хоть вона стосується не до оздоби тіла, візьми 

її собі добре в тямку, бо, гадаю, буде вона не менш корисна, як попередні: ніколи не 

вдавайся в родословні суперечки, не порівнюй родів людських, бо при порівнянні 

котрийсь із них конче вийде кращим; той, кого ти принизиш, зненавидить тебе, а кого 

піднесеш, нічим добрим тобі не віддячить. 

Одяг у тебе хай буде — суцільні ногавиці, довга камізелька, плащ трохи довший; 

плюндрів не носи ні в якому разі, ані лицарям, ані губернаторам вони не личать. 

Оце і всі мої тим часом тобі, Санчо, поради; коли пізніше, залежно від обставин, 

знадобляться інші які постанови, я їх тобі вділю — адже ти сповіщатимеш мені, як 

ітимуть твої справи. 
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— Пане,— одказав Санчо,— я розумію, що всі оці поради, які ваша милость дала мені, 

добрі, святі і пожиточні; тільки ж до чого вони, коли я їх поперезабуваю? Правда, ото про 

нігті, та ще щоб удруге женитись, коли трапиться, то я добре взяв собі у помку, а всі оті 

інші мудрації, витребеньки та видуменьки, то я за їх так пам’ятаю, як за торішні хмари, 

тож дайте мені їх краще на письмі: сам я читати не втну, а дам їх отцю-сповідальнику, то 

він їх мені вдовбе в голову і втокмачить, як треба буде. 

— Ох, гріхи мої тяжкі! — вигукнув Дон Кіхот.— Горе з тими губернаторами, що 

грамоти не вміють! Мусиш-бо, Санчо, знати, що коли чоловік не вміє читати чи шульгою 

вдався, то одно з двох: або він походить із низького й підлого роду, або сам такий 

нікчемний та недолугий, що не береться його ані наука, ані звичай добрий... Це в тебе 

велика вада; якби ж ти хоть підписатись навчився! 

— Та підписуватись то я вмію,— одказав Санчо.— Як я в свому селі титарював, то 

навчився був літери малювати, як ото на бирках буває, і казали люди, що то моє ім’я. 

В разі чого вдам, що мені праву руку одняло, то хтось інший за мене розпишеться: на все 

є рада, тільки на смерть нема; а як мій верх і заткало, то як захочу, так і зроблю; добре 

тому судитися, в кого батько алькальд, а я сам собі бери вище — цілісінький губернатор, 

ану ж сікніться до мене з своїми кпинами та ганами, то поживитесь, як пес макогоном; 

кого Бог полюбить, то й у запічку знайде; багатого дурість у людей за мудрість, а як 

я буду губернатором багатим і щедрим (аякже!), то ніхто мене не осудить. Аби мед, 

а мухи налізуть; скільки маєш, стільки стоїш,— каже, було, моя бабуся; з дужим не 

борись, а з багатим не судись. 

— А бодай тобі, Санчо, все зле та лихе! — не витримав Дон Кіхот.— Стосот дияволів 

на тебе разом із твоїми приповідками! Нижеш їх і нижеш уже цілу годину, без ножа 

й тарілки мене ріжеш... Добалакаєшся ти з ними, ось побачиш, до самої шибениці: 

скинуть твої піддані через них тебе з губернаторства, збунтують і зворохобляться... Скажи 

мені, невігласе, де ти їх береш, як ти їх, безголовий, до слова прив’язуєш? Я поки хоть 

одну згадаю, щоб до діла була, то тяжко намучуся і добре впрію, мовби довго землю 

кидав. 

— Бігме, пане мій і господарю,— одказав Санчо,— бідкається ваша милость бозна-

якими дурницями. А що ж би я мав у біса з добром своїм робити, бо тільки ж у мене 

й добра, що приказка стара, тільки й майна, що примовка смачна! От і зараз крутиться 

в мене на умі їх четвірко, що скажу, як до кошика грушки зложу, і таки не змилю, а як 

в око вліплю; тільки, мать, не говоритиму, бо хто мовчить, той двох пересанчить. 
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— Ну, ти, Санчо, не з таких,— сказав Дон Кіхот,— не знаєш, що таке мовчок, не 

вилазиш із балачок. Та цікавий я знати, які ж то чотири приказки тобі на ум спали, що 

сюди пасують, бо я от думав-думав і до жодної не додумався. 

— А що ж тут кращого придумаєш,— сказав Санчо,— як не одне: «Не клади пальці між 

зуби-жувальці» та отаке: «Геть із хати, не руш меї жінки,— що одкажеш на такі 

дотинки?», та ще оце: «Чи каменем о глек, чи глеком о камінь — усе глекові амінь». Що, 

скажете, не підходить? Хто насупір губернаторові чи якому начальству піде, буде тому, як 

пальцеві між зубами, байдуже, чи передніми, чи черенними; на губернаторів наказ не 

огризнешся так само, як на оте: «Геть із хати»; ну, а про глек та камінь, то й сліпому 

видно, що воно й до чого. Отож, хто бачить запороху в чужому оці, нехай згада про 

бервено в своєму, щоб не казали про нього люди: насміялась верша болоту. А вже й вашій 

милості відомо, що розумніший у своїй хаті дурень, як мудрий у чужій. 

— Оце вже, Санчо, брехня,— заперечив Дон Кіхот,— бо дурень не знає нічого ні 

в своїй хаті, ні в чужій, а на дурній підвалині розумний будинок не виросте. Та годі вже 

про цеє, Санчо: як ти врядуватимеш погано, то на тобі вина буде, а на мені ганьба; єдиною 

втіхою буде мені те, що я сповнив свій обов’язок і дав тобі якнайкращі, якнаймудріші 

поради, доконавши тим свою повинність і справдивши свою обітницю. Нехай же тебе, 

Санчо, Бог провадить, хай направить тебе в твоїм правлінні, а мене хай не доведе бачити, 

як ти острова свого догори дригом перевернеш, бо я міг би тому запобігти, якби одкрив 

дукові, хто ти такий єсть, якби сказав йому, що цей малий черевань, цей плохий 

чоловічина — то тільки торба, напхана приказками, міх, начинений усякою поганню. 

— Пане,— одказав Санчо,— якщо вашій милості справді здається, що я не гожуся на 

губернаторя, то я хоть і зараз од його одстану, бо душі своєї остілечки, як чорного за 

нігтем, більше ціную над усе моє тіло і лишуся радніше просто собі Санчом на хлібові 

й цибулі, ніж губернатором на рябчиках та каплунах; а ще ми всі, коли спимо, то 

однакові — що великі, що малі, що багаті, що бідні. Отож нехай ваша милость ізважить, 

що ніхто, як ви мене на губернаторя лагодите, а я про теє урядування та про ті острови не 

більше знаю, як сич із совою, і як ви гадаєте, що за моє губернаторство мене чортяки 

вхоплять, то волію піти до раю Санчом, а не губернатором до пекла. 

— Їй-Богу, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— за самі оці твої слова ти вже заслуговуєш бути 

правителем хоть і над тисяччю островів: маєш добру душу, без якої всі знання нічого не 

варті. Отож здайся на Бога і не збивайся з доброго путі, тобто тримайся твердо повзятої 

постанови — будь справедливим у всіх справах, які тобі притрапляться, бо небо сприяє 

благим намірам... Та ходімо краще до столу, панство нас певно уже чекає. 
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Розділ XLIV. Про те, як Санчо Панса виряджався  

на губернаторство, та про дивну пригоду,  

що приключилася Дон Кіхотові в замку 

Кажуть, що у властивому першотворі нашої історії Сід Ахмет, дійшовши до сього 

розділу, не зовсім вірно витлумаченого перекладачем, скаржився ніби сам на себе, що 

заходився писати таку суху і, сказати б, обмежену повість, бо йому здавалося, що мусить 

говорити виключно про самого Дон Кіхота та ще про Санча, не сміючи вдаватися до будь-

яких відхилень чи вводити якісь поважні або цікаві епізоди; признавався мавр, яка то була 

нестерпна мука розумові, руці й перові — зосереджуватись на єдиній темі, промовляти 

устами кількох лише персонажів, що не давало авторові ні слави, ні вжитку, щоб же тієї 

невигоди позбутися, вставив він у першій частині кілька опрічних оповідок (як от про 

нерозсудливо цікавого та про мавританського невольника), які до самої речі не 

стосуються, на відміну від інших епізодів, зв’язаних безпосередньо з Дон Кіхотом і тим 

самим для історії необхідних. Зауважив мавр і те, що люди, захопившись подвигами Дон 

Кіхота, на ті оповідки не дуже зважали — або проминали їх, читаючи, або з поспіхом 

і нехіттю нашвидко їх перебігали, не помічаючи красот їхніх та прикмет кунштовних, які 

безперечно вийшли б наяв, коли б оповідки ті самі собою у світ були пущені, без зв’язку 

з Дон Кіхотовими шаленствами та Санчовими дурощами; тож у сій другій частині не хотів 

уже подавати оповідок або окремішних, або частково тільки з повістю зв’язаних, 

обмежуючись такими лише епізодами, що з подій самої історії випливають і трактуючи їх 

скупо і небагатослівно; отож, замкнувшись у тісних рамках своєї повісті, хоть має досить 

таланту, розуму і вміння писати про все на світі, просить автор не погордити його працею 

і хвалити не за те, що він написав, а за те, що недописав. По сьому одбігові провадить 

свою історію далі такими словами: 

По обіді того самого дня, як Дон Кіхот давав Санчові поради, він списав їх таки й на 

письмі, щоб той при потребі знайшов собі читця, та ледве передав те писання джурі, як 

той його десь посіяв, і потрапило воно в руки дукові, що й сам його прочитав, і дукині 

показав: знов дивувались обоє непомалу і шаленству, і мудрості Дон Кіхотовій. Щоб ще 

почату ними гру далі провадити, послали вони того ж самого пообіддя нашого Санча 

з численним супроводом до тієї місцевості, що мала бути йому островом. Опікуватись 

ними доручено було дуковому дворецькому, чоловікові розумному й дотепному (дотеп, як 

відомо, без розуму неможливий), тому самому, що так удатно зіграв роль графині 

Трифалдистої); тож і тепер, супроводжуючи Санча, діяв у тому ж дусі згідно 
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з настановами своїх панів. Та ось, добре придивившися до дворецького, упізнав Санчо 

в його обличчі риси дуеньї Гореслави і сказав, звертаючись до Дон Кіхота: 

— Пане, або нехай мене чорти на сім місці махом-пахом ухоплять, або нехай ваша 

милость признає, що пика в цього дукового дворецького така сама, як у Гореслави. 

Дон Кіхот уважно подивився на дворецького, а подивившись, сказав Санчові: 

— Нема чого, Санчо, чортам тебе хапати ані махом, ані пахом (не знаю, що воно там 

у тебе значить): обличчя в них справді однакові, але звідси ще не випливає, що 

дворецький є Гореслава, бо якби воно так було, ми стали б перед лицем неймовірної 

суперечності, коло якої не час тепер заходжуватись, бо то завело б нас у нерозплутний 

лабіринт. Повір, друже: мусимо щиро молитись Господеві нашому, щоб увільнив нас од 

лихих чарівників і злих чорнокнижників. 

— Жарти жартами,— заперечив Санчо,— а як він оце допіру говорив, то в ушу мені 

бринів голос Трихвалдистої. Ну, та нехай, не буду вже; а проте пантруватиму за ним, чи 

не одкриється ще яка ознака, що мою підозру або зіб’є, або потвердить. 

— Отак, Санчо, й роби,— сказав Дон Кіхот,— та й мені сповісти, як чого дізнаєшся, 

і взагалі про все, що тобі на урядуванні трапиться, давай знати. 

От і рушив уже в дорогу Санчо з почтом своїм численним, одягнений за судовика — 

у широкому плащі камелотовому, рудому хвилястому, у шапочці такої самої барви, верхи 

на мулі доброму, а за ним слідом ішов (так повелів дук) Сірий його в розкішному 

єдвабному наряді. Санчо раз по раз оглядався, любуючи на осла свого, гордий та пишний, 

куди тому цісарю німецькому! Прощаючись із дуком та дукинею, поцілував їм руки, 

а в пана свого благословення попросив: той дав йому не без сліз, а сей прийняв не без 

хлипів. 

Дозволь же тепер, любий читальнику, їхати доброму Санчові в добру годину 

і сподівайся на два корці сміху, що матимеш, почувши, як він там уряд свій справляв, 

а тим часом вернімось до пана його, що йому тієї ночі притрапилось: тут уже як не 

сміятимешся, то хоч оскалься трохи, бо Дон Кіхотові пригоди завше слід сприймати як не 

з подивом, то зі сміхом. Отож, повідають, як поїхав Санчо, Дон Кіхот одразу зажурився: 

якби приміг, скасував би те призначення, вернув би джуру з губернаторства. Дукиня теє 

помітила і спитала в рицаря, чого він такий сумний; якщо то через розлуку з Санчом, то 

всі джури, дуеньї та покойові її двору готові служити йому, уволюючи всяку його волю. 

— То правда, ясна пані,— одказав Дон Кіхот,— що Санчів од’їзд засмутив мене, але це 

не єдина й не головна причина мого смутку, отож із усіх пропозицій вашої 

ясновельможності приймаю і обираю лише прихильність, з якою вони вчинені, а зрештою, 
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благаю у вашої ясновельможності дозволу і згоди на те, щоб я в кімнаті своїй сам собі 

услуговував. 

— Направду, пане Дон Кіхоте, то річ неможлива,— заперечила дукиня.— Вам будуть 

служити чотири панянки з мого почту, гарні всі, як квіточки. 

— Для мене,— сказав Дон Кіхот,— будуть вони не квіточки, а ніби колючки в душу. 

Тож не ввійдуть вони в мою кімнату, ані щось до них подібне, ніяким світом. Якщо ваша 

достойність хоче й далі осипати мене незаслуженими ласками, я попрошу лише одної — 

зоставити мене одного в моїх чотирьох стінах, де я сам собі буду слугою: я ж бо завжди 

ставлю мур між жаданнями моїми і моєю честивістю і не зламаю сього звичаю навіть 

заради великодушності, що ваша достойність мені виказує. Одне слово, волію спати 

одягненим, аніж дозволити, щоб хтось мене роздягав. 

— Ні слова більше, пане Дон Кіхоте! — відповіла дукиня.— Я з свого боку видам 

наказ, щоб і муха в вашу кімнату не пролетіла, не те що яка панянка: не така з мене 

людина, щоб з моєї вини наражалась на небезпеку цнотливість пана Дон Кіхота, що, як 

я тепер зрозуміла, є однією з його коронних чеснот. Отож ваша’милость може роздягатись 

і вдягатись собі до любої вподоби, ніхто жодної перешкоди чинити не буде; в кімнаті 

вашій знайдете навіть посудину, потрібну тому, хто спить у замкненому приміщенні, щоб 

ніяка натуральна потреба не змусила відмикати двері. Нехай живе тисячу віків велика 

Дульсінея Тобоська і хай «ім’я її прославиться по всьому кругу земному, що удостоїлась 

кохання такого зацного і честивого рицаря, і хай милостиве небо натхне Санча Пансу, 

губернатора нашого, на щонайскоріше довершення подвигу бичування, аби світ знову міг 

утішатися красою тієї великої сеньйори. 

На теє Дон Кіхот промовив: 

— Ваша високість говорила, як їй і належить; в устах-бо женщин високого коліна 

немає місця словам неблагородним. Похвала вашої достойності вчинить Дульсінею 

щаснішою і в світі славнішою, ніж усі дифірамби найбільших на землі красномовців. 

— Гаразд, пане Дон Кіхоте,— сказала дукиня.— Наближається час вечері, і дук уже 

напевне чекає нас; тож ходім повечеряймо, а потім ваша милость піде спочивати зарані: 

подорож ваша до Кандаю була таки не коротка і ви, мабуть, добре стомились. 

— Анітрохи, пані,— відповів Дон Кіхот.— Можу й присягти вашій вельможності, що 

ніколи на своїм віку не їздив на такому рахманному і ходовитому коневі, як той Цурпаляк; 

не знаю, чого се Маламбрунові забаглося позбутись такого любого й милого ступака, що 

він спалив його з доброго дива. 

— Тут я можу тільки здогадуватись,— сказала дукиня,— що Маламбрун почав 

жалкувати з тої кривди, що вчинив був Трифалдистій з товаришками та й іншим особам, 
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став каятись за злочин, що вкоїв чаруванням своїм та чорнокнижництвом, і вирішив 

знищити все знаряддя своє химородницьке, в першу чергу найголовніше, те, що носило 

його без угаву світами — от він і спалив Цурпаляка, а попіл спаленого і пам’ятковий 

напис — то трофеї, що навіки прославили мужність великого Дон Кіхота з Ламанчі. 

Дон Кіхот подякував дукині ще раз і по вечері пішов до себе в кімнату, не взявши 

нікого собі до послуги: боявся, бачите, щоб якісь надзвичайні обставини не спонукали 

його й не примусили порушити вірність супроти володарки своєї Дульсінеї; перед його 

очима завше стояв живий приклад Амадіса, цвіту й свічада мандрованого рицарства. 

Замкнув за собою двері, роздягнувся при двох свічках воскових, та стягаючи з себе 

панчоху (о нещастя, негідне такої персони!), пустив не сльозу і не інше щось, що могло б 

кинути тінь на благопристойність його поведінки,— спустив, кажу, із двадцятеро, вічок на 

тій панчосі; стала вона як решето... Засмутився герой наш непомалу: дав би, може» унцію 

срібла за півміточка зеленого.шовку — кажу зеленого, бо панчохи мав зелені. 

«Ох, бідносте-убогосте! — вигукнув тут на письмі Бен-Енхелі.— Не знаю, з якої 

причини великий кордовський поет казав на тебе: 

Священний даре, прийманий невдячно... 

Хоть я і мавр, а знаю од християн, спілкувавшися з ними, що до святості належать 

милосердя, покора, віра, послух і убожество, та все-таки гадаю, що то справді угодник 

Божий, хто бідністю своєю задовольняється, коли та бідність не така, про яку їхній 

великий святий говорить: «Хто сьогосвітнім користується — як би не користувались»,— 

така бідність називається вбогодухістю; а ти, друга бідносте (про яку я отут говорю),— 

чого чіпляєшся радше до шляхетних рицарів, ніж до кого іншого? Чого примушуєш їх 

заліплювати смолою дірки в черевиках, носити на куртках гудзики-розпарки — один 

шовковий, другий волосяний, а третій шкляний? Чого комірці їхні здебільшого лопухами 

спадають, а не стоять, як належить?» (З цього видно, що мода на стоячі коміри та на 

крохмаління досить уже давня). А далі каже: «Нещасливий той уроджений шляхтич, який, 

щоб честі не вронити, їсть удома нишком якусь нізчимню юшку, а на люди виходить, 

лукавлячи, з копирсалкою до зубів, хоч їм м’ясо і не пахло! Нещасливий, кажу, той, хто, 

про честь свою ревне дбаючи, вічно боїться, щоб хто здалеку вже не помітив латок на 

взутті його, смальцю на капелюсі, світки на плащі, а трясці в животі!» 

Все оте спало на думку й Дон Кіхотові, як ото вічка в панчосі йому розпустились, та 

скоро він потішився, як побачив, що Санчо лишив чоботи свої подорожні: взую, подумав, 

назавтра. Нарешті поклався в ліжко, тяжко зажурившись — одне, що без Санча сумно, 

а друге — з панчохами біда; зацерував би їх шовком і іншого якого кольору — то був би 

вже знак найгіршої нужди при благородстві... Задмухав свічки; в кімнаті було душно, не 
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спалось. Устав з ліжка і прочинив кватирку в заґратованому вікні, що виходило в сад. 

Відсуваючи кватирку, почув — хтось ходить по саду, розмовляє. Прислухався. Внизу 

заговорили голосніше, і він розчув такі слова: 

— Не умовляй мене, о Емеренсіє, співати! Адже сама знаєш: відколи сей чужинець 

прибув до нашого замку і я звела на нього очі, мені стало не до співів, можу тільки 

плакати: та ще пані наша сон має чуткий, і не хотіла б я ні за які скарби світу, щоб вона 

нас тут застала. Та хоч би я її й не розбудила, спів мій все одно був би ні до чого: адже він 

не пробудить зо сну і сього нового Енея, що прибився в наші краї мені на згубу. 

— Не зважай на те, люба Альтісідоро,— озвався другий голос.— І сама дукиня, 

безперечно, і всі, хто є в сьому домі, сплять уже, от хіба тільки володар твого серця, 

пробудитель душі твоєї не спить: щойно чула я, як відчиняв він кватирку гратованого 

вікна свого, тож певно ще не заснув. Заспівай же, лебідонько, тихо та любо, приграючи на 

арфі, а як почує нас дукиня, то звернемо все на духоту нічну. 

— Не те мене бентежить, Емеренсіє,— одказала Альтісідора.— Не хотіла б я співом 

серце своє одкривати, щоб люди, несвідомі потужної сили кохання, не осудили мене, не 

ославили легковажною та безсоромною. Та вже що буде, те й буде: краще сором на лиці, 

ніж троюда в серці. 

І тут враз залунали ніжні акорди арфи; почувши їх, Дон Кіхот аж умлів: на ум йому 

сплили нескінченні пригоди такого ж роду, всі оті вікна, балкони, сади, серенади, любощі 

та інші замороки, що повичитував він у своїх заморочливих рицарських романах. Йому 

уроїлось у голову, що котрась із дукининих фрейлін закохалась у нього, але природна 

соромливість змушує її той пломінь таїти. Він аж злякався, щоб та пристрасть не зборола 

його, тож вирішив триматись: уручив душу свою й думу володарці своїй Дульсінеї 

Тобоській, а сам налагодився слухати музику. Щоб же дати взнаки, що він тут, що слухає, 

то навіть чхнув зумисне, на радість обом дівчатам, яким тільки того було й треба. Отож 

наладивши арфу, перебігши пальцями по струнах, Альтісідора завела ось якого романса:  

Ти, що ніжишся у ліжку, 

У голландських простиралах 

І, розкинувшись недбало, 

Спиш од вечора до рана, 

Ти, із рицарів найсмільший, 

Що зродила нам Ламанча, 

Перед ким найзолотіший 

Скарб індійський заламався! 

Співом кличе тебе діва 

І шляхетна, й безталанна, 

Що од сонць твоїх двоїстих 

Душа в неї запалала. 
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Ти пригод собі шукаєш, 

А комусь несеш нещастя: 

Рани завдаєш без ліку, 

А от ліку — не діждаться... 

Ти скажи мені, молодче, 

Боже хрань тебе в напастях, 

Чи в пустелі ти вродився, 

А чи в диких гірських хащах? 

Чи тебе поїло змалку 

Молоком лазюче гаддя, 

Чи плекали в тобі гори 

Дику звагу і завзяття? 

Хай гордиться Дульсінея, 

Дівка дужа та рум’яна, 

Що скорила злюку-тигра, 

Що приборкала орлана. 

Тим же їй співають славу 

І Енарес, і Харама, 

Тихий Тахо й Мансанарес, 

Пісуерга і Арланса. 

Помінялась би я з нею, 

Ще була б їй і приплата 

— Рясна сукня з торочками, 

Щонайкраще моє плаття. 

Милувалась би з тобою,— 

Вже яка була б ласкава! 

А як ні, то хоть сиділа б, 

У голівці б тобі ськала... 

Та напевне я, нещасна, 

Тої милості не варта? 

Розтирати тобі ноги — 

І тому я буду рада. 

Скільки чепчиків і стрічок 

Я б тобі надарувала, 

Скільки сріберних шкарпеток 

І панчішок із єдваба! 

Скільки добрих буйних перлів 

Я б найшла для свого пана,  

І таких, яким на світі 

Не родилася ще пара! 

Не дивись, новий Нероне, 

Хижим позирком тирана 

На пожежу, що так яро 

Мені душу обуяла! 

Я ще дівчина-дитина, 

Не соромлюся признаться: 

За три місяці й два тижні 

Мені буде вже п’ятнадцять. 

А собою я нівроку — 

Не крива і не кульгава, 
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Маю коси, мов лілеї, 

Вони мені п’ят сягають. 

Може, трохи повноуста, 

Може, трохи ще й кирпата,— 

Додають мені уроди 

Зубки гарні, як топази. 

Голос мій, ти сам це чуєш, 

Солоденький, як меляса; 

Хоть я ростом невеличка, 

Так зате струнка вдалася. 

Вся краса моя чудова 

Здобиччю тобі припала... 

Звать мене Альтісідора, 

Я в цім замку двірська панна. 

Тут урвався спів зраненої коханням Альтісідори, і почалась мука жаданого нею Дон 

Кіхота, що, зглибока зітхнувши, сказав собі на думці: «Яким нещасним рицарем 

мандрованим я вдався, що нема в світі такої панянки, щоб на мене глянула та й не 

закохалась! Яка ж нещаслива доля й незрівнянної Дульсінеї Тобоської, що не дають їй 

люди неподільно тішитися моєю безприкладною вірністю! Що ви од неї хочете, королеви? 

Чого вимагаєте, імператриці? Чому ви її мучите, дівиці? Дайте спокій сердешній, дайте їй 

тріумфувати, радіти і пишатися щастям, яке вділив їй Амур, подавши серце моє і душу 

мою їй у вічну владу! Знайте, всі закохані, скільки вас єсть, що тільки Дульсінеї я пундик 

і попряник, а всім іншим кремінь; їй я мед, а вам полинь; мені одна тільки Дульсінея 

вродлива, розумна, цнотлива й чеснородна, а всі інші — бридкі, дурні, розпутні й підлі; 

природа на те мене створила, щоб я їй належав, а не будь-кому іншому. Хай та 

Альтісідора хоч плаче, хоч співає; хай божеволіє з розпачу дама, за яку мене побито 

в замку зачарованого мавра; нехай мене печуть-ріжуть, а я належатиму одній тільки 

Дульсінеї, чистий, чесний і чеснотний, на зло всім на світі чародійницьким силам!» 

По сім слові захряснув вікно, лихий і сердитий, неначе його спостигло бозна-яке 

нещастя, і ліг собі в постіль, де ми його тим часом і залишимо, бо вже нас кличе великий 

Санчо Панса, якому не терпиться розпочати славне своє урядування.  

Розділ XLV. Як великий Санчо Панса обняв владу  

на своїм острові і як розпочав там урядування 

О ти, світочу всесвітній, око небеснеє, антиподів повсіденний знайдителю, 

прохолодливих сосудів благісний гойдателю, тут Тимбрію, там Фебе, ще де стрільче, 

а деінде цілителю, поезії родителю, музики зиждителю, що завсігди сходиш і, всупереч 

оманливим змислам нашим, нігде не заходиш! До тебе обертаю річ мою, о сонце, з чиєю 

поміччю людина сплоджує людину! Молю тебе й благаю осяяти ласкою твоєю сутемряве 
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розумініє моє, аби спромігся я про великого Санча урядування пункт по пунктові 

відомості подати; без тебе-бо чуюся недолугим, нездольним і себе непевним. 

Отож, кажу, прибув Санчо з усім супроводом своїм до містечка одного, душ так на 

тисячу абощо — то з дукових посілостей було чи не найкраще. Сказали йому, що воно 

зветься острів Гармадармія,— може, й справді так було містечкові на ім’я, а може, тому, 

що урядування над ним далося дарма. Як над’їхали до міської брами (город був обведений 

муром), назустріч Санчові вийшли мужі громадські, задзвонено у всі дзвони, всі люди 

вітали його з радістю й повели з великою помпою до собору — віддати дяку Богові; потім 

з кумедними церемоніями вручено йому ключа од міста і проголошено незмінним 

губернатором острова Гармадармії. Увесь народ дивом дивував на одяг і на бороду, на 

грубе черево й низький зріст нового губернатора — і ті, що не знали, в чім тут сила, 

і навіть утаємничені (і таких було чимало). Із церкви повели його до уряду, посадовили на 

суддівське крісло, і дворецький дуків сказав: 

— На сьому острові, пане губернаторе, з давніх-давен так заведено, що хто приступає 

до управління сим преславним островом, має одповісти на задане йому питання — та не 

просте, а вузлувате; так люди вивіряють ума у нового губернатора, щоб, почувши його 

відповідь, знати, чи їм радіти з його приходу, а чи журитися. 

Слухаючи ці слова дворецького, Санчо дивився на буйні літери, виведені супроти його 

крісла на стіні, а що не вмів читати, то спитав, що то воно там намальовано. Йому 

одказали: 

— Пане, написано там і зазначено день, у який ваша милость уступила в володіння сим 

островом; напис той каже до слова так: «Сього дня, такого місяця й такого року, уступив 

у володіння сим островом сеньйор дон Санчо Панса, подовж, Боже, його панування на 

многая літа». 

— А кого ж то називають дон Санчо Панса? — спитав Санчо. 

— Та вашу ж таки милость,— одповів дворецький,— бо жаден інший Панса на сей 

острів не ступав, опріч того, що сидить у сім кріслі. 

— То знайте ж, брате,— сказав Санчо,— ніякий я не дон, і в нашому роді вічно й судно 

такого не було: звуся просто Санчо Панса, та й квит; батько мій звався Санчо, і дід Санчо, 

і всі вони були Панси без отого панькання та донькання. Мабуть, на сьому острові стільки 

розвелося донів, що в собаку кинеш, а в дона влучиш; та як потримає мене Бог на сьому 

уряді хоть який тиждень, то я добре прополю отеє дон — ство, щоб не докучало людям, як 

комарня. Та ви вже задавайте ваші питання, пане дворецький: відповім, як зумію, чи там 

уже народ смутитиметься, чи ні. 
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В тій хвилі до приміщення суду увійшло двоє: один, з одягу знати, селянин, а другий 

кравець — тримав у руках ножиці. От кравець і каже: 

— Пане губернаторе, я і отсей працьовитий чоловік приходимо перед вашу милость от 

у якій справі: сей добрий чоловік прийшов учора до мене в майстерню (бо я собі, 

шанувавши слухи ваші, термінований, хвала Богові, кравець) і питає, подаючи мені шмат 

сукна: «Добродію, чи вистане сього сукна мені на ковпак?» Я подивився на сукно і сказав, 

що стане; він же, гадаю, гадав собі — і я таки вгадав! — що я маю намір частину сукна 

того вкрасти,— таки бачите, в нього лиха натура і такої лихої думки про нас, кравців, 

бувають люди,— і питає знов, чи не стане сукна на два ковпаки; я ж, угадавши його гадку, 

сказав, що стане; тоді він, упершись у ту свою першу підозру, став додавати ще і ще, а 

я погоджувавсь, аж поки не дійшли до п’ятьох. Тепер прийшов він по ковпаки, я йому 

даю, а він не хоче платить за пошиття: або, каже, сукно верни, або мені гроші плати. 

— Чи так воно було, чоловіче добрий? — спитав Санчо у селянина. 

— Так, пане,— одповів той.— Та хай ваша милость скаже йому показати ті п’ять 

ковпаків, що він мені пошив. 

— З дорогою душею,— погодився кравець. 

І, вийнявши руку з-під плаща, показав п’ять ковпачків, настромлених на п’ять пучок: 

— Ось,— каже,— ті п’ять ковпаків, що сей добродій мені замовив: клянусь Богом 

і власним сумлінням, що не лишив собі ані окраєчки — хоть і зараз пред’явлю свою 

роботу цеховим поцінувальникам. 

Усі присутні сміялися з тих ковпачків, що їх так багато вийшло, і з тих дивних позвів. 

Санчо подумав-подумав і сказав: 

— Здається мені, що сей позов дається рішити без тяганини й без параграфів, по розуму 

судящого; моя резолюція така: кравець позбавляється плати за пошиття, а замовник — 

сукна, ковпаки ж дати в тюрму на рештантів, і ділові квит. 

Якщо попередній вирок викликав подив у присутніх, то сей їх розсмішив, та все ж як 

губернатор волів, так і зробили. Потім того перед судцем стало двоє старих: один із 

тростинкою замість ціпка, другий без. Той, що без ціпка, сказав: 

— Добродію, я позичив отсьому чоловікові з доброї волі і ласки своєї десять 

щирозолотих талярів, з умовою, що він їх верне, коли я того зажадаю; пройшло чимало 

часу, і я їх не вимагав, щоб не вганяти його в той клопіт, у якому був, коли до мене 

звернувся; а потім, бачивши, що він не квапиться боргу повертати, нагадав йому раз, 

і вдруге, і втретє, а він, де б повернути, став одмагатися: не позичав я, каже, тих десятьох 

талярів, а як, може, й позичав, то давно віддав уже. Нема в мене на ту позику, ані на 
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віддачу, свідків: тож нехай ваша милость одбере у нього присягу, і як присягне, що 

повернув, то я йому прощаю однині й навіки перед Богом. 

— Що ви на сеє скажете, діду з тростинкою? — спитав Санчо. На те дід одказав: 

— Признаюсь, пане-добродію, що таки позичав; а що він здається на мою присягу, то 

нехай ваша милость опустить жезло своє суддівське, і я поклянуся, що повернув ту позику 

істинно і правдиво. 

Губернатор опустив жезла, а дід, передавши тростинку другому, щоб не заважала, 

поклав руку на хреста жезла суддівського і посвідчив під присягою, що справді позичив 

був у чоловіка тії десять талярів, але віддав їх йому з рук у руки, а той, певно, забувся 

і знов вимагає віддачі. Сеє побачивши, великий губернатор спитав у вірителя, що він 

скаже на присягу позикоємця. Той одказав, що боржник, без сумніву, каже правду, бо він 

людина порядна і богобоязлива; то сам я, каже, напевне, забув, як і коли мені вернуто 

гроші і віднині жодних до нього не матиму претензій. Боржник узяв у вірителя свого ціпка 

і, похиливши голову, вийшов із судної палати; Санчо ж, побачивши, що оскаржений 

вийшов, не діждавши вироку, а позивач прийняв те з терпливою покорою, схилив голову 

на груди і, приклавши вказівного пальця правої руки до брів і носа, думав якусь хвильку, 

а потім підвів голову і наказав завернути того діда з тростинкою. Привели його, а Санчо 

й каже: 

— Дайте мені, чоловіче добрий, вашу тростинку: так, бачите, треба. 

— Чому не дати? — одказав дід,— нате, добродію. 

І вручив йому тростинку. Санчо взяв її і передав другому старому: 

— Ідіть із Богом,— сказав,— тепер вам заплачено. 

— Заплачено, кажете? — обізвався той.— Хіба ж сяя тростинка варта десять золотих 

талярів? 

— А варта,— відповів губернатор,— коли ж ні, то в світі немає більшого за мене дурня. 

Отут-то й покажеться, чи стане в мене олії в голові управляти хоть би й королівством. 

І тут же наказав при всіх розламати тростину і розщепити. Так же й зробили — 

і знайшли всередині десять золотих талярів. Люди здивували великим дивом і визнали 

свого губернатора новітнім Соломоном премудрим. Спитали, як він догадався, що там 

гроші, і він пояснив: звернув, каже, увагу на те, як оскаржений перед присягою передав 

тростинку в руки позивачеві і тоді вже клявся, що вернув десять талярів позивачеві з рук 

у руки, а по складенні присяги попросив свою тростинку назад; отут, каже, я й упав на 

здогад, що ті гроші були в ній сховані. Звідси можна зробити висновок, що навіть дурних 

правителів Бог може напутити на правий суд; а ще, сказав, чув подібну історію від 

сільського панотця свого, і якби не забував того, що хотів запам’ятати, то кращої пам’яті 
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не було б на всьому острові. Нарешті два діди пішли собі геть, сей присоромлений, а той 

задоволений, а присутні ніяк не могли з дива вийти; той же хроніста, що приставлений був 

списувати всі Санчові слова, вчинки та поведенцію, не міг жодним способом вирішити, чи 

мусить мати і вважати його за дурного, чи теж за мудрого. 

Тільки-но покінчили з цією справою, як у суд убігла молодичка, тягнучи за собою 

чоловіка якогось, ніби скотаря, гаразд одіжного, і залементувала: 

— Справедливості, пане губернаторе, справедливості! Як не знайду її на землі, то й до 

неба доберусь! Губернаторчику-лебедику, отсей гультяй порвав мене серед чистого поля 

та й покористувався тілом моїм, мовби шматиною якою немитою, та й потолочив мені, 

бідній, нещасній, той віночок, що берегла я двадцять і три рочки, одбороняючись од 

маврів і християн, од своїх і сторонських; чи на те ж я була як дуб непіддатлива, як 

саламандра в огні, як вовна в терню ціла-ціленька, щоб тепер отсей пройдисвіт ліз до мене 

з своїми брудними лапами? 

— А ще треба перевірити, чи брудні руки в цього ломуса, чи, може, й чисті,— сказав 

Санчо. 

І, звернувшись до чоловіка, спитав у нього, що він може сказати на скаргу сієї жінки. 

Той одказав знічено: 

— Я собі, панове, убогий кабанник, ішов оце сьогодні рано з торгу, де продав 

чотири — перепрошую — кабанці, причому стягнено з мене містового та ще там якогось 

майже стільки, скільки вони були варті; от вертаю до себе в село, аж тут іздибався з сією 

молодицею — ну, лихий мене й попутав (усюди ж то влізе, нечиста сила!), пожирував 

я з нею насправжки і заплатив же ніби гаразд, а їй того мало: вчепилась мене, як пеня, та 

й привела сюди, каже, що я зґвалтував її; та бреше ж вона, от хоть і забожусь! Оце і вся 

правда, вся до гаріля. 

Тоді губернатор спитав у нього, чи має при собі які срібні гроші; той одказав, що має 

двадцять дукатів у ремінній калитці, за пазухою. Санчо наказав вийняти калитку і оддати 

її всю цілком позовниці; переляканий кабанник так і зробив. Молодиця схопила калитку і, 

кланяючись усім та благаючи Бога, аби послав вік довгий та тривок добрий панові 

губернатору, що обстає за сиротами бідними та дівицями нещасними, вийшла з суду, 

тримаючи здобич обома руками — а перевірила, проте, чи гроші справді срібні. Як тільки 

вона вийшла, Санчо сказав кабанникові, якому вже й сльози на очі набігли, а серце 

рвалось за тою калиткою: 

— Тепер іди, чоловіче добрий, наздожени ту молодицю, вирви в неї гроші хоть би 

й силою і вертайся з нею сюди. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2598 

 

Той був хлопець не глухий та й не дурний — кинувся стрілою наздогін. Усі присутні 

мов завмерли: цікаво було, чим ця справа скінчиться. За якусь хвилю той чоловік знов 

увійшов до суду з молодицею — тепер їх зовсім годі було розчепити: вона, задубивши 

спідницю, тримала в полі ту калитку, притискаючи її до лона, він намагався відібрати її, та 

ба! Жінка не давалась, волаючи на все горло: 

— Ой, пробі, люди! Дивіться, пане губернаторе, на цього лотра, на цього безстидника 

і безбожника! Серед міста на вулиці хотів у мене калитку видерти, що ваша милость 

казали мені дати. 

— Ну, і як, видер? — спитав губернатор. 

— Видер? — перепитала жінка.— Швидше він душу з тіла мені видере, як ту калитку! 

Не на плоху напав! І од пазуристіших котів одгризуся, одкусаюсь, не те, що од цього 

недотепи й недолуги! Кліщами-обценьками, гаками-ломами не витягнеш із мене, 

лев’ячими кігтями! Хіба душу мені вирвете з самісінького тіла! 

— Правда її,— сказав чоловік.— Ухоркала вона мене й заїздила, не годен я у неї 

калитку відняти, нехай уже... 

Тоді губернатор сказав жінці: 

— А покажи-но, шановна, тую калитку. 

Вона подала калитку Санчові, а Санчо кабанникові; тій же нібито зґвалтованій, що 

стільки ґвалту наробила, сказав:  

— Жінко добра, якби ви були появили хоть половину тої сили і зваги, з якими 

захищали сю калитку, в обороні тіла свого і своєї честі, жаден Геркулес не міг би над вами 

ґвалту учинити... Війся собі з Богом під три чорти, і щоб духу твого не було од сього 

острова на шість миль, під карою двохсот нагаїв! Геть відціля, кажу, непотребнице, 

безчільнице, облуднице! 

Перелякана жінка понурилась і пішла геть, як непишна, а губернатор сказав кабаннику: 

— Іди, чоловіче добрий, з Богом до себе в село із своїми грішми, та як хочеш, щоб вони 

були в тебе цілі, то не дуже квапся жирувати аби з ким. 

Кабанник подякував йому, як уже там зміг, і пішов додому, а люди знов і знов 

дивувались суду й присуду нового губернатора. Хроніста списав те все і переслав дукові, 

що ждав уже з нетерпінням тих вісточок. 

Нехай же тепер бравий Санчо тут собі урядує, а ми поспішім до його пана, 

збаламученого музикою Альтісідори. 
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Розділ XLVI. Про жахливу дзвоно- і котомахію,  

що витримав Дон Кіхот  

у зв’язку з женихливими замірами Альтісідори 

Ми покинули Дон Кіхота в думках та гадках, що обняли його од музики закоханої 

панянки Альтісідори. Облігся він, а думки, наче ті блохи, не давали йому ні сну, ні 

спокою; а тут іще знову панчохи... Але час не стояв, ніщо йому яри та гори: дмухнув 

верхи на годинах, полетів, гульк — уже й ранок уродився. Побачивши теє, схопився Дон 

Кіхот із м’яких перин і не гаючись убрався в одяг свій ірховий, узув подорожні чоботи, 

щоб приховати ті примхуваті панчохи, накинув на себе шарлатного плаща, а на голову — 

шапочку зеленого оксамиту, оторочену срібним галуном, через плече перевісив шабельтас 

із добрим мечем-самосіком, у руки взяв чотки, що завше носив із собою, і з пишною та 

бундючною міною подався до передпокою, де дук із дукинею, вбрані уже, ніби чекали 

його появи. Як проходив через галерею, наткнувся на Альтісідору й ще одну панянку, її 

товаришку, що тут на нього чигали; як помітила Альтісідора лицаря, зразу ніби аж 

зомліла, припавши до подруги, а та хутко заходилась розшнуровувати їй корсажа. 

Порівнявшися з ними, Дон Кіхот промовив: 

— Я знаю, від чого ті млості. 

— А я не знаю,— одказала товаришка,— Альтісідора з усієї служби тут найздоровша, 

зроду не чула од неї «ахів» чи «охів»... Хай би небо скарало всіх мандрованих лицарів, 

якщо всі вони такі невдячні! Ідіть собі, пане Дон Кіхоте, бо поки ваша милость тут буде, 

бідолашна дівчина не прийде до тями. 

На теє Дон Кіхот одмовив: 

— Подбайте про те, ваша милость, щоб принесено мені в кімнату на ніч лютню, а я вже 

постараюсь скільки мога потішити сю невтішну панянку: швидка розрада може бути 

добрим помічним ліком на кохання, котре щойно спалахнуло. 

По сій мові одійшов, щоб хто не звернув, буває, уваги на ту затримку. Ще не дуже 

й віддалився, як Альтісідора, забувши зразу про свої млості, сказала товаришці: 

— А треба таки добути для нього лютні: Дон Кіхот хоче, без сумніву, пошанувати нас 

музикою — а вона ж буде добра, власного його компонування! 

Тут же пішли й розповіли дукині про всі ті події і про Дон Кіхотове прохання; пані 

розвеселилась непомалу і врадила з дуком та панянками своїми утнути з рицарем нову 

штуку, яка більше сміху принесла б, ніж шкоди. Усі задоволено чекали ночі, яка настала 

так само швидко, як перед тим день, що його панство провело у смаковитих розмовах із 

Дон Кіхотом. Того ж таки дня дукиня явно і славно вирядила пажа — того самого, що 
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в лісі приставляв зачаровану Дульсінею,— до Терези Пансихи з листом її чоловіка Санча 

Панси та клунком з одежею, що той для неї налаштував, і веліла докладно доповісти про 

все, як воно там буде. Та ось настала й ніч, одинадцята година; Дон Кіхот знайшов 

у кімнаті в себе квинтарню, наладив її, одчинив гратоване вікно (а в саду вже, чув, люди 

ходили), перебіг пальцями по струнах, пробуючи звуку, і, кашлянувши раз і вдруге — 

горло б то прочистити, хрипкуватим, але доладним голосом завів романса, що сам же того 

дня й склав: 

Дуже часто міць любові 

З завіс душу нам зриває, 

За підойму може править 

Їй безділля, ще й тривале. 

Тим-то всяке рукоділля, 

Чи шиття, чи гаптування — 

То найкращі в світі ліки 

Проти яду закохання. 

Коли хоче заміж вийти 

Соромляжа, скромна панна, 

Їй найліпшим віном буде 

Сама цнота й добра слава. 

Бо і рицарі мандрівні, 

І услужні куртизани 

З легковажними жартують, 

А честивих беруть заміж. 

Ах, яке вже там кохання 

В разового постояльця? 

Сонце зійде — любімося, 

Сонце зайде — нум прощаться. 

Те лицяння перебіжне, 

Лиш віднині та до завтра, 

В серці сліду не полишить, 

Не вкарбується назавше. 

То не діло — по малюнку 

Та ще зверху малювання... 

Де одна царює врода, 

Друга вже не поривайся. 

Дульсінея із Тобоса 

В моїм серці на скрижалях 

Змалювалася навічно, 

Повновладна і державна. 

Понад вірність у коханців 

Блага вищого немає: 

Нею Амур дива творить, 

Нас до себе підіймає! 

Коли Дон Кіхот доспівався до сього куплету (а співу його слухали дук із дукинею, 

Альтісідора і майже всі замчани), з кружганку, що був якраз над Дон Кіхотовим вікном, 

спущено раптом шнура зі стома чи, може, й більше дзвінками і майже одночасно 
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висипано чималий міх котів, що їм до хвостів було почеплено маленькі дзвіночки. 

Дзелень-котіння тих дзвінків і котяче нявкотіння було таке несвітське, що навіть дук із 

дукинею, які той жарт самі вигадали, перелякались, а Дон Кіхотові з перестраху аж 

заціпило; як на те лихо, двоє чи троє котів упало через вікно в кімнату і зачали ганяти 

з кутка в куток, ніби ціла тічка чортів там товклася — погасили свічки, що на столику 

горіли, шукали все, кудою б їм вискочити. А дзеленчання не вгавало — шнура то 

підсмикували вгору, то знов опускали; більшість людей із замку, що не були в ту гру 

втаємничені, не знали вже, що й гадати. Дон Кіхот ісхопився на рівні, і, добувши меча, 

став штирхати в вікно, гукаючи щодуху: 

— Геть ізвідси, лукаві чародії! Геть, відьомське кодло! Я — Дон Кіхот із Ламанчі: 

проти мене нічого не зможуть і не вдіють ваші підступні химороди! 

Тоді обернувся до котів, що гасали по кімнаті, і давай їх мечем хрестити: вони 

добрались до вікна і втекли, один тільки, якого Дон Кіхот за малим Богом не рубонув, 

скочив рицареві на обличчя і вп’явся пазурами й зубами йому в носа; з того болю Дон 

Кіхот аж заверещав непутнім голосом. Почувши теє, дук із дукинею здогадались, що там 

трапилось, швиденько подались туди і, відімкнувши своїм ключем двері, побачили, як 

бідолашний рицар щосили намагався відірвати од себе кота. Прибігли й люди з свічками 

подивитись на ту нерівну борню; дук підскочив розбороняти, але Дон Кіхот закричав: 

— Не руште його ніхто! Нехай я поборюся з ним сам на сам, із сим чаклуном, із сим 

чародієм! Я йому покажу, хто такий єсть Дон Кіхот із Ламанчі! 

Та кіт не зважав на ті погрози, гирскав і пирскав та ще дужче впивався кігтями; нарешті 

дук одірвав його й кинув через вікно. 

Дон Кіхот, увесь подряпаний, з понівеченим носом, не переставав гніватися, що не 

дозволено йому довести до переможного кінця того бою з нахабним чародієм. Тут 

принесли цілющої оливки, і сама Альтісідора своїми біленькими ручками поперев’язувала 

йому всі рани, а перев’язуючи, тихенько промовляла: 

— Всі оці нещастя, рицарю з камінною душею, спали на тебе за гріхи великі, за 

черствість твою та за впертість; а ще дай Боже, щоб джура твій Санчо забув про 

самобичування, щоб твоя укохана Дульсінея довіку, до суду не одчарувалась, щоб ти нею 

не втішався, щоб не ліг із нею на шлюбне ложе, поки я живу, я, що тебе так кохаю! 

На ту мову нічого не одказав Дон Кіхот, зітхнув тільки зглибока і не гаючись уклався 

в ліжко, подякувавши дукові за ласку,— не тому, що він злякався був того чортячого 

котячого та дзвенячого наброду, а тому, що цінує готовість, з якою друзі прийшли йому на 

допомогу. Дук із дукинею дали йому спокій і пішли до себе, засмучені тим, що жарт їхній 

так зле закінчився: не гадали вони, що та пригода буде так дорого коштувати Дон 
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Кіхотові, який іще п’ять днів не вставатиме з ліжка і не виходитиме з кімнати; щоправда, 

він матиме за цей час ще одну пригоду, не таку смутну, як попередня, але історик поки що 

не говоритиме про неї, а повернеться до Санча Панси, що пильно та втішно справляв далі 

своє урядування. 

Розділ XLVII. Про те, як Санчо Панса справляв далі  

своє урядування 

Повідає історія, що з судньої палати поведено Санча Пансу в розкішний палац, де 

посеред великої зали стояв блискучий, по-королівському накритий стіл; як тільки Санчо 

увійшов, заграно в жоломійки, і четверо малих пахолків подали воду до вмивання, яку 

Санчо прийняв з великою повагою. Музика вмовкла, Санчо сів за стіл на чільному 

місці — та, правду сказати, одне воно всього там і було. Обік нього став якийсь чоловік 

(як згодом виявилось, медик), що тримав у руці паличку з китового вуса. Зі столу зняли 

кштовну білу сервету, якою були прикрити овочі-фрукти та безліч полумисків із різними 

потравами, потому якийсь ніби клірик промовив: «Боже благослови!», а пахолок пов’язав 

Санчові мережаний нагрудник; ще один чоловік — стольник, мабуть, чи що — поставив 

перед ним таріль із садовиною для почину; чи покуштував там що губернатор, чи ні, як 

той прибічник ткнув у таріль паличкою і її миттю забрано Санчові з-перед носа. Стольник 

підсунув натомість другу страву в полумиску, та не встиг Санчо й торкнутися до неї, як 

ізнов паличка тиць, і полумисок щез так само швидко, як таріль із садовиною. Санчо 

немов отетерів, розглянувся по людях туди-сюди, а потім спитав, що воно тут таке — чи 

обід, чи фіглярські штучки? На те чоловік із паличкою одказав: 

— А тут, пане губернаторе, так їсться, як заведено і повелося по всіх інших островах 

з губернаторами. Я, щоб ви, пане, знали, тут за медика, мене сюди найнято, щоб я служив 

острівним губернаторам і пильнував здоров’я їхнього, паче свого власного, щоб денно 

і нічно дбав за комплекцію пана губернатора, вивчав її і досліджував, аби в разі хвороби 

якої міг дібрати відповідні ліки; отож найголовніше в моїй службі — бути присутнім при 

панськім обіді та вечері: мушу дозволяти панові їсти все те, що, на мою думку, йому 

годиться, і не допускати нічого такого, що могло б піти на шкоду чи зіпсувати панський 

шлунок.  

Тим-то я і наказав забрати таріль із фруктами, бо в них занадто багато вологи, а також 

і друге блюдо, бо воно занадто гаряче та гостре, збуджує спрагу; а хто багато п’є, той, як 

відомо, нищить і нівечить у собі кардинальну вологу, що тримає людину при житті. 

— То, може, оті смажені перепілки, добре, бачиться, зготовані, мені не зашкодять? 

На теє медик одказав: 
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— Пан губернатор їх не їстиме, поки й віку мого. 

— А то чому? — спитав Санчо. Медик відповів: 

— Бо вчитель наш Гіппократ, світило і стовп медицини, каже в одному з своїх 

афоризмів: «Omnis saturatio mala, perdices autem pessima». Се єсть перекладом: «Усякий 

пересит вадить, а найдужче перепілками». 

— Коли так,— сказав Санчо,— то гляньте, пане дохторе, по сьому столу і скажіть, яка 

потрава дасть мені найбільше пожитку і найменше шкоди, та й не паличкуйте її, дайте 

мені з’їсти, бо присягаю на життя своє губернаторське (дай Боже в ньому довше 

потривати), що я вмираю з голоду, а ті ваші заборони, що ви там не кажіть, віку мені не 

продовжать, а хіба збавлять. 

— Пане губернаторе,— одказав медик,— правду ваша милость мовить. Проте здається 

мені, що отих кроликів з підливою їсти вам таки не годиться, бо то створіння волохаті. 

Ось телятини можна було б і скуштувати, якби не була вона печена ще й тушкована — 

а так ні, не випадає. 

— А в тій оно мисці, що так парує,— сказав Санчо,— напевне перемлійка різном’яса: 

там стільки різної всячини, що вже ж дещо знайдеться таке, щоб і до смаку, і до пуття. 

— Absit!
1
 — сказав медик.— І не думайте собі того, і в голові не покладайте — нема 

нічого в світі шкідливішого за оті перемлійки. Нехай ідуть вони до каноників, до ректорів 

у колегії, на весілля до селян, а не на губернаторський стіл, де мають бути самі витворні та 

делікатні наїдки; адже скрізь і всюди будь-кому годяться найкраще ліки прості, а не 

складені, бо в простих ліках ніколи помилки не зробиш, а в складених скільки завгодно, як 

не дотримаєш міри й ваги різних інгредієнцій. Отож як хоче пан губернатор зберегти або 

й поліпшити своє здоров’я, нехай споживе собі сотню ріжків та кілька дрібних айвових 

кришеників, бо вони скріплюють шлунок і сприяють травленню. 

Почувши таку мову, Санчо відкинувся на спинку крісла, пильно поглянув на медика 

і спитав поважним голосом, як його звати і де він учився. На те лікар відповів: 

— Мене, пане губернаторе, звати доктор Педро Суворіо де Годіно, родом я із села 

Гетьвідсіля (це, як їхати з Каракуеля на Альмодовар-дель-Кампо, буде у праву руку), 

а докторувався в Лисунському університеті. 

На те промовив Санчо, киплячи гнівом: 

— От що, дохторе Педро Суворіо Лихої Години, родом із Гетьвідсіля, що то в праву 

руку, як їхати з Каракуеля на Альмодовар, а дохторований у Лисунському неверситеті! 

Геть мені зараз же звідсіля, а то, присягаю сонцем святим, візьму цурку і, з вас 

починаючи, позацурковую всіх лікарів на сьому острові, тобто всіх лікарів-неуків. Бо 

                                                      
1
 Приберіть! (латин.).— Прим. перекладача. 
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вчених лікарів, мудрих та розважних, тих би я в рамки вставив і як богам їм молився б... 

І ще раз кажу, Педро Суворіо, вимітайся відси, бо схоплю оце крісло, на якому сиджу, 

і розтрощу тобі на голові, а як спита начальство, то скажу собі на виправдання, що зробив 

богоугодне діло, убивши вбивцю-лікаря, катюгу всенародного. І давайте вже мені їсти або 

скидайте з губернаторства: що ж то за служба така, що чоловіка не прогодує? Не варта 

вона і печеної цибулі! 

Бачивши той гнів губернаторський, стурбований медик збирався вже на виступці, аж 

тут із вулиці почувся ріжок поштовий; стольник виглянув у вікно і сказав: 

— То посланець од дука, мого пана; певно, з якоюсь важливою депешею. 

Увійшов гонець, упрілий і засапаний, і, видобувши з-за пазухи пакета, оддав його 

в руки губернаторові, а Санчо дворецькому, щоб той прочитав адресу; адреса ж була ось 

яка: «Донові Санчу Пансі, губернаторові острова Гармадармії, до рук власних, або ж його 

секретареві». Сеє почувши, Санчо запитав: 

— А хто тут у мене за секретаря? Один із присутніх обізвався: 

— Се я, пане: вмію читати й писати, а сам родом біскаєць. 

— Ну, з таким додатком,— сказав Санчо,— можете бути за секретаря хоч би і в самого 

інператора. Одкрийте ж листа да гляньте, що воно там. 

Новоспечений секретар розкрив пакет; прочитавши листа, сказав, що справа секретна. 

Санчо велів присутнім покинути залу, лишились тільки стольник із дворецьким, а решта, 

в тому числі й лікар, вийшли. Тоді секретар зачитав послання: 

«Дійшло до мого відома, сеньйоре дон Санчо Панса, що певні вороги мої та нашого 

острова наміряються ґвалтовно на нього напасти якоїсь ночі; отож треба матись на 

бачності та й на осторозі, щоб не заскочено вас ізненацька. Знаю також од шпигів, годних 

віри, що добулось туди в перевдязі четверо якихось лиходійників, які на життя ваше 

важать, боячись розуму вашого високого. Майте, отже, пильне око на всіх, хто 

приходитиме вам чолом бити, і не їжте нічого, що вам подаватимуть. Я не забарюся стати 

вам до помочі, коли б на вас прийшла притуга — а втім, чиніть так, як вам підкаже добрий 

розум. Дано в нашому замку, серпня 16 дня, о четвертій годині ранку. 

Ваш приятель Дук». 

Почувши таку новину, Санчо здивувався непомалу; решта присутніх теж, здавалося, 

були немило вражені. Обернувшись до дворецького, Санчо сказав: 

— Першим ділом треба от що зробить: укинути в глибку дохтора Суворія, бо не хто, як 

він, хотів мене зо світу згладити, і то смертю найлютішою і найстрашнішою, а саме 

голодною. 
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— А що, здається мені,— підхопив стольник,— що не годиться вашій милості їсти 

нічого того, що тут на столі стоїть, бо то все готували черниці, а недарма ж то кажуть: за 

хрестом сам чорт із хвостом.  

— Згода,— сказав Санчо.— Але ж дайте мені тим часом хоч хліба шмат та хунтів із 

чотири ягід винних, там то вже отрути не буде, бо я без їжі ні туди, ні сюди; а як нам треба 

готуватися до бою з тим лихом, то слід і покріпитися, бо на кендюсі серце держиться, а не 

кендюх на серці. А ви, секретарю, одпишіть пану мойму дукові, що все буде зроблено кап-

у-кап, як він наказав. А ще кланяйтесь од мене пані моїй дукині і пропишіть, щоб пробі не 

забула переслати жінці моїй, Терезі Пансиній, мого листа з посилочкою, а я вже за те 

довіку їй дякуватиму і служитиму вірно, скільки моги моєї. Та за одним заходом 

кланяйтесь од мене і панові мойму Дон Кіхотові з Ламанчі, щоб не мав мене за 

невдячника якого; а ще, як із вас добрий секретар і незгірший біскаєць, додайте щось і од 

себе, аби воно до ладу було. А тепер приберіть все оце із стола та дайте чогось попоїсти, а 

я вже дам собі раду з усіма тими шпигами, душогубами та чортолюбами, що на мене та на 

мій острів чигають. 

На сім слові увійшов служка і сказав: 

— Тут прийшов до вашої милості селянин якийсь, діло, каже, є до пана, та ще й великої 

ваги. 

— Оці вже мені ділові люди! — мовив Санчо.— Чи вони подуріли, чи що, у таке врем’я 

з своїми ділами сікатися? Чи вони собі гадають, що наш брат правитель чи нехай суддя не 

такий самий чоловік із крові й кості, що вже йому і відпочити не випадає, чи ми, по-

їхньому, з каменю зроблені чи з маймуру витесані? Ну, та вже як потриває ще який час 

моє урядування (боюсь, що воно не довге буде), то їй же Богу і присяй-Богу, навчу тих 

прохачів шануватись! А поки що скажіть чоловікові, хай заходе, тільки перевірте спершу, 

чи він бува не шпиг, чи не убивця. 

— Ні, пане,— одказав служка,— то, зразу видно, чоловік собі плохута, такий, хоть 

у вухо бгай. 

— Нема чого боятися,— сказав і дворецький.— Адже ми всі тут при вас. 

— А чи не можна було б, пане стольнику,— попрохав Санчо,— поки тут нема дохтора 

Суворія, з’їсти мені чогось тривного, хліба з цибулею абощо? 

— Нехай уже,— одказав стольник,— діждемо вечері, тоді ваша милость і за обід 

надолужить, уконтентується досхочу. 

— Дай Боже,— промовив Санчо. 

Тим часом до зали ввійшов селянин: він мав цілком пристойний вигляд, і знати було за 

тисячу миль, що то добра душа, друзяка-чоловік. Найперше спитав: 
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— А хто тут буде пан губернатор? 

— Та хто ж,— одказав секретар,— як не той-о, що в кріслі сидить? 

— Кланяюсь панові владі,— сказав селянин і, ставши навколішки, хотів поцілувати 

Санчові руки, але той не дав, велів прохачеві встати і говорити про діло. Селянин устав 

і почав: 

— Я, пане, хлібороб, родом і ходом із Мігель-Турри, що то за дві милі од Сьюдад-

Реаля. 

— Іще одні Гетьки! — муркнув Санчо.— Кажіть далі, брате; Мігель-Турру я добре 

знаю, бо то недалеко од нашого села. 

— Тут, пане, діло таке,— провадив далі селянин.— Я, бачите, чоловік сімейний, із 

ласки Божої пошлюбився і одружився по закону й покону святої римсько-католицької 

церкви, маю двох синів, обох оддав у науку: менший учиться на бакаляра, а старший на 

ліценціата; ще до того я оце і повдовів — жінка, бачите, мені вмерла, чи краще сказати б, 

уморив її лихий лікар, дав їй проносного, як вона саме тяжкою ходила; а якби був Господь 

дав, щоб вона розродилась і привела мені хлопця, я і того оддав би в науку, вивчив би на 

доктора, щоб йому на братів не було заздро, на бакаляра та на ліценціата. 

— Ага,— сказав Санчо,— виходить, якби жінка вам не вмерла, чи її хто не уморив, то 

ви не були б удівцем? 

— А ні, пане, не був би,— погодився селянин. 

— Отже, ми вже дещо з’ясували,— сказав Санчо.— Ну-ну, брате, кажіть далі, бо час 

такий, що спати пора, а не суди судити. 

— Отож я й кажу,— вів далі селянин,— що той мій син, що на бакаляра тягнеться, та 

влюбив собі в нашому-таки селі дівку, Клара Перлізована прозивається, Перлізованого 

Андреса донька, господаря тяжко багатого; прізвище те в них не родове і не фамільне, 

а просто всі вони вдаються якісь ніби паралізовані, гостець тобто їх гне і мне, 

а Перлізованими їх для красоти називають; та як правду сказати, то сама Клара таки 

справжнісінька перла оріянська, як із правого боку глянуть, то чиста тобі квіточка 

польова, а як із лівого, то вже не так — ліве око у неї, бачите, од віспи витекло; та хоть 

рябо на виду, аби дівка до ладу: хто любе, той каже, що кожна в неї дзюбочка — то душі 

закоханого ямка-могилка. А що вже чиста — там така, що носа тримає козирем, щоб 

личка не зашмаркати, ніс у неї од рота немов тікає: і така ж тобі гарнуля, рот великий, 

якби ще не щербата (зубів десять чи дванадцять таки недолік), то геть би всіх дівчат 

красою повершила й заломила. А про губи вже й не кажу: такі тонкі та делікатні, що якби 

їх намотати, ото вийшла б шпулька! І на колір не такі, як у людей, а переливчасті, синьо-



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2607 

 

зелено-баклажанні, чудороднії! Вибачайте, пане губернаторе, що я її так докладно всю 

чисто змальовую: вона ж мені за доньку має стати невзабарі, тим я люблю її і милую! 

— Малюйте, як хочете,— сказав Санчо,— мені те малювання до смаку, а якби я ще був 

пообідав, то такий патрет здався б мені за найкращу закуску. 

— Дійдемо й до закуски,— відказав селянин,— та то буде, либонь, не скоро. Отож 

я й кажу, паночку, що якби я міг змалювати її уроду, її поставу, то було б чудо, не 

картина! Та, бачите, не можу — вона вдалася скрючена, скорчена, коліна до рота звело; 

а уявіть собі, щоб розпросталася — стелю б головою пробила, до крівлі дістала! Вона 

давно б уже дала руку сину мойому, бакалярові, та ба! — не може простягти її, рука в неї 

завузлована; зате нігті довгі і жолобкуваті, зразу знати добру породу і добру вдачу. 

— Ну гаразд,— сказав Санчо.— Даймо на те, брате, що ви змалювали вже її з ніг до 

голови. То чого ж ви хочете? Кажіть мені зараз без викрутів і вивертів, без загайки і без 

утайки. 

— А хочу я, пане,— одказав селянин,— аби ваша милость були такі ласкаві й дали мені 

листа рекомендаційного до свата мого, щоб, значиться, не одкладав уже того женіння, бо 

ми собі і худобою, і подобою, сказати б, рівні: правду кажучи, пане губернаторе, син 

у мене біснуватий, і три чи чотири рази на день на його находить; та ще якось у вогонь 

попав був, то вид у нього поморщений, як пергамен, а очі сльозаві і трохи каправі; ну, але 

вже на вдачу — достеменний янгол, якби ще був сам себе не товк та не кулачив, то був би 

святий, та й годі. 

— Може, ви ще чого хочете, чоловіче добрий? — спитав Санчо. 

— А й ще чогось хочу,— одказав селянин,— тільки не важуся казати... Ну, та де вже 

наше не пропадало: утік не втік, а побігти можна! Хотів би я, пане, щоб ваша милость 

дали мені триста або й цілих шістсот дукатів — синові мойому бакалярові на нове 

хазяйствечко, бо йому куди не кинь, на одділ треба йти, щоб тестеві з тещею на поталу не 

датися. 

— А тепер подумайте, чи вам ще чого не треба,— сказав Санчо.— Кажіть сміло, не 

встидайтеся і не сорбмляйтеся. 

— Ні, оце вже все,— одказав селянин. 

Як тільки він промовив ці слова, губернатор зірвався на рівні, ухопив крісло, на якому 

сидів, і закричав: 

— Ах ти ж мудюрею нешмарований, гевале неотесаний! Геть мені зараз же з-перед 

очей, бо нехай мені те да се, як не провалю тобі голови отсим кріслом! Ти, скурвий сину, 

пройдисвіте, самого люципера маляре, приходиш у таке врем’я просити в мене шістсот 

дукатів! А де ж я їх, смер-дюху, візьму — з коліна вилуплю? Та якби й були, то з якої речі 
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мав би я тобі давати, дурню ти заплішений? І яке мені діло до вашої Мігель-Турри і до 

всього того паралізованого кодла? Геть, кажу, звідси, бо присягаю на життя дука, мого 

пана, зроблю, як сказав! Не з Мігель-Турри ти, мабуть, а з самого пекла сюди присланий 

мені на покусу! Ще й півтора дні не пройшло, як я на уряд заступив, а ти, іроде, правиш із 

мене шістсот дукатів! 

Стольник подав знак прохачеві, щоб вийшов із зали; той так і зробив, понуривши 

голову — боявся б то, щоб гнів губернаторський на ньому не окошився. Добре зіграв, 

паливода, свою ролю... 

Та залишмо на який час розгніваного Санча (миром-миром, пироги з сиром!) 

і повернімося до болящого Дон Кіхота, що, обліплений пластирями, цілий тиждень 

курувався од котячих ран, бо за сей час із ним сталась одна пригода, яку Сід Ахмет обіцяє 

розповісти правдомовно і докладно, не минаючи наймарніших дрібничок, як він звик 

чинити протягом всеї цієї історії. 

Розділ XLVIII. Про те, що приключилось Дон Кіхотові  

з доньєю Родрігес, дуеньєю при дукині, та про інші події, 

достойні описання і вічного спогадання 

Сумний та невеселий лежав тяжко зранений Дон Кіхот у себе в ліжку з перев’язаним 

обличчям, не перстом Божим, а котячими кігтями мічений — такі-то нещастя випадають 

мандрованим рицарям. Цілий тиждень не виходив він між люди, а сієї ночі ніяк не міг не 

то заснути, а й ока замружити, думаючи про напасті свої та лицяння Альтісідорине. Коли 

чує — хтось ключем одмикає двері до його покою: отож, подумав зразу, тая закохана 

панна хоче вчинити замах на його цноту, захитати вірність супроти володарки його, 

Дульсінеї Тобоськоі. «Ні,— сказав він рішуче, упевнившись у догадці своїй (а говорив 

голосно, щоб його почуто),— ні, немає такої краси на світі, через яку я перестав би кохати 

ту, що навіки вкарбувалася мені в самісіньке серце, врізалася в найпотаємніші глибини 

моєї істоти! Чи тебе, сеньйоро моя, обернуто в цибулясту мужичку, а чи в німфу 

золотохвилього Таха, де ти гаптуєш єдваби та златоглави, чи сховав тебе десь Мерлін або 

Монтесінос — де б ти не була, ти моя; де б я не був, я твій!» 

В ту ж саму мить, як він скінчив свою орацію, одчинились двері. Дон Кіхот став на 

ліжкові на весь зріст, загорнений з голови до ніг у жовте атласне укривало, на голові 

ковпак нічний, обличчя й вуса перев’язані: обличчя од подряпин, а вуса — щоб не 

розлазились і не звисали; подивитись на нього — мара марою. Він пильно видивлявся 

в двері, сподіваючись побачити засмучену й коханням змучену Альтісідору; натомість на 
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порозі з’явилась поштива дуенья, оповита вся од чепчика до стіп білим плоєним 

завивалом. У лівій руці держала свічечку-недогарок, праву поставила дашком, щоб світло 

не било їй у вічі, сховані за здоровенними окулярами. Ступала дрібненько, майже 

нечутними кроками. 

Дон Кіхот дивився з своєї вишки на ту мовчущу прояву і подумав раптом, що се якась 

відьма або чаклунка прийшла над ним химородити, тож почав хреститися що є сили. 

Проява дійшла до середини кімнати і підвела очі: побачивши, що наш рицар хрести на 

себе кладе, перелякалась його не менше, ніж він її: щось високе, жовте, вид спотворений 

перев’язками... 

— Дух святий при нас! А то що таке? — скрикнула дуенья. 

З того переляку свічка випала їй з рук і погасла; дуенья обернулася тікати, але 

з перестраху заплуталась у власному шлейфі і брязнула додолу. Дон Кіхот почав 

розгублено: 

— Скажи, маро, заклинаю тебе, чого мене морочиш? Чого од мене хочеш? Хто ти єси? 

Може, душа яка неприкаянна, то так і скажи, я все зроблю, скільки моги моєї, адже 

я християнин і щирий католик, усім добро люблю робити, тим і пристав до ордену 

мандрованих рицарів, а в повинність нашу входить і душі з чистилища рятувати. 

Почувши те заклинання, зрозуміла бідолашна дуенья, що рицар сполошився не менше, 

як вона сама, і пролебеділа тихим, жалібним голосом: 

— Пане Дон Кіхоте (якщо вашець ісправді Дон Кіхот), я не мара, не привид, не душа 

неприкаянна, як вашець, мабуть, подумав, я донья Родрігес, почесна дуенья пані моєї 

дукині, маю до вашеці потребу, що їй тільки вашець зарадити може! 

— Скажіть мені, пані доньє Родрігес,— спитав Дон Кіхот,— ви до мене часом не 

свашкувати прийшли? То я вам згори кажу, що з того нічого не буде: для мене існує 

тільки незрівнянна краса володарки моєї Дульсінеї Тобоськоі. Але якщо ваша милость 

приходить не в любовній якій справі, то принесіть свічку і заходьте знов сюди, ми 

поговоримо про все, що вам у подобі і надобі, крім, повторюю, отих фиглів-миглів. 

— Щоб я та свашкувала! — обурилась дуенья.— Погано ж мене вашець знає! Не така 

я вже віком підійшла, щоб тими дурницями бавитись, ще, хвала Богові, при тілі й при 

силі, і зуби всі цілі, хіба що два чи три викришились од нежиті, що в сім краю арагонськім 

часто на людей нападає. Та нехай вашець мене трохи зажде — піду засвічу свічку і зараз 

же вернусь, повідаю вам про своє горе, а ви ж то хоть якій біді на світі раду дасте. 

Не чекаючи відповіді, дуенья вийшла з кімнати, а Дон Кіхот чекав її повернення, вже 

заспокоєний, та все-таки замислений. І тут раптом знов узяли його сумніви щодо сієї 

дивної пригоди: не добре він учинив, не гаразд обдумав, наражаючи на нову небезпеку 
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вірність свою супроти своєї володарки. «Хто знає,— мовив він собі на думці,— чи той 

хитрий та підступний диявол не попутає мене сією дуеньєю, не мігши досі спокусити 

імператрицями, королевами, дукинями, маркізами та графинями? Чув я не раз та й не два 

од мудрих людей, що нечиста сила як не на вроду впіймає, то на огиду. Хто знає, чи оця 

самотність, оця тиша, оця нагода не розбудять у мені приспаної жаги, чи не впаду 

я наскінчу літ своїх там, де досі жодного разу не спотикався? В таких випадках краще 

втекти, ніж лишатись на бойовищі... Але я, мабуть, збожеволів, що таке думаю й говорю: 

не може того бути, щоб отака очіпкована, окуляриста дуенья збудила хіть хоч би 

у найзіпсутішого гультяя! Чи знайдеться ж на світі хоть одна дуенья з принадним тілом? 

Чи знайдеться на білому хоть одна, щоб не була нахабна, противна, церемониста? Та 

нехай воно вигорить усе, оте дуенське кодло, нездале до втіхи людської! Мудро вчинила 

та велика пані, що, кажуть, сиділи в неї обабіч крісла замість дуень опудала в окулярах 

і з подушечками, рукоділлям би то бавились, і ті фігури незгірше її залу прикрашали, аніж 

живі дуеньї». По сій мові (чи по сій думці) скочив із ліжка двері замкнути, щоб доньї 

Родрігес більше не впускати, та було вже пізно, бо в ту саму мить дуенья вже вернулась із 

запаленою свічкою ярого воску; побачивши Дон Кіхота так близько, загорненого 

в укривало, з пластирями на обличчі та шляфмицею на голові, вона знов перелякалась 

і подалася крок чи два назад. 

— Чи я тут безпечна, пане рицарю? — спитала вона.— За недобрий то маю знак, що 

вашець із ліжка встав. 

— Те саме я хотів у вас, пані, спитати,— одказав Дон Кіхот.— Отож і питаю: чи можу 

бути певним, що не дознаю нападу і ґвалту? 

— У кого і від кого, пане рицарю, просите того запевнення? — спитала донья Родрігес. 

— У вас і од вас,— одказав Дон Кіхот.— Адже я не з мармуру, а ви не з бронзи, і маємо 

не десяту годину ранку, а дванадцяту ночі, якщо не більше, і знаходимось удвох 

у затишнішому й потаємнішому місці, ніж та печера, де зухвалий знадливець Еней 

оволодів спочутливою красунею Дідоною... Проте дайте, пані, вашу руку: не потребую 

інших гарантій, крім своєї честивої здержливості і тієї поштивості, що навіює ваше біле 

завивало. 

Сеє кажучи, поцілував їй праву руку і подав їй свою, яку вона прийняла з такою самою 

церемонністю. 

Тут Сід Ахмет зауважує в дужках: на Магомета, пише, оддав би я найкращого свого 

жупана, із двох, що маю, аби тільки глянути, як тая пара іде, за ручки взявшись, од дверей 

до ліжка! 
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Отож Дон Кіхот ліг собі в постіль, а дуенья сіла трохи оподаль у крісло, не знявши 

окулярів і тримаючи свічку в руці. Рицар закрився весь і затушкувався, тільки обличчя 

видно було; як оговтались обоє, Дон Кіхот озвався перший: 

— Оттепер, пані моя доньє Родрігес, може ваша милость вилити й викласти все, що 

накипіло вам на душі, наболіло на серці; я ж вислухаю вас непорочними ушима і зарятую 

милосердними ділами. 

— На те я і вповаю,— одказала донья Родрігес,— од шляхетної та приязної особи 

вашеці саме такої християнської відповіді й я сподівалась. Бачите, пане Дон Кіхоте, хоть 

я й сиджу тут перед вами у сьому кріслі, десь посередині королівства арагонського, 

у постаті приниженої та успослідженої дуеньї, сама я походжу з Ов’єдської Астурії, 

з роду, посвояченого з найзначнішими домами тієї провінції, та лиха моя доля, а також 

недбальство батьків моїх, що зубожіли передчасно і не схаменулись, примусили мене 

податись до мадрідського двору, де родителі мої для свого спокою, щоб чого гіршого не 

сталось, дали мене в службу до одної панії високого коліна за рукодільницю покойову, бо, 

щоб ви, пане, знали, у шитті та мережанні нема над мене у всьому світі хрещеному 

майстрині. Отак мене влаштувавши, поїхали отець-мати знову у свою землю, де кілька 

років тому і переставились — пішли, певне, до раю, бо то були собі добрі, щиро 

католицькі душі. Зосталась я сиротою і жила на мізерну платню свою та ще на якісь дрібні 

датки, що даються звичайно службі по великопанських палацах; аж тут закохався в мене, 

хоть я до того жодного не давала приводу, стайничий тієї пані, чоловік уже в літах, 

бородатий і кремезний, ще й до того із леонських горян, найдавніших дворян. Не дуже-то 

ми з нашими любощами й крились: дозналась про те пані і, щоб не було тої слави 

й поговору, одружила нас честь честю перед лицем святої матері нашої, римсько-

католицької церкви. З того шлюбу вродилася нам донька, щоб моєму щастю (коли воно 

було) край покласти — не те, щоб я з пологів померла, ні, я повила її як слід і в належну 

пору, але незабаром після того помер мій муж, помер із переляку, що напав на нього: ваша 

милость ужахнеться, коли про все почує... 

Тут донья Родрігес заплакала ревно, а по хвилі казала далі: — Даруйте мені, пане Дон 

Кіхоте, та що маю діяти — несила перемогти себе... Як ізгадаю про ту свою лиху долю, 

самі сльози ллються. Боже милий, як він, було, грає мулом вороним, мов гагат, лискучим, 

везучи в забедрах панію нашу! Бо тоді, бачите, не велася ще мода на ті ридвани та ноші, 

що тепер, і дами їздили верхи зі своїми стайничими. Се я на те кажу, щоб звернути 

панську увагу на добрий звичай і вірну службу мого небіжчика. Раз якось, уїжджаючи 

у вулицю святого Якова в Мадріді — а вона собі вузенька,— спіткався він з алькальдом 

двірськім, що з двома альгвазилами попереду їхав йому назустріч: побачивши його, 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2612 

 

добрий стайничий сіпнув поводи мулові, щоб то начальству дорогу дати. Пані, що позад 

його сиділа, сказала потиху: «Що ти робиш, безголовий? Забув, що я тут їду?» Алькальд, 

чоловік ґречний, припинив коня свого і каже: «Проїжджайте, добродію, то я мушу дати 

дорогу доньї Касільді» (так звали мою панію). Та муж мій, шапкуючи, намагався все-таки 

пропустити алькальда; розгнівалась тоді пані, добула з тієї досади шпильку чи, може, 

голку циганську зі шкатули своєї та й штрикнула йому в бока; скрикнув, сердега, і так 

у сідлі крутонувся, що разом з панею додолу впав. Прискочили два гайдуки панію 

підіймати, алькальд із альгвазилами прийшли їм на допомогу, вся брама гвадалахарська 

заворушилась, себто гультяйство, що коло неї товклося; пані моя пішла додому пішки, 

а муж мій доплентався якось до цирульника: усю нутробу, казав, йому наскрізь 

проколено. Слава про ввічливість мужа мого розійшлась межи людьми, за ним по вулиці 

завше бігала дітвора: можливо, через це, а може, через те, що він трохи недобачав, пані 

дала йому абшит, а він од того, я певна, занедужав і невдовзі помер. Зосталась 

я беззахисною вдовою з дівчинкою на руках, яка росла й гарніла, мов та морська піна. 

А що я все-таки славилась як відмінна рукодільниця, то пані моя дукиня (вона тоді щойно 

була побралася з паном моїм дуком) прийняла мене до себе на службу й завезла сюди, 

в Арагонію, з дитиною, річ ясна. А вона ж то в мене, не зчулася й коли, виросла та 

вигарніла куди твоє діло: співає, як жайворонок, танцює, як мрія, скакає, як шалена, пише 

й читає, як учитель шкільний, рахує, як скнара. А що вже чистійка, то куди тій воді 

бігучій... Тепер їй, коли не помиляюсь, шістнадцять років, п’ять місяців і три дні, ну, 

може, який день сюди чи туди. І от залюбився в неї хлопець один, син багатія сільського 

в одній з дукових посілостей недалеко відси. Не знаю вже, як там воно сталось, та він, 

прирікши, що жениться, звів мою бідолашну дівчинку, а тепер одкинувся, і хоть пан мій 

дук про теє знає, бо я не раз і не два жалілась йому і благала, нехай велить тому хлопцеві 

одружитися з донькою моєю, він і вухом не веде, бо той батько-багач позичає йому гроші, 

а часом то й за позички його ручиться, то пан і не хоче йому жодного клопоту завдавати. 

Через те ж і хотіла б я, паночку, аби вашець за се діло взявся, бо кажуть люди, що вашець 

на те й на світ народився, щоб кривди виправляти, неславу покривати, нещасних рятувати. 

Нехай зглянеться вашець на мою сирітку, на красу її та на вік молодий, на ті її добрі 

прикмети, про які я вже казала; присягаю на Бога і на власне сумління, що всі панянки на 

службі в пані моєї дукині і в підметки їй не годяться, що отій веселій та жартливій 

Альтісідорі до неї далеко, як куцому до зайця. Щоб ви, мосьпане, знали, не все те золото, 

що блищить; Альтісідора тая не так вродлива, як зухвала, не так честива, як легковажна, 

та ще не вельми й здорова: од неї так тхне з рота, що й хвилини близько неї не встоїш. Та 
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навіть пані моя дукиня, і то... Але краще промовчу, бо недаром мовиться, що стіни мають 

вуха. 

— А що там із панею дукинею? Богом милим і душі спасінням благаю, кажіть, доньє 

Родрігес! — зацікавився Дон Кіхот. 

— Ну, коли вже так благаєте,— одказала дуенья,— то розкажу все по щирій правді. 

Адже вашець знає, пане Дон Кіхоте, уроду пані моєї дукині, гладесеньку шкіру на її 

обличчі, що вилискує наче тая шпага, точена та полірована, ті щічки — кров з молоком, 

що на одній сонце сяє, на другій місяць світить? Адже вашець бачить, з якою грацією 

виступає вона, що й землі згорда наче не торкається, на кожнім кроці здоров’я навколо 

розливаючи? Так знайте, пане, все те завдячує вона передовсім Богові, а потім двом 

фістулам, що в неї на ногах: тудою стікають нездорові мокроти, котрими, як кажуть 

медики, вона повна. 

— Богородице Діво! — вигукнув Дон Кіхот.— Чи ж то можлива річ, щоб у пані моєї 

дукині та були такі канальчики? Не повірив би я тому, щоб мені казали ченці босоногі, та 

коли вже каже донья Родрігес, то вже мусить бути правда. Але ті джерельця, та ще в таких 

місцях, мали б не мокроти якісь виливати, а запахущу амбру. Тепер я ладен повірити, що 

ті фістули справді корисні для здоров’я. 

Ледве він договорив ці слова, як двері раптом розчахнулись, донья Родрігес випустила 

з рук свічку, і в кімнаті стало темно, як у вовчій, мовляв, пащі. Бідолашна дуенья відчула, 

як хтось схопив її обіруч за горлянку, що й кавкнути не могла, а другий хтось задубив їй 

мовчки спідницю і почав шмагати патинком якимсь, чи що, так ляскав, що аж сум брав; 

хоть і спочував їй Дон Кіхот, та лежав у ліжку тихо, не ворушився, не мігши знати, що 

воно таке, і собі побоюючись тієї хльори та хльости. Не дурно ж і боявся, бо ті мовчазні 

катюги, покинувши змордовану дуенью, що й гласу одвести не годна була, напустились на 

Дон Кіхота, здерли з нього укривало і простирало і почали давати лупки та щипки, а він 

мусив одбиватися кулаччям; усе те робилось у дивнім безгомінні. Бійка точилась мало не 

півгодини; потім привиддя вийшло, донья Родрігес поправила поли і, постогнуючи 

з болю, вийшла теж, не промовивши ні слова до Дон Кіхота, що залишився в кімнаті сам 

душею, потовчений і пощипаний, збентежений і замислений, намагаючись одгадати, які 

то капосні чарівники завдали йому такої шваби. Та про теє потім; тепер же лишімо Дон 

Кіхота, бо кличе нас Санчо Панса, та й порядок історії того вимагає. 

Розділ XLIX 

Що сталося з Санчом Пансою,  

як він свій острів обходив 
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Ми полишили були великого губернатора гнівним та сердитим на того чмутовитого 

селянина-маляра, який, підучений дворецьким (з дукової, звісно, направи), строїв ото над 

Санчом смішки; та Санчо, хоть був собі неотесаний та неокресаний, на глум таки не 

давався і сказав присутнім, до яких після обговорення секретного листа приєднався 

і доктор Педро Суворіо: 

— Оттепер я направду зрозумів, що судді й губернатори мають чи мусять бути 

з бронзи, щоб не перейматись клопотами надокучливих прохачів, що то кожного часу 

й кожної години пруться зі своїми справами, а ти їм роби суд і право, хоч би там що; але ж 

бідолашний суддя не вислухає їх і не розсудить — або несила його, або не та пора, щоб їх 

приймати, то вже зразу клянуть його і ремствують, перемивають йому кісточки, та й увесь 

рід його костять останніми словами. Та не поспішай же ти, дурний чи божевільний, жди 

слушної пори і часу до твоєї просьби, не приходь в обід чи годину спочинку: адже судді 

то живі люди і мають оддавати природі те, що їй природно належиться: то я тільки сьому 

тілові не даю поживи, дякуючи панові дохтурові Педру Суворію із Гетьків, що стоїть ось 

тутечки і хоче заморити мене голодом, ще й називає таку смерть життям,— дав би Бог 

такого життя йому самому і всьому його кодлу, тобто лихим лікарям, бо добрі 

заслуговують на пальми та на лаври. 

Усі, що знали Санча Пансу, дивувались, чуючи од нього таку витворну мову і не 

знаючи, чим те можна з’ясувати — тим хіба, що високі посади та уряди розум людський 

як не притуплюють, то вигострюють. Зрештою доктор Педро Суворіо з Гетьків пообіцяв, 

що ввечері дозволить йому таки повечеряти, всупереч усім приписам Гіппократа. 

Губернатор ізрадів і так уже дожидав тої вечірньої години, тої жаданої вечері: йому все 

здавалось, що час стоїть і топчеться на місці... Нарешті довгождана хвиля прийшла: 

подано йому січеної яловичини до цибулі та ніжки телячі — з доброї вже, здавалось, 

телиці. З такою охотою накинувся на те їство Санчо, ніби то були міланські рябчики, 

римські фазани, соррентські флячки, моронські перепілки чи лавахоські гуси; споживаючи 

те добро, звернувся до лікаря з такими словами: 

— Оттак, пане медику, щоб і далі не старались для мене за всякі там лигоминки та 

пундики та всякі витребеньки, щоб шлунок мій із плигу, бува, не збився: він у мене навик 

до козини, воловини, солонини, вудженини, ріпи та цибулі, а як дать йому чого дуже 

великопанського, то ще може скривиться або часом і збуриться. Найкраще було б, якби 

стольник подавав мені тієї перемлійки різном’ясої, там що більше перепріє та перемліє, то 

ліпше пахне: кидай туди і пхай що хочеш, аби їдбме було; за се я щиро подякую і колись 

одплачу. А хто з мене буде сміятись, то бережись: попав між пироги, то вже пирожись; 

живімо собі й живімось чесною компанією, бо як Бог освіне, то нікого не мине. 
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А островом цим правитиму по щирості: не ламай закону, бо не подарую нікому, і ніяких 

куку в руку, отож кожен роззуй очі і майся на бачності, бо тут мені сам чорт не брат; 

спробуй тільки хто, я йому покажу... Не чинись, кажуть, медом, бо мухи з’їдять. 

— Та звісно, пане губернаторе,— озвався стольник,— що ваша милость казала, то все 

правда; від імені всіх острів’ян ознаймую, що служитимем вашій милості ретельно, 

добромисно і щиросердо, бо ви взялись до управління від самого початку з такою 

лагодою, що нікому й на думку не спаде словом чи ділом неславу вашій милості учинити. 

— Та вже ж не як,— погодився Санчо,— дурні були б, якби інакше чинили чи думали. 

Отож іще раз кажу, добре дбайте про мене та про Сивого мого, бо то річ найстарша 

і найважніша; от-от стане невидно — і в обхід нічний рушимо: маю намір очистити сей 

острів од усякої нечисті, ледарі та іншої наволочі; щоб ви, друзі мої, знали, оті гультяї та 

нероби в державі — все одно що трутні у вулику, той мед поїдають, що робучі пчілки 

надбали. А ще гадаю ратаям підпомогу давати, шляхті всі привілеї зберігати, честивих 

нагороджати, а понад усе віру святу і гідність отців духовних шанувати... Як воно вам, 

друзі, здається — до діла я кажу, чи так, аби-то? 

— Таке ви, пане губернаторе, кажете,— мовив дворецький,— що я дивуюся: як то 

чоловік без освіти (ваша милость, здається мені, зовсім-таки не одукована) висловлює такі 

мудрі речі, такі глибокі думки, що їх ніколи не могли сподіватись од вашого розуму ті, що 

нас сюди прислали, і ми самі, що сюди прибули. Трапляються-таки чудеса на світі: 

з посміху люди бувають, а хто сміється, той інколи в дурнях зостається. Отож по вечері, 

що її губернатор спожив з дозволу доктора Суворія, спорядилися до нічного обходу. 

Разом із Санчом вийшли також дворецький, секретар та стольник, хроніста, що мав 

Санчові діяння на незабудь потомним списувати, стражники й писарчуки судові — 

словом, чималенький загін набрався; посередині виступав сам губернатор з жезлом 

у руці — то треба було бачити! Пройшли одну вулицю, другу, аж чують — шпаги 

дзенькають; підбігли, дивляться — двоє чоловіків якихось б’ються, фехтуючи. Як 

побачили, що правосуддя надходить, розчепились; один із них гукнув: 

— Пробі! Рятуйте! Чи видана то річ — на чоловіка серед вулиці отак-о нападати, 

привселюдно в городі грабувати? 

— Угамуйтеся, чоловіче добрий,— сказав Санчо,— та розкажіть мені, чого ви завелися: 

я тут губернатор. 

Обізветься тоді другий заводій: 

— Пане губернаторе, скажу коротенько я. Хай вашій милості буде відомо, що сей 

молодець виграв оце допіру в гральні, що он навпроти, тисячу з гаком реалів, Бог його 

знає яким уже там робом. Я при тій грі був, і як до сперечки доходило, підсуджував йому, 
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душею часом кривлячи; коли вже він зіскочив, я сподівався, що й мені з тої вигри який 

таляр капне, як між благородними людьми ведеться: не дарма ж нам там стояти, коли 

треба, підтакувати, до сварки та бійки не допускати; а він гроші в кишеню, та й хода. 

Я з горя за ним, прошу його так чемненько та лагідненько, аби дав мені бодай вісім реалів. 

Знає ж бо, пройдисвіт, що чоловік я чесний; та нема в мене осади ні посади: тієї батьки не 

лишили, а сієї сам не добув. А сей із шахраїв шахрай, із махлярів махляр дає всього 

чотири; отакий він, пане губернаторе, безстидний та безсовісний! Їй же Богу, якби ваша 

милость була не нагодилась, він би мені тую вигру з горла виригнув, я б йому показав, що 

по чому! 

— Що ви на сеє скажете? — спитав Санчо у першого. 

Той відповів, що супротивник його правду каже: він справді не хотів дати йому більше 

чотирьох реалів, бо вже багато разів давав йому одчіпного передше, а ті, що на одчіпне 

сподіваються, мали б бути скромніші і вдячно приймати те, що їм дають, а не торгуватися 

з тими, що виграли; хіба що знали б напевне, що гроші виграно нечесно, по-махлярськи. 

Найкращим же доказом того, що він не шахрай,— додав гравець,— є вже те, що він не 

хотів давати грошей, бо шахраї, як правило, діляться виграшем із глядачами, котрі їх 

знають. 

— То правда,— сказав дворецький.— Тепер подумайте, пане губернаторе, що випадає 

вашій милості зробити з сими людьми. 

— А випадає ось що,— одказав Санчо.— Ви, що виграли гроші, чи там чесно, чи 

нечесно, чи ще як, негайно дайте сто реалів оцьому гайда-бурі, понадто тридцять на 

бідних рештантів. А ви, що не маєте ні осади, ні посади, а ходите в туниках по острову, 

зараз же беріть собі тих сто реалів і вимітайтеся з острова (даю на збори один день), та 

й не смійте сюди повертатись десять років; як же повернетесь раніше, то решту вигнання 

одбуватимете вже на тім світі, бо повішу вас (чи нехай там кат на мій наказ повісе) на 

шибениці. І ніхто не важся мені перечити, бо гірше буде. 

Той заплатив гроші, а сей узяв; один пішов додому, другий подався геть із острова. 

Тоді губернатор сказав: 

— Або мені не стане влади, або позакриваю тут усі гральні: вони, видиться мені, до 

великої призводять шкоди! 

— Оцієї, що навпроти,— озвався писар,— ваша милость не зможе, мабуть, закрити, бо 

держить її значний чоловік; до того ж більше він сам за рік у карти програє, ніж із дому 

свого зиску має. От на костирнях та картярнях нижчого розбору може ваша милость свою 

владу показати: вони ж то найбільше шкоди приносять і найбільші скривають 

неподобства. У домах же значних панів та кавалерів не важаться шахраї знамениті до 
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своїх махлярських штучок удаватися; а що згубна пристрасть до гри широко в громаді 

розпросторилась, то краще вже нехай люди грають у благородних домах, аніж у кишлі 

якого ремісника, куди заманюють фраєрів і до півночі або й за північ облуплюють їх до 

живого тіла. 

— Про сеє, писарю,— перебив його Санчо,— можна ще багато чого сказати. 

Тут до них наблизився стражник, тягнучи з собою якогось хлопця. 

— Пане губернаторе, отсей молодик ішов нам назустріч, а як побачив слуг правосуддя, 

показав плечі і рвонувся навтікача, не кажи ти олень. Се, напевно, якийсь злочинець. 

Я кинувся навздогін, та якби він не спіткнувся і не впав, навряд чи я його наздогнав би. 

— Чого ти, хлопче, тікав? 

— А того, пане, щоб стражники не завдавали мені всяких питань,— відповів хлопець. 

— Яким ремеслом бавишся? 

— Я ткач. 

— А що ж ти тчеш? 

— Клюги до списів, з дозволу вашої милості. 

— Ти, я бачу, із жартунів... Смішки тут мені строїш! Гаразд. Куди ти оце ішов? 

— Свіжим повітрям подихати, пане. 

— А де тут дишуть свіжим повітрям? 

— Де вітер віє. 

— Добре. До ладу кажеш, розумний, нічого сказать. Отож уяви собі тепер, що я вітер 

і дую тобі в спину, поки не задую в тюрму. Беріть його і ведіть! Спатиме він у мене сю ніч 

без свіжого повітря! 

— Овва, пане! — одказав хлопець.— Не можете примусити мене спати в тюрмі, як не 

можете й королем зробити! 

— Як то не можу тебе змусити! — спитав Санчо.— Хіба ж я не маю влади замкнути 

тебе і тоді тільки випускати, коли захочу? 

— Якби ви, пане, мали ще більшу владу,— сказав хлопець,— і тієї не стало б, щоб 

примусити мене спати в тюрмі. 

— Як то ні? — обурився Санчо.— Ану ж, ведіть його не гаючись до тюряги, хай на 

власні очі переконається, що не його правда. А щоб мав темничник задля користі своєї 

йому попуск попускати, заплатить дві тисячі дукатів кари, хоть би на один крок із в’язниці 

дав ступити. 

— Усе то фрашки,— відповів хлопець.— Іще той на світ не народився, щоб примусив 

мене в тюрмі спати. 
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— Скажи ж мені, сатанча,— спитав Санчо,— може, ти янгола такого маєш, що тобі 

кайдани зніме, в які я тебе заб’ю? 

— Ну-бо, пане губернаторе,— сказав тоді хлопець,— говорімо тверезо, по-діловому. 

Даймо на те, що ваша милость затокарить мене в тюрму і заб’є в кайдани та в диби, кине 

мене в глибку і накладе кару на темничника, коли той мене випустить; даймо на те, що 

темничник вас послухає — все одно, якщо я не захочу заснути на цілу ніч, то чи вистачить 

усієї влади вашої милості примусити мене заснути проти моєї волі? 

— Правда його,— сказав секретар,— викрутився-таки, мудрик. 

— Виходить,— підхопив Санчо,— ти не даси собі заснути на те тільки, щоб свою волю 

вволити, а не на те, щоб супроти моєї піти? 

— Та звісно, пане,— сказав хлопець.— Щоб вам перечити, того мені й не снилось. 

— То йдіть собі з Богом,— промовив Санчо,— спіть у себе вдома на здоров’ячко, 

пошли вам Боже добрий сон, я його не одбиратиму; тільки раджу вам надаліне жартувати 

з правосуддям, бо ті жарти колись боком вам вилізуть. 

Хлопець той пішов, а губернатор справляв далі свою рунду. По якій там хвилі знов 

надійшли два стражники, що вели затриманого. 

— Пане губернаторе,— доповіли,— се, хоть і в мужчинському перевдязі, не чоловік, 

а особа жіночої статі, та ще й непогана. 

Двоє чи троє піднесли їй до очей ліхтарі, що освітили обличчя дівчини років так 

шістнадцяти, чи, може, трохи більше: волосся їй було вбране в зелено-золоту сіточку 

шовкову, а сама була вродлива, як та перлинонька. Оглянули її з ніг до голови: на ній оули 

панчохи черленого шовку, підв’язки білої тафти з френзлями-золоттям по краях, плюндри 

зеленого златоглаву, а під кунтушем чи козакином з такої самої матерії — куртка з тонкої 

білої в золоті тканини, на ногах білі чоловічі черевики; шпаги при боку не було, натомість 

коштовний кинджал, а на пальцях мала персні предорогі. Одне слово, дівчина всім 

припала до вподоби, але ніхто її не знав; місцеві мешканці здумати не могли, чия вона, 

а учасники жарту, що над Санчом витворявся, були здивовані найдужче: ця зустріч не 

була в них запланована, і вони не знали, на яку й ступити. Санчо, вражений тої дівчини 

вродою, спитав нарешті, чия вона, куди йшла такої доби і що її схилило до того перевдягу. 

Дівчина спустила сором’язливо очі в землю і сказала: 

— Не можу я, пане, привселюдно про те говорити, що я воліла б у секреті тримати. 

Одно тільки хочу, щоб ви знали: я не злочинниця якась і не безчесниця, а безталанна 

дівиця, яку ревнощі присилували знехтувати веління доброго звичаю. 

Сеє почувши, дворецький промовив до Санча: 
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— Скажіть, пане губернаторе, сим людям одійти набік, щоб ваша панянка могла вільно 

говорити все, що хоче. 

На губернаторів наказ усі зайві одступились, зостались лише дворецький, стольник та 

секретар. Опинившись у вужчому колі, дівчина вела річ далі: 

— Я, панове, донька Педра Переса Масорки, тутешнього орендаря по вовні; він часто 

приходить у гості до мого батька. 

— Тут щось не так,— перебив її дворецький.— Я добре знаю Педра Переса, і дітей 

у нього нема, ані сина, ані доньки; а ще ви кажете, що він ваш батько і ходить у гості до 

вашого ж таки батька. 

— І я се помітив,— обізвався Санчо. 

— Бачите, панове, я так розгубилась, що кажу сама не знаю що,— одказала дівчина.— 

А по щирій правді, то я — донька Дьєга де ла Льяни, котрого ваші милості всі, напевне, 

знають. 

— Отеє вже схоже на правду,— одказав дворецький.— Я знаю Дьєга де ла Льяну, то 

пан значний і багатий, має сина й доньку; відколи ж повдовів, то ніхто в місті не може 

похвалитись, що ту доньку в образ коли бачив: батько держить її взаперті, і променю 

сонячному на неї не дає глянути, а славлять люди, що вона в нього пишна красуня. 

— То правда,— сказала дівчина.— Ота його донька тут перед вами. А чи вже з мене 

така красуня, як люди славлять, чи ні, то ви, панове, мабуть, трохи розчарувались, мене 

побачивши. 

По сім слові почала ревно плакати; секретар підійшов тоді до стольника і шепнув йому 

стиха на вухо: 

— Мабуть-то справді щось важливе притрапилось цій панночці, що, бувши такою 

вельможною, вийшла з дому такої доби і в такому одязі. 

— У цьому нема жодного сумніву,— одказав стольник,— тим більше що й сльози її 

потверджують ваше припущення. 

Санчо потішав дівчину, як уже там умів, словами і вмовляв розповісти сміливо геть-

чисто все, а ми, казав, з дорогою душею поможемо, чим тільки наша мога. 

— Тут така історія, панове,— почала дівчина.— Ось уже десять років, як поховано 

в сиру землю мою маму, і з того часу татко мій тримає мене взаперті. Службу Божу 

правлять у нас у домашній каплиці, і ввесь цей час я бачила вдень тільки сонце на небі, 

а вночі — лише місяць та зорі; я не знаю, що то таке — вулиці, майдани, храми, не бачу 

жодного чоловіка, опріч татка мого та брата, та ще того орендаря Педра Переса, що нас 

часом одвідує (тим я його й назвала була моїм батьком, щоб прізвище своє’приховати). 

Отаке затворницьке життя, заборона з дому виходити, хоч би й до церкви, багато вже днів 
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і місяців рве мою душу: захотілось мені страх світу побачити, принаймні хоть на те місто 

глянути, в якому я народилась; таке бажання, здавалось мені, не порушує правил 

пристойності, яких ми, панянки значного роду, дотримуватись маєм. Чула я про бої биків, 

про верхогони, про комедії, що. в театрі виставляють, та все розпитувала брата (він на рік 

од мене молодший), що воно таке, він мені поясняв, як умів, та ті пояснення ще більше 

піддавали мені охоти всі ті дива на власні очі побачити. Тоді — щоб уже скінчити 

оповідання про мою недолю — почала я свого брата просити та благати, бодай була 

ніколи не просила й не благала... 

І знову вдарилась у сльози. 

— Кажіть-бо далі, ясна панно,— обізвався дворецький.— Кажіть, що вам там 

притрапилось — ви ж бачите, усіх нас схвилювала ваша мова та сльози ваші. 

— Мало вже мені лишилось казати,— промовила дівчина,— а більше, мабуть, плакати, 

бо неслушні бажання тільки до таких от сумних наслідків привести можуть, і ні до яких 

інших... 

Так у душу до стольника врода дівоча запала, що він іще раз підвів ліхтаря свого, щоб 

нею знову полюбуватись: сльози, що вона проливала, здавались йому жемчужною росою 

на траві луговій, перлами оріянськими многоцінними, і він хотів уже, щоб нещастя її не 

таке було велике, як судити по плачу її та зітханнях. А губернатора нетерплячка брала; 

нехай би вже панянка не томила їх та кінця боржій доводила, бо надворі вже нерано, 

а міста ще он скільки обійти треба. Тоді вона, зітхаючи та схлипуючи, повела річ далі: 

— Усе моє нещастя й безталання од того тільки пішло, що я впрохала брата, аби 

перевдягнув мене в свої хлоп’ячі строї і вивів мене вночі з дому, щоб я, поки татко 

спатиме, могла на місто подивитись; доти я його благала, поки не вволив моєї волі: 

прибрав мене так, як бачите, а сам у моє перебрався. То йому все так пристало, мовби на 

нього шите, а що йому ще й вус не засіявся, то чиста з нього вийшла панночка-

вродливиця. Отож сеї ночі, годині так о першій, ми вийшли з дому, ведені недомислом 

дитячим, обійшли вже, вважай, ціле місто і хотіли додому вертатись, як побачили раптом 

людей громаду чималу; братик мій і каже: «Сестричко, то, напевне, рунда ходить; отож 

ноги на плечі та й біжи за мною, бо як упізнають, то буде нам лихо». Сеє сказавши, 

рвонув — ні, шугнув! — навтікача, а я, перелякавшись, пробігла ступнів, може, шість чи 

сім та й упала, аж тут надбіг стражник і привів мене перед ваших милостей, мов 

нечемницю яку та негідницю, на позорище людям. 

— Скажіть же, панночко,— озвався Санчо,— вам і справді нічого гіршого не 

трапилось? Ви ж говорили нам спершу про заздрощі, які нібито випровадили вас із дому. 
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— Ні, нічого мені такого не трапилось, і не ревнощі з дому мене випровадили, лише 

бажання світу побачити чи хоть на вулиці міста нашого подивитись. 

Що дівчина правду казала, потвердилось невдовзі ось чим: сіпаки привели перед очі 

властей і брата її, що його один із них ухопив-таки, як він од сестри тікав. На ньому була 

препишна спідниця й накидка з голубого адамашку, облямована золотою тасьмою; на 

голові не мав ані капелюшка, ані намітки якої, кучеряве волосся золотіло йому колечками. 

Губернатор із дворецьким та стольником одвели його набік, щоб сестра не чула, і стали 

його розпитувать, чого се він так нарядився; хлопець, збентежений та присоромлений, 

розповів їм те саме, що й сестра, що вельми врадувало закоханого стольника. Губернатор 

же сказав їм таке: 

— Ясна річ, панове мої, що це вже нерозумна дитяча витівка, і не треба було стільки 

слів позавгорідніх, стільки сліз і зітхань, щоб про ті пустощі оповісти. Сказали б просто: 

ми, мовляв, отакі й такі, вийшли з дому батьківського вулицями пройтися, так собі, 

з цікавості, без жодного іншого заміру,— то й ділу був би кінець без усіх оцих рюмів та 

хлипів. 

— Правда ваша,— одповіла панночка,— але я така була заморочена, що просто не 

могла знайти відповідної мови. 

— Нічого страшного,— сказав Санчо.— Зараз ми одведемо ваших милостей до 

отецького дому, може, вас там ще й кинулись. Та надалі не будьте лишень такими 

цікавими на походеньки: дівці воля то судома, вломи ногу, сиди дома; жінка куриці до 

пари — аби з двору, вже й пропала; хто хоче на когось подивиться, той себе хоче 

показать. Оце вам і вся. 

Хлопець подякував губернаторові за ласку, яку він їм зробив, зволивши провести їх 

додому; недовго ж і водились, бо дім той був недалечко. Як прийшли, братик кинув 

крем’яшком у вікно заґратоване, тут же вийшла служебка, що на них чекала, і відчинила 

їм браму. Вони ввійшли, полишивши наше товариство в подиві На вроду їхню та звичай 

добрий, на бажання їхнє світу побачити, за межі міста не виходячи — все те приписали 

вони віку їхньому молодому. Стольник, уражений у саме серце, вирішив завтра ж іти 

свататись до панянки, сподіваючись, що батько не відмовить йому, як особі, близькій до 

дука. Санчові теж роїлось щось подібне в голові: одружити б десь трохи пізніше того 

паничика з Санчикою своєю... який же б то жених устояв перед губернаторівною? 

На цьому й скінчився нічний обхід, а за два дні, як побачимо далі, скінчиться й Санчове 

урядування, що перекреслить і переверне всі його плани. 
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Розділ L,  

де з’ясовується, хто були ті чарівники  

та мучителі, що дали дуеньї лупки,  

а Дон Кіхотові щипки та дряпки, а також пригоди пажа, 

що повіз листи до Терези Санчихи 

Повідає Сід Ахмед, скрупульозний дослідувач щонайдрібніших обставин сієї 

правдомовної історії, що як виходила з свого покою донья Родрігес, аби до Дон Кіхота 

податися, товаришка її, що в однім з нею покої спала, теє постерегла; а що всі дуеньї 

люблять такі речі визнавати, висліджувати та винюхувати, пішла за нею назирці 

потихеньку, що сердешна донья Родрігес нічого й не помітила; як же побачила, що та 

ввійшла в Дон Кіхотову кімнату, то зразу ж, по дуенському шепотинницькому звичаю, 

побігла до пані дукині: так і так, мовляв, донья Родрігес у Дон Кіхота в кімнаті. Дукиня 

сказала про те дукові і попросила дозволу піти туди з Альтісідорою подивитися, що вони 

там роблять; дук дозволив, і дукиня вдвох з покойовою пішли тишком-нишком, 

обережненько ступаючи; дійшовши до дверей кімнати, спинились і чули все, про що там 

говорилось. Як почула дукиня, що блягузкала донья Родрігес про її аранхуеські фонтани, 

не змогла далі терпіти, як і огуджена Альтісідора: сповнені обурення й жадоби помсти, 

вдерлись вони як стій до кімнати та й дали ото доброго перегону і злорічниці-дуеньї 

і рицареві, що її слухав,— ніщо-бо так не розпалює гніву у жінок і бажання відплати, як 

зневага вроді їхній та пишанню. Дукиня розповіла про все те мужеві, на велику його втіху, 

і вирішила далі провадити жарти та смішки коштом Дон Кіхота: вислала пажа, того 

самого, що вдавав Дульсінею в тій сцені, де йшлося про її відчарування (про що Санчо, 

урядуючи, геть-чисто забувся), вислала, кажу, його до Терези Пансихи з листом од 

чоловіка; до того додала ще й листа від себе персонально та чималий разок коралів 

у подарунок. 

Отож, повідає історія, паж той, хлопець бистрий і ручий, бажаючи догодити панству, 

подався охоче до Санчового села; не доїжджаючи до нього, побачив жінок громадку, що 

по річці хустя прали, і спитав, чи не скажуть йому, де тут живе така собі Тереза Панса, 

жінка Санча Панси, що служить за джуру в рицаря, званого Дон Кіхотом; на те питання з-

поміж краль устала дівчина одна і каже: 

— Та Тереза Панса то мої мама, а той Санчо Панса то мої панотець, а той лицар то наші 

пан. 
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— То ходіть, панянко, сюди,— сказав паж,— і проведіть мене до вашої мами: везу їй 

листа й подарунки од вашого татка. 

— З дорогою душею, паночку,— відповіла дівчина чи, сказати б, піддівча — виглядала 

років так на чотирнадцять. 

І, кинувши прання своє на товаришку, скочила, як була, боса й простоволоса, перед 

коня пажевого і сказала: 

— Їдьте, паночку, оно наша хата край села, а мама мої дома: журяться, що давно вже 

нема вісточки од нашого панотця. 

— Везу їй добрі вісті,— одказав паж,— буде за що Богові дякувати. 

Отак біжком, навстриб, навскач добігла дівчина до села і, не заходячи до хати, гукнула: 

— Виходьте, мамочко Терезочко, виходьте мерщій! Тут пан якийсь приїхав, везе нам 

од таточка листи і ще щось. 

На той галас вийшла мати, Тереза Панса, з куделею в руці; на ній була сіра спідниця, 

спереду коротка, наче їй хто поли до страмного підрізав, такий самий сірий станик 

і сорочка з широким викотом. Була ще не яка стара (показувала під сорок), кріпка, дужа, 

туга й сухорлява. Побачивши доньку й пажа верхи на коні, спитала: 

— Що тут, доню, робиться? Що се за пан? 

— Слуга ласкавої пані, доньї Терези Панси,— відповів паж. 

Сеє сказавши, миттю скочив з коня і з виразом глибокої покори прикляк перед Терезою 

на коліно. 

— Дайте мені, вашмосць, руки, пані моя ласкава, доньє Терезо! — промовив він.— Хай 

я їх вам поцілую, як законній і правовитій сопрузі Дона Санча Панси, дійсного 

губернатора острова Гармадармії. 

— Ой, пробі, паночку, не робіть того! — одказала Тереза.— Ніяка я не пані вельможна, 

а бідна собі селянка, дочка ціпов’яза і жінка джури мандрованого, а не якогось там 

губернатора! 

— Ваша милость,— заперечив паж,— є достойна сопруга архідостойнішого 

губернатора, а на доказ того прийміть, ваша милость, оці листи й подарунки. 

Тут же вийняв з кишені низку коралів із золотим замочком, повісив їй на шию і сказав: 

— Оце вам лист од пана губернатора, а ось другий, і ці коралі, од пані моєї дукині, що 

послала мене до вашмосці. 

Тереза аж нестямилась, і донька її так само; нарешті дівчина сказала: 

— Хоть ви мене ріжте, а це таки витворки пана нашого Дон Кіхота, він десь і дав 

таткові губернаторство чи грапство яке, що то було все нахвалявся. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2624 

 

— Так воно і є,— сказав паж,— саме з поваги до пана Дон Кіхота настановили пана 

Санча на губернатора острова Гармадармії, як ви побачите з сього листа. 

— Прочитайте ж мені його, панчику-дворянчику,— попросила Тереза,— бо прясти то 

я вмію, а читати — ані в зуб. 

— Отак же й я,— додала Санчика.— Та постривайте лишень, піду покличу якого 

читаку, або пароха самого, або й бакаляра Самсона Карраска — вони раді будуть вісточці 

од татка. 

— Нікого не треба кликати,— сказав паж.— Прясти то я не вмію, а читати — будь 

ласка. От я вам і зачитаю. 

Та й прочитав їм Санчового листа — я його тут не наводитиму, бо ви його читали 

раніше; тоді вийняв другого листа, од дукині, а в ньому писалось от що: 

«Дорога моя Терезо! Високі прикмети мужа вашого, Санча, доброта його та бистрий ум 

спонукали мене й зобов’язали просити мужа мого, дука, щоб він доручив йому урядувати 

на острові, одному з багатьох, що ми посідаємо. Маю відомості, що урядує він, як той 

орел сизокрилий, чим я дуже задоволена, як і муж мій, дук; я вже не знаю, як дякувати 

Богові, що не помилилась я, вибравши собі такого губернатора; щоб ви, пані Терезо, 

знали, як важко тепер знайти доорого управителя! Нехай же мені тепер так гаразд од Бога 

діється, як ваш Санчо урядує. 

Посилаю вам, люба моя, разок коралів із золотим замочком; воліла б я, щоб то були 

оріянські перли; та поклонись, як то кажуть, хоч кістю, аби з доброю мислю. Прийде час, 

ми спізнаємось краще, зійдемось ближче, то здобудемось на щось інше. Кланяйтесь од 

мене доньці вашій Санчиці, скажіть їй, нехай лаштується, бо думаю дати її заміж за 

значного чоловіка, що вона й незчується. 

Казано мені, що в вашім селі родять лепські жолуді, то пришліть мені, спасибі вам, 

десяточків зо два, то мені од вас дорога пам’ятка буде; а ще пропишіть мені широко 

й розлого, як вам там живеться і ведеться. Коли вам чого треба буде, то кажіть — зараз 

і вродиться. З тим майтеся в Божій ласці. 

Дано з сього замку. Ваша зичлива приятелька 

Дукиня». 

— Ой! — гукнула Тереза, вислухавши листа,— яка ж то добра, яка то мила й привітна 

пані! Із такими паніями я в огонь і воду піду, не то що... А оці наші, которі з полупанків, 

то така вже пиха — і вітер на них не подми! Іде до церкви, носа задере, не кажи ти 

королева, а на нашу сестру то й не глянуть, щоб ока бува не загидити... А то ж така 

вельможна пані, шуточки — дукеня! — назива мене приятелькою, як до рівні промовля,— 

хай така висока буде, як на всю Ламанчу найвища дзвіниця! А що жолудів проха, то я їй, 
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паночку, цілий кошіль пошлю, та ще таких буйних, що подивися-глянься! А тепер, 

Санчико, треба ж пана он пришанувати: коня попорай, із стайні яєць принеси, сала шмат 

добрий уріж, нагодуй його по-рицарськи: бо і вісті гарні нам приніс, і сам собою такий 

бравий. А я тим часом піду сусідкам нашою радістю похвалюся, та й панотцю парохові, та 

й майстрові Ніколасу, цилюрнику, що такі добрі завше були до твого татка. 

— Зараз, мамо! — одказала Санчика.— Тільки, може б, ви дали мені тих коралів хоть 

половину, бо не така ж, гадаю, пані дукеня дурна, щоб ото все вам тільки присилать. 

— Всі твої будуть, доцю,— заспокоїла її Тереза,— та хай уже я день чи два на шиї 

поношу, то ж буде серцеві утіха яка! 

— Ще більша буде втіха,— сказав паж,— як вив’яжу я щось із сього клунка: тут у мене 

убір із щонайкращого сукна, що губернатор один тільки раз, на полювання йдучи, вдягав, 

а тепер посилає панні Санчиці. 

— Дай йому, Боже, тисячу літ віку! — гукнула Санчика.— А другу чи й третю тисячу 

тому, що привіз! 

Тим часом Тереза вийшла на вулицю з листами в руках і коралями на шиї,— так у ті 

листи тарабанила, ніби то бубон був; як побачила, що їй назустріч парох із Самсоном 

Карраском іде, заговорила, пританцьовуючи: 

— Ниньки вже й ми, Богові дяка, не в бідних родичах ходим! Губереньку маєм! Ану ж 

попадись мені тепер Шляхтянка яка мальована, чи не втру я їй носа?! 

— Що таке, Терезо Панса? Що се за дурниці, що то в вас за листи? 

— І ніякі вам не дурниці, а листи осьдечки-о од дукень та од губернаторів, а на шиї 

коралі, пацьорочки золотенькі, а сама я — губернаторша! 

— Таке говорите, що Бог вас хіба розбере, а ми ні. 

— Самі гляньте,— сказала Тереза. 

І подала їм листи. Парох зачитав їх уголос, щоб і Самсон почув; бакаляр поглянув на 

панотця, а панотець на бакаляра, дивуючись прочитаному; врешті Самсон Карраско 

спитав, хто тії листи привіз. Тереза запросила їх до своєї хати, щоб на посланця 

глянути — там такий панич, як гвоздик, привіз їй іще й дорожчого гостинця. Парох зняв 

їй коралі з шиї, туди-сюди глянув: справжні! Здивувався ще більше та й каже: 

— Клянусь рясою, що в мене на хребті, не знаю вже, що думати й що казати про ті 

листі і дарунки: з одного боку бачу і руками чую — правдиві коралі; а з другого боку 

читаю, що дукиня просить їй жолудів прислати два десятки. 

— Оце вже справді — розбери та й знову склади! — сказав на те Карраско.— Ну ходім, 

подивимось на подавця сієї цидули; може, од нього довідаємось чогось певного про цю 

замороку. 
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Та й пішли утрьох до Терезиного дому. Там уже паж завдавав коню своєму оброку, 

а Санчика кришила сало гостеві на яєшню — дуже він припав до вподоби хазяям 

і поставою своєю, і строєм. Усі чемненько привіталися навзаєм; тоді Самсон спитав 

у пажа, що там чути за Дон Кіхота і за Санча, бо хоть і читали ми, каже, листи од Санча та 

Дукині, то все-таки сумніваємось — чи справді Санчо губернатором став, та ще й над 

островом: адже всі (чи майже всі) острови на Середземнім морі належать його величності 

королю. На те паж відповів: — Що пан Санчо Панса став губернатором, у тім жодного не 

може бути сумніву, а чи вже над островом, чи ні, того не скажу; досить, що в тій 

місцевості живе більше як тисяча душ. А щодо жолудів, то мушу вам сказати, що пані моя 

дукиня така проста, така скромна: може не тільки у селянки жолудів попрохати, а й до 

сусідки по гребінця послати. Щоб ви, ваші милості, знали — арагонські дами, хоть би 

й найзначнішого роду, не такі церемонні та бундючні, як кастільські, і до людей 

ставляться по-простому. 

На цю розмову нагодилась Санчика — внесла яєць повну пелену і спитала в пажа: 

— А скажіть, паночку, які ногавиці мій панотець носить, відколи губернатором став: 

з пишними бганками вгорі, чи як? 

— Я щось не придивився,— відповів паж,— мабуть, що такі. 

— Ой Божечку ж мій! — гукнула Санчика.— От би побачити татка в таких плюндрах! 

Воно мені од самої колиски снилось, щоб на таткові такі ногавиці були! 

— Дасть Бог, ще й не те ваша милость побачить,— сказав паж.— Як він іще місяців зо 

два поурядує, то їздитиме з заслоною од сонця на виду. 

Парох із бакаляром помітили, правда, що паж говорив не без глузів, але ж ті пишні 

коралі та вбрання мисливське, прислане Санчом (Тереза вже їм показала), свідчили про 

щось інше; проте вони посміялися-таки з дівочих забаганок, а тут іще й Тереза: 

— Панотченьку,— каже,— може, там хто їхатиме в Мадрід чи в Толедо, то нехай купе 

мені оті робронти пишні да розкішні, по самій моді і щонайліпші, бо мушу губернаторство 

мужеве шанувати, як умію, та й кариту хай достануть, бо, хоть не дуже й хотілось, до 

двору доведеться їхати: уже ж, мавши мужа-губернатора, мене на теє стане. 

— Ще й як, мамо, стане! — раділа Санчика.— От якби-то вже не завтра, а сьогодні, 

щоб люди бачили, як я з паньматкою в кариті їду, а вони хай що-хотя кажуть: «Дивіться, 

мовляв, на нашу часниківну, як вона в кариті розсілася та розляглася, наче та папиха 

римська!» Так вони ж грязь топтатимуть, а мої ноги в сухому! А всім огудникам та 

осудникам — сіль та перчина! Аби мені тепло, нехай кажуть «пекло»... Добре я, мамцю, 

кажу? 
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— Ти доню, говориш, як у дзвони дзвониш! — відказала Тереза.— Таке добро, іще 

й більше, чоловік мій славний уже давно напроврочив. Ось уздивишся, дитино, він не то 

що, а і в грапині мене виведе: тут, мовляв, аби почин, а там уже буде викший чин. Каже, 

було, твій тато (а він не тільки тобі, а всім приказкам батько): дають корівку — біжи по 

верівку; дають губернаторство — хапай, дають грабство — грабастай! Манять тебе 

гостинчиком, а ти його в тайстру! А що ж — спати будемо й мовчати, коли добра доля 

в вікно постука? 

— Що мені по тому,— підхопила Санчика,— коли хтось, побачивши мене одягненою 

та гордовитою, що мені по тому, як хто скаже: «Пишається, як сучка в наритниках!» 

Нехай собі! 

Слухавши такі речі, парох озвався: 

— У мене таке враження, ніби оці Панси, всі в роду їхньому так і народжуються 

з мішком приповідок у тілі. Ще я жодного з них не бачив, щоб не сипали в розмові тими 

приказками направо й наліво. 

— То правда,— сказав і паж.— Пан губернатор Санчо сипле їх, мов з рукава, хоч і не 

завжди до ладу, і те втішає пані мою дукиню і самого дука, вони їх вельми похваляють. 

— Скажіть нам, пане, нарешті,— звернувся до нього бакаляр,— чи дійсно усе оте 

правда — що Санчо губернатором став, що є така дукиня на світі, щоб Терезі писала 

й подарунки їй посилала? Нам усе-таки не віриться, хоть ми й дарунки в руках тримали 

й листа читали. Чогось нам здається, що все це штучки Дон Кіхота, земляка нашого, який 

гадає, що все на сім світі чарами діється. Я б і сам оце вашу милость полапав і помацав, 

щоб переконатись, що ви не якийсь там фантастичний посланець, а людина з крові й кості. 

— Про себе, панове, можу сказати,— відповів паж,— що я справжній посланець, пан 

же Санчо Панса дійсно губернатор; пани мої, дук із дукинею, можуть давати і справді 

дали йому таку посаду, і він, як я чув, чудово справляє свою службу. А чи є тут чари, чи 

нема, то вже хай ваші милості самі вирішують. Оце і все, що я знаю, і можу присягнути на 

тому найдорожчим — життям моїх батьків, які ще, слава Богу, живі й здорові. 

— Може, воно так і є, як ви кажете,— мовив бакаляр,— проте dubitat Augustinus
1
. 

— Сумнівайся хто хоч,— відповів паж,— а що правда, то не гріх: вона завжди над 

брехнею, як олива над водою, наверх випливе. А як ні, то operibus credite, et non verbis
2
: 

нехай хто з ваших милостей поїде зі мною і на власні очі в тому пересвідчиться, чому уші 

віри не ймуть. 

                                                      
1 Буквально: Августин сумнівається (латин.). Тобто: це ще підлягає сумніву.— Прим. 

перекладача. 
2 Вірте ділам, а не словам (латин.).— Прим. перекладача. 
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— Як кому вже їхати, то мені,— сказала Санчика.— Візьміть мене, пане, на коня 

у забедри, я поїду залюбки на панотця подивитись. 

— Доньки губернаторів не мандрують отак самотою, а їздять у супроводі карет і ношів, 

з численною службою. 

— Далебі,— сказала Санчика,— мені все одно, чи на ослиці їхати, чи в кариті. З мене 

вередуха не яка! 

— Цить, дівко! — сказала Тереза.— Верзеш тут казна-що: ти краще слухай, що пан 

каже. Який час, такий лас: поки твій батько був просто Санчо, ти була Санчика, а тепер, як 

він на губернатора вийшов, ти вже панночка — не знаю, чи так я кажу, чи ні. 

— Донья Тереза каже добре, ще й надто,— мовив паж.— Але дайте мені чогось 

попоїсти, та й не баріться, бо думаю над вечір назад рушати. 

Тоді озвався парох: 

— Може б, ваша милость пішла причаститись до мене, бо хоть донья Тереза господиня 

гостинна, навряд чи зможе гідно пришанувати такого знакомитого гостя. 

Паж одмагався спочатку, та потім таки погодився, і священик залюбки повів його до 

себе, щоб розпитати докладніше про Дон Кіхота та його подвиги. 

Бакаляр зохотився був написати листи-відповіді для Терези, та вона не хотіла його до 

своїх справ мішати, бо мала Самсона за хитренького глузівника. Тож найшла собі за книш 

та яєць двійко ченчика одного письменного, і він написав їй два листи — один до 

чоловіка, другий до дуки ні, так достоту, як вона з своєї голови видихтувала: були ті 

листи, як то побачимо далі, не найгірші серед тих, що наводяться в сій знаменитій історії. 

Розділ LI. Про дальше Санчове урядування  

та про інші події, не такі вже й погані 

Настав день після ночі губернаторського обходу; стольник всю ту ніч не спав, 

перебираючи в душі риску за рисочкою вроду перевдягнутої панянки, гожість її та 

любість, а дворецький складав до самого світу письмовий звіт панам своїм про все, що 

тільки Санчо Панса говорив і діяв, дивуючись словам його і вчинкам, у яких нетям і розум 

переплітались дивовижним способом. Устав нарешті й сам пан губернатор; з наказу 

доктора Педра Суворія подали йому сніданок — повидла трохи та води холодної на 

чотири рази ковтнути. Радніший був би Санчо дістати натомість кусень хліба та винних 

ягід кетяг, але мусив хіть-не-хіть скоритися, дарма що душа боліла, а шлунок сердився: 

Педро Суворіо переконував його, що скупа й делікатна їда вигострює розум і тому 

найбільше підходить особам, що обіймають важливі посади й уряди, де сили розумові 

більше важать, ніж тілесні. 
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Од такої софістики терпів Санчо голодом непомалу і проклинав у думці губернаторство 

своє і тих, що його надали, але, поживившись отак нежонатим повидлом, мусив сідати за 

судові справи. А першою справою, що її підсунув чужинець якийсь (діялось те 

в присутності дворецького та інших прибічних), було ось яке питання: 

— Текла собі, пане, річка повновода, володіння одне навпіл ділила... Добре уважайте, 

ваша милость, бо казус стався дуже важливий і нелегкий до розв’язання. Отож, кажу, 

перекинуто через річку моста, а коло мосту шибеницю поставлено і судню палату 

з чотирма авдиторами, що судили по закону, встановленому господарем тої річки й моста 

і всього того володіння. Закон же було в такий спосіб сформульовано: «Усяк, хто через 

сей міст з одного берега на другий переходитиме, має передовсім виявити під присягою, 

куди він і чого йде; хто присягне правдиво, того пропустити, а хто криво, того на 

поставленій отут шибениці без жодних одмовок смертію скарати». Закон той з його 

суворими приписами всі знали, люди ходили через міст, і коли виявлялось, що присягали 

вони правдиво, їх пропускали. Та прийшов якось чоловік і, як одбирали в нього присягу, 

заявив, що на те тільки прибув, щоб його на шибениці повісили. Така заява збентежила 

суддів, вони так між собою міркували: «Як ми одпустимо сього чоловіка, то вийде, що він 

присягнув криво і мусить згідно з законом померти; як же ми його повісимо, то вийде, що 

правду він казав, присягаючи, і згідно з тим же самим законом ми мали б відпустити його 

на волю». Оттепер ми й питаємо у вашої милості, пане губернаторе, що мають судді 

чинити з тим чоловіком, бо вони й досі ще вагаються, не знають, на яку ступити. 

Прочувши ж про гострий та високий розум вашої мидості, вони послали мене благати 

покірно, аби ваша милость зволила подати свою думку про сей заплутаний і непевний 

казус. На теє Санчо відповів: 

— Правду кажучи, панове авдитори, що вас до мене прислали, краще були б не 

присилали, бо з мене чоловік не вельми гострий, а більше, мабуть, тупуватий; проте 

повторіть мені, будь ласка, все діло ще раз, щоб я його розжував, тоді, може, щось і втну. 

Прохач переказав усе те діло вдруге і втретє; тоді Санчо прорік: 

— Скільки я розумію, річ тут, коротенько, ось яка: чоловік заявив під присягою, що йде 

вмерти на шибениці, і як він помре, значить, клявся правдиво, і по закону його мусять 

пропустити через міст; як же його не повісять, то він кривоприсяжник, і по тому самому 

закону винен смерті. 

— Так воно все і є, як пан губернатор каже,— потвердив посланець,— ви до самої 

глибини збагнули суть справи, і ніяким сумнівам тут місця немає. 
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— А коли так,— сказав далі Санчо,— то тую половину чоловіка, що правдиво 

присягалась, пропустити, а тую, що збрехала, повісити; таким чином закон про перехід 

мосту буде сповнений кап-у-кап. 

— Бачите, пане губернаторе,— заперечив посланець,— то ж треба буде чоловіка надвоє 

поділити, на частину правдиву і на частину брехливу, а як його поділиш, то він неодмінно 

помре, і цим порушаться умови закону, а їх же треба за всяку ціну додержати. 

— Тоді слухайте, добродію, сюди,— сказав Санчо.— Або я вже зовсім осел, або той 

чоловік однаковісінько заслуговує і на життя, і на смерть: правда його виправдує, а брехня 

засуджує. А коли так, то скажіть панам авдиторам, що вас до мене прислали: якщо шальки 

терезів і на засуд, і на виправдання рівно важаться, то чоловіка треба пустити на волю, бо 

завше річ похвальніша добро, а не зло творити. Я дав би це вам і на письмі, власним 

підписом засвідчивши, якби вмів писати; і знайте, що се я не з своєї голови узяв, а згадав 

одну пораду, що мені їх багато надавав пан мій Дон Кіхот уночі перед тим, як мав я на 

сьому острові на уряд заступати; якщо, каже, правосуддя вагається, чи сюди, чи туди, то 

нахиляйся, каже, до милосердя. І як бачите, Бог мені погодив і насунув ту пораду на 

думку; якраз воно до шмиги і припало. 

— Воістину так,— сказав дворецький.— Навіть сам Лікург, гадаю, що встановив 

закони лакедемонянам, не міг би дати кращого присуду, ніж великий Панса. На цьому 

сьогоднішнє судочинство кінчається, і я дам наказа, щоб панові губернатору подали обід 

на його власний смак. 

— Оце воно, оце по-моєму! — вигукнув Санчо.— Мене тільки добре погодуйте, а тоді 

всі оті казуси-мазуси хай хоть цебром-відром іллються, я їх у три мига впораю! 

Дворецький додержав слова, аби сумління не мучило його, що такого мудрого 

губернатора голодом заморив; крім того, він гадав сієї ночі кінчити всю ту комедію — 

мав, згідно з наказом, витворити ще одну, останню вже штуку. Отож Санчо попоїв добре, 

всупереч правилам і афоризмам доктора Суворія, аж тут, коли саме прибирали зі столу, 

в кімнату ввійшов гонець із листом Дон Кіхота до губернатора. Санчо велів секретареві, 

щоб прочитав того листа спочатку про себе, а як не буде в ньому нічого такого 

секретного, то тоді вже і вголос. Секретар пробіг очима листа і мовив: 

— Можна читати вголос, бо речі, що пан Дон Кіхот пише до вашої милості, 

заслуговують на те, щоб їх видрукувати чи викарбувати золотими літерами. А пише він 

ось що: 

«Лист Дон Кіхота з Ламанчі до Санча Панси, 

губернатора острова Гармадармп. 
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Боявся я, друже Санчо, вістей про твої дурощі та недбалощі, аж тут надійшли новини 

про мудрі твої справи, за які я немалу складаю дяку небові, що може вбогого піднести 

з гною, а дурня мудрим учинити. Кажуть мені, що правиш ти по-людськи, але до себе, 

з приниженості своєї, ставишся по-свинськи; так от, зваж, Санчо, на теє, що сама повага 

посади вимагає, а часом і велить іти всупереч смиренності власного серця: обрання 

персони, наділеної високою владою, повинне відповідати тому, що.вона репрезентує, а не 

свідчити про якісь там смиренницькі нахили. Вдягайся гарно, сказано — вбери пень, буде 

хорошень. Не кажу, щоб ти носив надміру розкішно розцяцьковані шати чи, будучи 

судією, вдягався як вояк — убирайся, як того вимагає посада твоя, чепурно і пристойно. 

Щоб з’єднати собі любов народу, яким правиш, подбай, між іншим, про такі дві речі: 

перше — будь увічливим супроти всякого (хоть я тобі, здається, про се вже казав), 

а друге — старайся створити достаток усякого харчу, бо ніщо так не збурює сердець 

убогого люду, як голод і нестатки. 

Не видавай багато розпоряджень: як же видаси якесь, гляди, щоб було розумним, 

а надто дивись, щоб його виконувано й додержувано, бо то вже ніяке не розпорядження, 

коли його не слухають: виходить ніби так, що правитель мав досить розуму і влади, щоб 

видати закон, але не має сили примусити його шанувати; отак суворий, та не 

додержуваний закон стає пеньком, що царював над жабами; спочатку вони його боялись, 

а потім стали зневажати й танцювали по ньому. 

Будь батьком для чеснот і вітчимом для пороків. Не будь ні занадто суворим, ні занадто 

м’яким, тримайся середини між сих двох крайнощів, бо саме в цьому полягає мудрість. 

Ходи по тюрмах, по ятках різницьких, по базарах, бо присутність губернатора в таких 

місцях багато важить: вона втішає в’язнів, що сподіваються швидшої волі, лякає різників, 

щоб з терезами не махляли, і наганяє жаху на шахрайок-перекупок. Боже тебе боронь 

проявити коли скнарість, жонолюбство чи ненажерність (хоч я й не вірю, щоб у тебе були 

такі лихі прикмети), бо як помітять підданці твої і прибічники за тобою таку слабинку, то 

з того ж кінця по тобі і вдарять, аж поки не скинуть тебе у прірву погибелі. Читай 

і перечитуй, думай і передумуй над тими порадами й настановами; ти знайдеш у них 

(якщо ними керуватимешся) цінну допомогу, що полегшить тобі долати труднощі 

й складнощі, які щокроку чигають на губернаторів. Пиши панам своїм, вияви їм свою 

вдячність, бо невдяка — то донька пихи і один із найбільших відомих нам гріхів; людина 

ж, яка виявляє вдяку своїм доброчинцям, покажеться такою ж і перед Богом, що її 

власкавлює всякчас і вщедряє. 

Пані дукиня послала гінця з твоїм убором та ще одним дарунком до жінки твоєї, Терези 

Панси; з хвилі на хвилю чекаємо відповіді. Я оце був трохи нездужав з приводу катавасії, 
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що вшкодила мені носа, та все минулось: хоч є чарівники, що мене напастують, та є ж 

і такі, що виручають. 

Сповісти мене, чи той твій дворецький справді був заплутаний в історію графині 

Трифалдистої, як ти був запідозрив, та й взагалі давай знати про всі твої справи — воно ж 

тут зовсім недалеко, тим більше що я надумав покинути якнайшвидше моє теперішнє 

бездіяльне життя, бо не для такого уродився. 

Тут навинулось мені одне діло, од якого, напевне, відпаду ласки сих наших панів; воно-

то мені наче й неприємно, а як подумаєш, то й не дуже: мушу-бо, кінець кінцем, дбати про 

виконання мого рицарського обов’язку, а не про те, як би кому догодити, згідно з цією 

приказкою: Amicus Plato, sed magis arnica veritas
1
. Я зацитував її по-латинському, бо 

гадаю, що ставши на губернаторство, ти вже цю мову вивчив. Зоставайся з Богом, нехай 

він тебе хоронить від того, щоб будь-хто мав до тебе жаль. 

Твій друг, Дон Кіхот з Ламанчі». 

Санчо пильно вислухав того листа, а всі присутні похвалили те писання, що яке то, 

мовляв, мудре; тоді губернатор у себе в кімнаті вирішив не відкладаючи відповісти панові 

свому Дон Кіхотові, велівши писареві писати геть-чисто так, як він казатиме, без жодних 

додатків і пропусків. Відповідь, отже, була така: 

«Лист Санча Панси до Дон Кіхота з Ламанчі. 

Діла в мене того, діла, аж голова біла: нема коли й потилиці почухати, не то що, нема 

коли й нігті підстригти, нехай уже ростуть собі, скільки Бог попустить. Се я вам проти 

того кажу, паночку мій дорогесенький, щоб ви не турбувались, що досі не подав вашій 

милості вістки, чи добре чи теж зле ведеться мені на моїм уряді, де мені більше 

доводиться голодом терпіти, аніж коли ми з вами удвійзі тинялися пущами та 

пустовищами. 

Писав оце до мене пан мій дук, що, каже, пробрались на сей острів шпиги якісь, що 

мають мене вбити, та поки що розкрив я тільки одного доктора: найнявся тут погубляти 

всякого губернаторя, котрий тільки сюди приїде; звуть його Педро Суворіо, а родом сам із 

села Гетьвідсіля — уже з самого назвиська знати, вважайте, що з його, руки смерті 

поживеш! Той доктор сам про себе каже, що не ті хороби лікує, які єсть, а тим запобігає, 

які можуть прийти; а ліки в нього все ті самі — голодування та недоїдання, поки з людини 

одна снасть зостанеться, а воно ж худорба од трясці не краща. І так він мене тим голодом 

доймає, що хоть сядь та й плач: думав я, уряд приймаючи, гаряче поїсти, холодно попити, 

на пухових перинах між галанських простирадел полежати, а натомість мушу відбувати 

                                                      
1
 Платон мені друг, та істина дорожча (латин.).— Прим. перекладача. 
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покуту, мов скитник який; тим же що я тую покуту нехотя відбуваю, боюся, що кінець 

кінцем ухопить мене лихий хапун. 

Досі я за службу мою ані плати не мав, ані підплати не брав, і дивую вже, що воно за 

знак: казано ж бо мені, що як мав заступати на сей острів який губернатор, то люди давали 

було йому чи теж позичали велику силу грошви; та воно і скрізь така заведенція, не тільки 

тут. 

Обходячи тої ночі острів, спіткав я гарненьку панянку в хлопчачому перевдязі і брата 

її, вбраного по-дівчачому; у тую дівчину закохався мій стольник і гадає взяти її за себе 

(так він сам сказав), а того хлопця я наглянув собі на зятя; сьогодні ми обидва втілимо 

в пуття наші думки з батьком тих дітей: це такий собі Дьєго де ла Льяна, чоловік значного 

і старохристиянського далі нікуди роду. 

Ходжу я й по базарах, як ото радить ваша милость; учора викрив там одну перекупку, 

що свіжими горіхами торгувала: перевірив, аж вона їх свистунами та червивцями 

попересипала, що півкірця тільки годящих, а півкірця ні; то я всі ті горіхи школярам 

оддав, вони вже розберуться, де які, а перекупці велів, щоб два тижні на базар і очу не 

являла. За сей присуд мене вельми похваляли, бо нехай знає ваша милость, що в сім місті 

недобра ходить про тих перекупок слава: усі вони, мовляв, наголо люди безсовісні, 

безсоромні та безецні — і я тому вірю, бо сам таких у багатьох місцях набачився. 

То добре, що пані моя дукеня, як ви кажете, написала листа жінці моїй Терезі, ще 

й гостинця послала; постараюсь і я слушного часу їй чимось оддячитись. Поцілуйте ж їй, 

пане мій, руки од мене і перекажіть, що не в дірявий міх вона стільки добра всипала — се 

я докажу ділом. 

Не хтів би я, щоб ваша милость у спірку заходила з моїми панами: як ви з ними 

розплюєтесь, то воно, звісно, на мені окошиться. Куди не кинь, то ж таки буде не гаразд: 

самі радите мені, щоб я вдячним був, то де ж би ваша милость мала бути невдячним 

супроти людей, що вам стільки ласки явили і вас у своїм замку так гойно гостили. 

Про тую котовасію щось я не дуже дотумкав: мабуть, то знов якісь витворки, що вам 

лихі чарівники раз у раз витворяють: ну та як побачимось, то вже видніше буде. 

Думка була послати вашій милості якогось гостинця, та хто зна, що його й посилати: 

хіба сцикалок бузинових до свинячого міхура (в нас на острові такі ловкі виробляються, 

Що ну!). Та як довше побуду на уряді, то пришлю, мо’, що й путніше — чи то вже справа, 

чи зліва. 

Якби мала моя жінка Тереза Панса мені що написати, то заплатіть, спасибі вам, 

посланцеві, а листа мені перешліть — дуже кортить дізнатися, що там дома діється, як там 

жінка й дітки. А по сім слові боронь вас Боже од тих чарівників, недоброхітників ваших, 
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а мене рятуй (та чи порятує ж?) добром та миром од сього врядування, бо ще той доктор 

Педро Суворіо своїм куруванням у могилу мене вжене... 

Покірних вашої милості губернатор Санчо Панса». 

Секретар запечатав листа і тут же одіслав його з гінцем; тим часом Санчові глузівники 

радили вже раду, як його з губернаторства скинути. Весь той вечір Санчо трудився, 

складаючи устави про благоустрій свого нібито острова: заборонив перебування на ньому 

перепродувачів усілякого харчу, розпорядився допускати на продаж вина з будь-яких 

країв, з тою, одначе, умовою, щоб завше вказувано, з яких саме земель вони походять, аби 

належну скласти їм ціну згідно з їхньою якістю, смакотою та славою: хто б же важився 

вино водою розбавляти чи під фальшивим іменем продавати, тих карати на горло; потім 

знизив ціни на всіляке взуття, особливо ж на черевики, бо вони, на його думку, аж надто 

вже підскочили; врегулював платню слугам, що на всяких побігеньках служили; наклав 

тяжкі грошові кари на тих, що то вдень чи вночі сороміцьких та непристойних пісень 

співали; заборонив сліпцям виспівувати канти про чудеса, якщо вони не мали посвідчень 

про правдивість тих чудес — йому-бо здавалось, що більшість тих сліпецьких співів були 

про дива вигадані, на шкоду правдивим; завів і настановив стражників над бідними, не для 

того, щоб їх переслідували, а щоб допевнялись, чи то справді вбогі, бо під покривкою 

вдаваної вбогості чи фальшивого каліцтва буяли зчаста ручого плеча злодюги та 

здоровеги-п’янюги. Одне слово, видав чимало мудрих розпоряджень, що й досі в тій 

місцевості зберігаються під назвою «Устави великого губернатора Санча Панси». 

Розділ LII, де оповідається пригода другої дуеньі Гореслави  

чи Терпелихи, званої інакше донья Родрігес 

Повідає далі Сід Ахмет, що як уже оклигав Дон Кіхот після тієї дряпанини, став він 

думати-гадати, що життя, яке він у сьому замку провадив, суперечить правилам того 

рицарського закону, до якого він належить, то й поклав собі прохати дозволу в дука 

з дукинею їхати до Сарагоси, бо там уже мали от-от початися урочистості, де він гадав 

здобути обладунок, що ним нагороджується переможця турніру. Сидів він ото за столом із 

дуком та дукинею і збирався якраз завести річ про той дозвіл, аж тут дверима до світлиці 

увійшло дві особи (як потім виявилось, жіночої статі), окриті жалобою з ніг до голови; 

одна з них наблизилась до Дон Кіхота, брязнула йому до ніг, припала до стіп устами 

і почала зітхати так сумно, так жалісно та болісно, що всі, дивлячись на неї і слухаючи її, 

аж розгубились; хоть і думали дук з дукинею, що то знов якась витівка челяді їхньої проти 

Дон Кіхота, але побачивши, як ревно тая жінка зітхала, стогнала і плакала, здивувались 

уже й засумнівались. Тоді зворушений Дон Кіхот підвів тую жінку і казав їй розкритись та 
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появити з-під покривала заплаканий вид; так же вона й зробила, показавшись — хто б міг 

подумати? — доньєю Родрігес, дуеньєю сього дому, а другою жалібницею була її донька, 

зведена й зраджена сином багатого селянина. Всі дивували тому великим дивом, та 

найбільше господарі дому: хоч мали її за жінку благувату і лобом нешироку, та не гадали, 

що здатна вона аж на такі дурниці. Нарешті донья Родрігес звернулась до своїх панів 

такими словами: 

— Нехай ваші вельможності дозволять мені з ласки своєї розмовитися трохи з сим 

рицарем, аби могла я добром вийти з халепи, що натворив нам зухвалий і злодумний 

мугир. 

Дук відповів їй, нехай собі розмовляє з Дон Кіхотом скільки захоче. Тоді жінка 

обернулась до рицаря з такими речами: 

— Скількись день тому, зацний рицарю, оповіла я вам про кривду і зраду, що один 

лихий паробок учинив любій та коханій доньці моїй, яка стоїть оце перед вами, і ви 

обіцяли-сте мені обстати за неї і направити завдану їй кривду, аж се внесено мені в уха, 

що ви збираєтесь покинути сей замок і шукати собі пригод, пошли вам їх Боже; тож 

хотіла б я, щоб ви, перш ніж із цих місць п’ятами накивати, викликали-сте на герць того 

зухвалого хлопа і примусили-сте його взяти шлюб з моєю донькою, аби він дотримав 

і додержав слова, що дав їй перед тим, як спокусити — допевнятись справедливості у пана 

мого дука, то все одно, що просити «дай, вербо, груш», а яка тому причина, я вже по всій 

щирості сказала вашій милості раніше. По сій же мові дай вам Боже всілякого здоровля, 

а нам не уймай своєї ласки та оборони. 

На сії речі одказав їй Дон Кіхот вельми поважно й напушисто: 

— Достойна дуеньє, впиніте, чи краще б мовити, осушіте ваші сльози і ощадіте ваші 

зітхання: я-бо беру на себе оборону честі вашої доньки, якій годилося було б не так легко 

діймати віри закоханцям, що здебільша на обіцянки скорі, а на виконання їх неспішні; тож 

із дозволу пана мого, дука, я зараз же вирушу на пошуки того безсердечника, знайду його, 

викличу на герць і вб’ю, якщо він одмовиться вчинити так, як обіцяв — адже головне 

в покликанні моєму то прощати смиренним і карати гордовитих, тобто рятувати нещасних 

і нищити немилосердних. 

— Не треба вашій милості клопотатись пошуками парубка, на якого скаржиться 

поштива дуенья,— промовив дук.— Не треба також просити в мене дозволу викликати 

його на герць: ви вже, вважайте, викликали його, я передам той виклик, він повинен його 

прийняти і, з’явившися в сей мій замок власною персоною, стати з вами до бою; тут 

я забезпечу вам обом вільне й певне бойовище з дотриманням усіх умов, до подібних 

обставин належитих, трактуючи обох перебійців з рівною справедливістю, як то й повинні 
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чинити можновладці, що надають герцівникам можливість зустрітися в межах своїх 

посілостей. 

— З такою забезпекою і з призволінням вашої світлості,— сказав Дон Кіхот,— 

оголошую, що тим часом складаю з себе своє шляхетство, опрощуюсь і підладнуюсь до 

простоти винуватця, чинячись йому рівним і уможливлюючи йому таким робом стати зо 

мною на герць; отож хоть його тут і немає, я викликаю і визиваю його за те, що підло 

ошукав отсю нещасницю, котра була дівицею, та з його причини такою не єсть: тож нехай 

або сповнить обітницю свою і стане їй законним малжонком, або згине в сій мономахії. 

Сеє сказавши, зняв із руки пальчатку й кинув насеред світлиці; дук, підняв її, заявивши, 

що приймає, як перше казав, сей виклик за свого васала і призначає поєдинок на шостий 

від сьогодні день; відбудеться ж він у дворі сього замку, зброєю нехай буде звична 

рицарська справа: спис, щит і кольчуга з усяким належним риштунком, без будь-якої 

омани, хитрощів та химород — те все мусять оглянути й перевірити герцьові судді. 

— Але передовсім,— вів далі дук,— ся статечна дуенья й ся нестатечна панянка 

повинні передати повновласть у сій справі в руки сеньйора Дон Кіхота, інакше нічого не 

зробиться і виклик не дійде до належного скутку. 

— Авжеж, передаю,— похопилася дуенья. 

— І я так само,— додала дочка, заплакана, засоромлена і знічена. Коли про все те 

домовились і дук надумався вже, що має в сій справі чинити, обидві жінки-жалібниці 

вийшли, а дукиня розпорядилась, щоб їх трактовано не як слугинь, але як дам у пригоді, 

що прийшли до сього замку шукати справедливості; їм одведено окремий покій 

і слуговано мовби чужинкам, аж уся челядь дивувалась, чим то скінчиться тая дурість 

і теє нахабство доньї Родрігес та її легкодумної доні. 

Поки те здіялось, аж гульк — до світлиці увійшов, ніби навмисне, щоб дати веселий 

кінець обідові, той паж, що його послано було з листами й гостинцями до Терези 

Пансихи, жінки губернатора Санча Панси. Дук із дукинею вельми тому врадувались — 

кортіло їм швидше дізнатись, як то йому їздилось, от вони й давай допитуватись, але паж 

сказав, що прилюдно та ще й коротким словом про се не розкажеш, тож нехай панство 

з ласки своєї дозволить відповісти все згодом і наодинці, а поки що хай полюбуються 

отсими листами. Добув із кишені два листи й подав до рук дукині. На одному надписано: 

«Лист до пані моєї дукені такої — не знаю якої, туди — не знаю куди», а на другому: 

«Чоловікові моєму Санчові Пансі, губернаторю острова Гармадармії, пошли йому Боже 

вік довший, як мені». Дукині, як той казав, душа горіла швидше б того листа прочитати; 

вона розгорнула його, перебігла очима і, побачивши, що можна його й прилюдно 

оголосити, зачитала: 
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«Лист од Терези Пансихи до дукині. 

Дуже врадував мене, панійко моя, той лист, що ваша вельбучність до мене написали: 

я його ждала, як соловей літа. Коралів низка добра, та ще й дуже, а мисливський убір 

чоловіка мого теж незгірший. Все наше село страх як радіє, що ваша вельможність вивели 

на губернаторя сопруга мого Санча,— хоть тому ніхто й не віре, а найпаче парох, майстер 

Ніколас, цилюрник та ще бакаляр Самсон Карраско,— та воно мені без інтересу: коли вже 

так сталось, то нехай кожне каже, що кому хотя. Якби не коралі та не убір той, я б і сама 

була не пойняла віри; у нас-бо в селі всі мають чоловіка мого за телепня; яке вже там йому 

старшинування — хіба над отарою кіз. Нехай же його Господь напутить і наставить, щоб 

і йому, і дітям його краще було. 

Я, панійко моя кохана, надумала оце з дозволу вашої милості (як єсть, то шелесть!) 

поїхати до вашої президенції, та ще й у кариті, на зло всім завидющим очам, нехай вони 

повилазять; тож благаю вашмосці веліти мужеві мойму, аби прислав мені грошенят 

дещицю, та ще й добру, бо при дворі ж витрати великі: за хлібину реал дай, а за хунт 

мняса тридцять мараведі (шуточки!). Як же він не захоче, щоб я їхала, то хай сповістить 

зарані, бо вже мені тая мандрівочка пахне; товаришки мої та сусідки кажуть, що як ми.з 

дочкою до двору приїдемо одягні та ошатні, то більше знатимуть мого чоловіка по мені, 

аніж мене по йому, бо люди ж питатимуть: «Що то за панії в кариті сидять?», а слуга мій 

одкаже: «То жінка й дочка Санча Панси, губернаторя острова Гармадармії»; воно буде 

і Санчові слава, і мені повага — і в Римі, й за Римом. 

Жаль мені, та ще й дуже, що жолуді в нас сього літа не зародили, та все-таки посилаю 

вашій високості з півмірки, сама в ліс ходила і брала-вибирала, котрі більшенькі: ех, 

думаю, якби ж вони були вбільшки як струсячі яйця! 

Нехай же ваша препишність не забуває писати мені, а я вже вам неодмінно одпишу, і як 

мені ведеться, і що діється в нашім селі, де лишаючись благаю Пана Бога, щоб вас 

хоронив і мене не забував. Санча, донька моя, і синок мій цілують вашій милості руки. 

Тая, що не писати вашмосці, 

а в образ бачити Ті воліла б, 

покірниця ваша Тереза Панса». 

З великою втіхою вислухали всі присутні Терезиного листа, з найбільшою самі 

господарі; тоді дукиня спитала Дон Кіхота, чи не гоже було б розпечатати й листа до 

губернатора: то, мабуть, теж буде незгірший. Дон Кіхот уволив її волю і розліпив листа. 

А написано було в ньому от що: 

«Лист од Терези Пансихи до свого чоловіка Санча Панси. 
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Листа твого одібрала, Санчику мій любчику, і клянуся тобі, і божуся, як щиро 

християнська душа, що за малим Богом з тої утіхи не здуріла. Слухай сюди, чоловіче: як 

почула я, що ти на губернаторя вийшов, то мало душі не пустилась; недурно ж кажуть, що 

од несподіваної радості мруть часом, як од тяжкого горя. А Санчика, доця твоя, на 

радощах аж усюсялась. Убір, що ти прислав, мала перед очима, коралі, що дукеня 

подарувала — на шиї, листи в руках, тут же й посланець стоїть, а мені все здається, що то 

сон наснився: ну де ж таки, думаю, щоб козопас та на острівного губернаторя вискочив? 

Пам’ятаєш, дружино моя, як мої мама було кажуть: «Живи довго, то й побачиш много». 

Що ж, поживу ще трохи, то, може, діждуся, що ти й на самого орендаря чи на збірщика 

вийдеш; то, правда, служба гака, що чорт би їх лихих побрав, та вже чи сяк, чи так, 

а грошики капатимуть. Ласкава пані наша дукеня скаже тобі про моє бажання їхати до 

президенції: подумай про се і дай знати, чи воно до шмиги буде. Постараюсь честі тобі 

наддати, їдучи каригою. 

Єгомость наш і бакаляр, та й паламар туди ж, не вірять, що ти губернаторюєш, кажуть, 

що то все вигадки й химороди, як і всі панові Дон Кіхотові штуки; а Самсон так 

хвалиться, що знайде вас і виб’є тобі з голови губернаторство, а панові з мозку шаленство. 

Та я собі сміюся, тільки на коралі любую та думаю, як би твій убір доньці на сукню 

перешити. 

Послала трохи жолудів панії моїй дукені; чом вони, гадаю, не з щирого злота? 

Пришли ж і ти мені перел яку низку, якщо вони на тому острові водяться. 

У нас тут у селі новина: Скаліїха дала свою дочку за квачомаза якогось, що приїхав 

сюди малювати що набіжить; поєднав його лавник намалювати герба королівського на 

ратуші, маляр заправив аж два дукати, і щоб наперед. Крутився з тиждень, а намалював 

пшик: не хочу, каже, таких марниць малювати, та й вернув гроші. А женився ж як 

майстер, що має ремесло в руках; правда, він кинув уже свого пензля і взявся за мотику: 

робить у полі аж гай гуде. Педра Вовчури син перший чин прийняв і тонзуру собі вистриг, 

у духовні хоче податись; як зачула про теє Мінгілья, Мінга Пищала небога, зараз його 

іапізвала, що, каже, обіцявся на їй женитись; подейкують злії люди, що вона од його в тяж 

зайшла, а він руками й ногами не туди. 

Оливки сей год не вродили, то й оцту по всьому селу ані цяти. Проходила проз наше 

село солдат компанія, то троє дівчат наших таки сільських з ними помандрували: не скажу 

которі, бо, мо’, ще й вернуться і люди їм трапляться, що візьмуть їх, дарма яка слава. 

Санчика мереживо мережить, за день цілих вісім мараведі замережує та в скарбонку шай 

складає, на придане б то: да вже тепер, як губернаторівною стала, то матиме од тебе віно, 
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і робити не треба. На майдані криниця висохла, а в шибеницю грім ударив, та вже лихо 

з нею. 

Жду од тебе одвіту, та пропиши, чи їхать мені до президенції, чи ні. За тим пошли тобі 

Боже віку довшого, як мені, або й такого самого, бо не хтіла б я на сім світі тебе сиротою 

зоставити. 

Жінка твоя Тереза Панса». 

Обидва листи похвалено; було там немало сміху, чуда та дива. На довершення всього 

прибув гонець із Санчовим листом до Дон Кіхота; прочитано вголос і того, і дехто вже 

почав сумніватись, чи справді Санчо такий уже дурний. Дукиня пішла розпитати у пажа, 

як там йому їздилось у Санчове село; той розповів усе докладно, не минаючи ані жодної 

дрібниці, і передав їй жолуді та ще сиру, що Тереза переслала, такого доброго, що 

і в Трончоні не знайдеш. Герцогиня прийняла те все з великою радістю, де ми її 

й полишимо, щоб оповісти про те, як скінчилось урядування великого Санча Панси, хвали 

і слави всіх остров’яних губернаторів. 

Розділ LIII. Про невеселий кінець і край  

Санчовому врядуванню 

«Тяжко помиляється той, хто гадає, нібито світовії речі перебувають завжди в тому 

самому стані; навпаки, життя точиться, здається, по кругу або ж кругойдучо: за 

провесною йде весна, за весною літо, за літом осінь, за осінню зима, а за зимою знову 

провесна, отак і крутиться час ненастанним кругобігом; тільки життя людське летить до 

кінця свого за вітра прудкіше, без надії оновлення, хіба що в житті потойбічнім, якому 

нема кінця-краю». Так каже Сід Ахмет, філософ магометанський, бо плинність 

і непостійність земного життя у противагу безконечності життя вічного, на яке уповаємо, 

розуміли і люди, не просвічені правдивою вірою, але осяяні світлом природи. Наш автор 

говорить так стосовно раптовості, з якою скінчилося, звершилося, здиміло й загуло 

Санчове урядування. 

Отож сьомої ночі з того часу, як на уряд заступив, лежав Санчо у свойму ліжку, по 

горло ситий — не хлібом і вином, ні! — всім тим судінням і рядінням, видаванням законів 

та указів; незважаючи і не дивлячись на голод, сон уже починав склепляти йому повіки, як 

раптом почувся страшенний гук дзвонів, гомін і галас: весь острів, здавалось, от-от кудись 

западеться. Санчо підвівся на ліжку і став пильно наслухати: що воно, думає, таке, відкіль 

той галас і гуркотнеча? А до тих дзвонів та криків прилучилися ще суремна яса та бій 

барабанний; ще більше розгубився й перелякався бідолаха, встав із ліжка, вступив у капці 

(бо підлога вогка була) і, не нахопивши на себе навіть халата чи іншої якої вдяганки, став 
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у дверях свого покою, аж бачить — по коридорах снують люди, душ двадцять, 

з палаючими смолоскипами та голими мечами в руках, і всі щодуху репетують: 

— До броні, пане губернаторе, до броні! На острів напав незчисленний ворог, і всі ми 

пропали, якщо ваша звага й одвага нас не порятують! З тим диким галасом і гамом 

підбігли всі до дверей, де стояв Санчо, оглушений і ошелешений всім тим, що чув і що 

бачив; тоді один з тих гукнув: 

— Ваша милость, узбройтеся негайно, бо й самі загинете, і ввесь острів разом з вами! 

— Як же мені узброюватись,— одказав Санчо,— коли я нічого не тямлю ні в зброї тій, 

ні в обороні? До сього діла більше мій пан Дон Кіхот удатен: той — раз-два, усіх упорає 

і усьому дасть ради, а я, грішним ділом, у сій музиці ні бе, ні ме. 

— Е, пане губернаторе,— каже другий,— так не годиться. Узбройтеся, ми тут маємо 

всячину і до наступу, і до оборони, виходьте на майдан і станьте нам за полководця і за 

рейментаря, як воно й належить по уряду вашому. 

— Ну гаразд,— одказав Санчо.— Узбройте вже мене як самі знаєте. 

Тут де вродились два щити великі, і вони наложили йому прямо на сорочку, не дали 

і вдягнутись, один щит спереду, другий іззаду, пропустивши руки крізь два спеціальні 

отвори, і міцно обв’язали вірьовками, та так туго, що замурований і зашнурований герой 

наш стояв випростаний як веретено — ані коліна зігнути, ані кроку ступити. В руку 

всунули йому списа, він оперся на нього, щоб не впасти. Нарядивши його отак, веліли 

йому йти попереду, вести їх усіх і додавати духу до бою: з такою провідною зіркою, 

такою світовою зорею, таким світильником, казали, справа їхня на добре вийде. 

— Як же мені, бідному, нещасному, йти,— забідкався Санчо,— коли так мене у шори 

та швори взято, що й коліньми не поворухну? Зробіть хіба ось що: візьміть мене на руки 

та чи вже ставма поставте, чи впоперек покладіть при яких дверях, я вже їх боронитиму як 

не списом, то хоч би тілом своїм. 

— Та ні, пане губернаторе,— каже третій.— Не шори та швори, а певне що страх вас 

іти не пускає. Отож ворушіться, та живо, бо час не жде, ворог напирає, розгардіяш росте, 

а небезпека все ближче. 

На те вмовляння і на ті докори спробував бідаха зрушитися з місця і тут же з такою 

силою брязнув об землю, що думав уже — на канцурки розскочився. Лежав як черепаха, 

шкорупами своїми окрита, як плаха кабаняча між двома дошками, як човен, вивернутий 

на пісок догори дном. Хоть же й бачила громада жартівників, що він лежить, не мали 

жалю до нього; навпаки, погасивши смолоскипи, зняли ще дужчий лемент, гукали «До 

броні!», топтались по Санчові, раз у раз затинаючи по щиту мечами, що якби був не 

скулився та не втягнув голови межи щити, дознав би неборак великого лиха; упрівши в тій 
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тісноті, ввесь спливав потом і ревно молив Бога, щоб той порятував його з такої біди. 

Люди бігли, хто спотикнеться об нього, хто впаде, а один став на нього і довгенько стояв, 

мов на вишці якій, усе командував військом, гукаючи дужим голосом: 

— Сюди, наші! Ворог тисне тут найлютіше! Обороняйте сей прохід! Зачиніть оту 

браму! Рубай драбину! Вару сюди, смоли, а туди казана з киплячою олією! Перегородіть 

вулиці матрасами! 

Так завзято сипав він словами, що означали різне військове знаряддя, начиння та 

причандалля, що служить для оборони міста при ворожому штурмі, а геть потовчений 

Санчо мусив те все слухати й терпіти, благаючи подумки: «Боже, Боже! Пошли вже сьому 

острову скорий упадок, нехай уже я або вмру, або з сієї великої притуги слобонюся!» 

Учуло небо тую молитву, і коли Санчо вже й не сподівався, кругом залунали крики: 

— Вікторія! Вікторія! Наша взяла! Вставайте, пане губернаторе, нехай ваша милость 

порадіє перемозі і попаює здобич, що ми взяли у ворогів, дякуючи потузі вашої 

непереможної правиці! 

— Підведіть мене,— попрохав жалібним голосом стражденний Санчо. 

Помогли йому підвестись, поставили на ноги, він і каже: 

— Того ворога, що я нібито поконав, прибийте, про мене, хоть і до лоба. Не треба мені 

й лупу ворожого паювати, одного прошу й благаю в щирої душі (коли така єсть) — дайте 

мені вина сьорбнути, бо все в нутробі пересохло, та витріть на мені піт, бо тут я мокрий 

увесь, як хлющ. 

Утерли йому обличчя, принесли вина, поодв’язували щити; він добрався до ліжка 

свого, сів — і тут же зомлів од страху великого, переляку та злигоднів, що набрався. Тим 

витівникам спершу аж жалько стало, що вони такого наробили йому жалю; та як Санчо 

швидко очутився з того зомління, їм одлягло од серця. Санчо спитав, котра година, йому 

одказали, що вже світає. Тоді встав і почав мовчки одягатись, ні пари з уст; усі дивились 

і намагались угадати, до чого те поспішне вбирання. Той одягнувся нарешті й помалу-

малу (бо поскору-скору нездужав) подався до стайні, а всі за ним. Підійшовши до Сірого, 

обійняв його, дав у чоло цілунок миру і, не без сліз ув очах, промовив: 

— Ходи сюди, товаришу мій, друже мій єдиний, побратиме вірний в горі та в недолі! 

Поки водився я з тобою і не мав іншої турботи, як упряж тобі підлагодити та кендюшка 

тим-сим напхати, щасливі були мої години, дні мої і роки. Як же розстався я з тобою та 

подерся на високості пишання та гордування, душу мою обсіли стосот нещасть, тисяча 

злигоднів і чотири тисячі тривог... 
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Промовляючи отсі слова, сідлав воднораз осла свого, і ніхто до нього не озивався. 

Осідлавши ж Сірого, виліз на нього з превеликою бідою і обернувся з такою річчю до 

дворецького, секретаря, стольника, доктора Педра Суворія та інших присутніх тут людей: 

— Дайте дорогу, панове-добродійство, нехай верну я на колишню волю, нехай однайду 

давніше життя і воскресну з теперішньої смерті. Не на те я вродився, щоб урядувати, щоб 

острови чи там городи од ворогів одбороняти, коли нападуть. Ліпше розуміюсь я на тому, 

як землю орати чи копати, як лозу виноградну підрізати чи підв’язувати, аніж як закони 

видавати або якісь там губерні чи королівства захищати. Добре святому Петрові в Римі, 

тобто, хочу сказати, добре всякому, хто коло того діла ходить, для якого вродився. Більше 

мені пристало в руці серпа тримати, аніж скипетро губернаторське; краще мені юшки 

нізчимної досхочу нахлебтатись, аніж під орудою нахаби-дохтора голодом до смерті 

сидіти; лучче мені влітку одпочивати під дубом у холодочку, а взимку обоюдним кожухом 

овечим огортатись, аби по своїй волі, аніж у губернаторській неволі між галанських 

простирадел лежати й цибулиними хутрами вкриватись. Зоставайтеся ж, ваші милості, 

з Богом і перекажіть панові мому дукові, що голим я вродився, голим і зостався, ні зиску, 

ні втрати; тобто, хочу сказати, без шеляга заступив на уряд, без шага звідси їду, не так, як 

воно ведеться в інших остров’яних губернаторів. Пропустіть же мене, ще треба 

пластирями обліпитись, бо в мене десь і ребра цілого не лишилось, так вороги сеї ночі по 

мені погуляли. 

— Е, ні, пане губернаторе, так не годиться,— обізвався доктор Суворіо.— Я дам вашій 

милості напою, помічного проти саден та уразів, що одразу все як рукою зніме, і знов 

будете, як перше, здорові та дужі; а щодо харчування, то обіцяю вашій милості, що 

виправлюсь і даватиму їсти досхочу, чого тільки ваша душа забажає. 

— У свиний голос! — одказав Санчо.— Швидше я на турка перевернусь, аніж тут 

зостанусь! Вдруге мене не одуриш. Як без крил у небо не полечу, так не зостанусь на сім 

уряді й жодного іншого не прийму, хоч би його мені й на тарілочці піднесли. У нашому 

пансівському роду всі уперті наголо: як уже сказав «ні», то перенікувати не буду, нехай 

там увесь світ хоч гопки стане. Нехай же лишаються в сій стайні ті муравлині крильця, що 

знесли були мене в повітря щурикам та іншому птаству на розкльов, а я піду собі по землі 

рівними ногами: хоть не буде на них цяцькованих черевичок-кордаванів, то все 

знайдуться прядив’яні ходаки. Знайся кінь з конем, а віл з волом; по сьому ліжку 

простягай ніжку. Пускайте ж мене, бо вже нерано. 

На те дворецький: 

— Пане губернаторе! — каже.— Одпустили б ми з дорогою душею вашу милость, хоть 

і нелегко нам із вами розставатись, бачивши розум ваш великий і християнські вчинки; та 
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відомо ж усім, що кожен губернатор, перше ніж покинути свій уряд, повинен дати звіт: 

отож складіть його за той тиждень, що проврядували, та й їдьте собі з Богом. 

— Ніхто не може жадати од мене звіту,— заперечив Санчо,— крім того чоловіка, 

якому доручить сю справу пан мій дук: а я якраз і їду до нього і вислебізую йому геть-

чисто все; а що я виїжджаю звідси голим-голісіньким, то вже саме діло показує, що 

врядував я неначе той янгол. 

— От їй же Богу, правду каже великий Санчо,— мовив доктор Суворіо.— І моя така 

думка, що слід його відпустити, бо дук буде дуже радий його бачити. 

Усі з тим погодились і пропустили Санча, запропонувавши йому свій супровід та 

спитавши, чим його на дорогу обмислити. Санчо сказав, що нічого йому не треба, хіба 

ячмінцю в рептух Сірому, а собі півкружка сиру та хліба півбуханки, бо дорога ж близька, 

то більшого й кращого припасу йому не треба. Усі обняли його, і він, плачучи, 

пообіймався з усіма та й поїхав собі, а вони ще довго дивувалися з його мови та з його 

скорого і мудрого рішенця.  

Розділ LIV, де оповідаються речі,  

стосовні тільки до сієї історії і ні до якої іншої 

Дук з дукинею вирішили дати дальший хід викликові, що Дон Кіхот кинув їхньому 

васалові з вищеписаної причини; а що парубок той завіявся кудись аж у Фландрію, аби 

тільки донья Родрігес не стала йому тещею, надумали виставити замість нього гасконця-

гайдука на ймення Тосілос, навчивши його заздалегідь, що і як має чинити. Згодивши днів 

зо два, дук сказав Дон Кіхотові, що з четвертого дня на п’ятий противник його вийде на 

бойовище в повнім рицарськім обладунку і буде твердити, що та панянка бреше не на 

півгуби, а таки на цілу губу, ніби він давав слово на ній оженитись. Дон Кіхот тій вістці 

вельми зрадів; він уявляв уже собі в думці, яких чудес докаже в сім герці, і вважав за 

велике щастя таку нагоду показати вельможним _ господарям своїм, куди сягає міць його 

потужної правиці. З радісним нетерпінням чекав, коли вже ті чотири дні минуться, і ті дні 

видавались йому століттями. 

Пропустімо ж ті дні (як і багато інших речей пропустили) і вернімось до Санча, який на 

своєму Сірому трохи сумний, а трохи й веселий їхав до свого пана, що його товариство 

було йому любіше за врядування над усіма островами на світі. Недалеко ще й од’їхав од 

острова, де губернатором сидів (він так і не досвідчився, чи то був справді острів, чи, 

може, город який чи містечко або й село), коли се здибались йому по дорозі прочани 

з костурами, аж шестеро, з тих чужоземців, що то собі ялмужну, тобто милостиню, 

виспівують. Підійшовши ближче, вони поставали перед ним уряд і завели хором якогось 
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канта, по-свойому, звісно, і Санчо з того нічого не зрозумів, крім одного слова «ялмужна», 

яке він чув виразно, то й здогадався, що се вони своїм співом милостині просять; а що був 

він, як свідчить Сід Ахмет, чоловіком милосердним аж надто, то витяг із саков своїх сир 

і хліб, що взяв був собі в дорогу, і оддав їм, показавши на митах, що більше не має нічого. 

Прочани охоче прийняли той дар, але тут же загукали: 

— Гелди, гелди! 

— Не розумію, люди добрі,— сказав Санчо,— чого ще од мене хочете. 

Тоді один прочанин вийняв із-за пазухи капшука і потряс ним перед Санчом; той 

зрозумів, що вони просять грошей, і, приклавши великого пальця собі до горлянки, підніс 

угору розчепірену руку: немає, мовляв, у мене за душею ані грошини. Торкнув Сірого 

ногами, щоб між сею громадкою якось уперед проїхати, але в сей час один прочанин, що 

вже давненько на нього спильна позирав, кинувся до нього, обійняв попід силки і гукнув 

голосно чистою гишпанщиною: 

— Господи Боже мій! Кого я бачу? Невже я справді обіймаю щирого мого друга, 

доброго мого сусіду Санча Пансу? Та певна ж річ, що його, бо я ж не сплю, і поки що не 

впився! 

Здивувався Санчо, що сей чужинець-прочанин його на ім’я назвав і обніматись поліз; 

довгенько придивлявся до нього мовчки, та ніяк не міг упізнати. Тоді прочанин, 

побачивши його розгубленість, сказав йому:  

— Та невже ж таки, брате Санчо Пансо, ти не впізнаєш сусіда твого, мориска Рікоте, 

крамаря з вашого села? 

Санчо почав придивлятись до нього ще пильніше, пригадувати його риси і врешті 

упізнав його цілком; тоді, не злазячи з осла, обійняв його за шию і промовив: 

— Кий біс тебе і впізна, Рікоте, як ти так по-чудернацькому вбрався? Скажи ж мені, хто 

се тебе пошив у хранцузи і як ти насмілився повернутись до Гишпанії; адже якщо тебе 

впіймають і впізнають, сам знаєш, яке тобі лихо буде. 

— Якщо ти тільки, Санчо, мене не викажеш, то я певен, що в сьому перевдязі мене 

ніхто не впізна. Але звернімо зі шляху в он той топільнячок. Там товариші мої попоїдять 

і припочинуть трохи, та й ти з ними, бо то все хлопці-друзяки. Там я тобі й розкажу на 

дозвіллі, як мені велося після того, як я з села нашого зійшов, підкоряючись указові його 

королівської милості, який стільки лиха накоїв моєму нещасному народові — ти ж сам 

про сеє, мабуть, чув. 

Санчо на те пристав, Рікоте переговорив зі своїми прочанами, і всі подались до 

тополиного гаю, що виднівся далеченько-таки од битого шляху. Там покидали свої 

костури, познімали з себе киреї чи то плащі прочанські, лишившись у самих куртах та 
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ногавицях: був то все народ молодий і показний, окрім Рікоте, який убився вже в поважні 

літа. Всі повитягали торби, повні, як здавалось, усякого припасу, а найбільше такого, що 

збуджує спрагу,— на дві милі гукає, чим би її погасити. Посідали долі, розіклали на траві-

мураві, що правила їм за обрус, хліб, сіль, ножі, горіхи, шматочки сиру, кістки від 

шинки — гризти там уже не було чого, а посмоктати можна, була там і чорна якась 

потрава, вони називали її кав’яр, з ікри риб’ячої: як із’їси трохи, то так на пиття потягне, 

що ну! І оливки були сушені, хотЬ без усякої приправи, зате смачні й поживні. Та над 

горою сього бенкетного добра гору брали, безперечно, шість бурдюків вина, що кожен 

добув із своїх саков; коли наш славний Рікоте, що з мориска обернувся на німця чи то 

шваба, вийняв свого бурдюка, виявилось, що той був із шістьох найбільший. 

Заходились їсти, з превеликим смаком і без поспіху, розкошуючи кожним шматочком, 

що брали кінчиками ножів з усього потроху, а тоді, мов по команді, кожен схопив обіруч 

свого бурдюка і, припавши губами до горлечка, вліпив очі в небо, мов хотів туди 

поцілити. Довгенько так сиділи, відкинувшись, та головою туди-сюди водили — отака, 

мовляв, смакота! — і переливали тую смакоту з бурдюків собі в шлунки. На те все 

дивився Санчо, і було йому не шкода — навпаки, він тут якраз до речі пригадав приказку: 

«Попав між ворони, кракай, як і они», попросив у Рікоте бурдюка і став ціляти очима 

в небо з не меншим задоволенням, ніж уся компанія. 

По чотири рази прикладались вони отак до бурдюків, а вп’яте вже годі: бурдюки стали 

порожні й сухі, як засохлі комишини, і веселощі трохи посмутніли. Час від часу котрийсь 

із прочан брав Санча за руку й промовляв: «Шваб і шпан — гут камрад!» — «Гут камбрат, 

сакрамент!» — відповідав Санчо і реготався цілу, може, годину; з голови йому повилітали 

всі губернаторські напасті, бо поки чоловік їсть і п’є, ніякі турботи не мають над ним 

влади. Вино скінчилось, почався сон: він зморив усіх прочан, що тут же й простяглися на 

тих своїх столах та обрусах. Не спали тільки Рікоте й Санчо, бо їли більше, а пили менше. 

Покинувши обнятих солодким сном товаришів, Рікоте одвів Санча трохи далі. Посідали 

вони під буком, і Рікоте, ніби забувши свою мавританщину, заговорив до Санча 

щирісінькою гишпанською мовою: 

— Сам добре знаєш, Санчо Пансо, друже мій і сусіде, що як проголосив його милость 

король указ про вигнання нашого народу, всі наші зажурились і злякались непомалу. 

Мене самого той указ так нажахав, що мені здавалось, ніби ще перед кінцем того терміну, 

який нам дано для виїзду з Гишпанії, на мене й на дітей моїх упала вже люта кара. От 

і надумав я, як чоловік розважний,— так мені принаймні здається,— як чоловік, який знає, 

що отоді й тоді його виженуть із домівки і доведеться йому іншої шукати,— надумав, 

кажу, сам-один, без сім’ї, покинути своє село й пошукати такого місця, куди б я міг потім 
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спокійно перевезти своїх без зайвого поспіху, не так хапаючись, як інші; я ж бо бачив (як 

і старшина роду нашого), що сей указ не просто собі похвалка, як дехто собі гадав, а таки 

справжній закон, що буде виконаний належного часу. До такого висновку я ще й тому 

прийшов, що знав за нашими людьми деякі лихі вчинки і згубні, безрозумні наміри, що 

й порушили його королівську милость із Божого, бачиться, надиху, повзяти такий 

сміливий рішенець; я не хочу сим сказати, що всі наші тому провинні, серед них 

траплялися й правдиві, вірні християни. Але їх було так мало, що несила їхня була тамтим 

протистояти, і, певна річ, небезпечно було гадюку за пазуху пускати, годувати ворогів 

у власному домі. Кінець кінцем на нас цілком справедливо впала кара вигнання; декому, 

правда, здається, що та кара легка та лагідна, але нам вона уявляється найжорстокішою, 

яку тільки можна було вигадати. Хоч би де ми були, то все тужимо за Гишпанією: ми тут 

народились, се наш рідний край. Ніде не знайшли ми доброго прийняття в притузі нашій; 

у Берберії та інших африканських краях, де ми сподівались знайти гостинний і людяний 

прийом, нас якраз найбільше кривдять, найгірше нами поневіряють. Не цінували ми свого 

щастя, поки його не втратили, а тепер майже всі тільки одне бажання маємо — 

повернутися знов до Гишпанії; хто добре знає мову (от як і я), таки й вертаються, 

лишаючи напризволяще жінок своїх і дітей, отак вони рідний свій край люблять. Тільки 

тепер дізнав я на самому собі і досвідчив правдивість відомого вислову: солодко любити 

батьківщину. Отож, кажу, покинув я рідне село і помандрував до Франції; хоть же й добре 

там нас прийнято, вирішив я більшого світу побачити. Переїхав Італію, дібрався й до 

Німеччини: оттут, подумав, вільніше нам житиметься, бо люди тамтешні не дуже до 

всяких дрібниць чіпляються: кожен живе, як хоче, і майже скрізь панує свобода совісті. 

Я найняв там собі хату в селі під городом Аугсбургом, а сам пристав до сих от прочан, які 

навикли щороку ходити до Гишпанії поклонятись її святиням: то для них новітня Індія, 

добрий заробіток і певна здобич. Ходять собі майже в усьому краю, і нема такого міста чи 

села, відки б вони виходили не ситі й не п’яні, як то кажуть, і щоразу не без реала 

в кишені; за час прочанства збирається в кожного не менше ста талярів чистого зиску: 

вони обмінюють їх на золото, ховають у криївках у своїх костурах або між латками своїх 

кирей —і так хитро виносять те багатство з королівства до своїх земель, щасливо 

оминаючи перевірки на всіх постах і в усіх портах. А я оце, Санчо, надумався вирити свій 

скарб: закопав я його за селом, то й небезпеки немає жодної. А тоді вже з Валенсії або 

напишу жінці й дочці в Алжір, або й сам туди поїду (знаю-бо, що вони там) і потурбуюсь 

про те, як би їм виїхати до котрогось французького порту, а звідти вже подамось до 

Німеччини і будемо ждати, що нам Бог пошле: адже я добре знаю, Санчо, які добрі, щиро 

католицькі християнки Рікота, донька моя, та Франсіска Рікота, моя жінка, вони обидві за 
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мене у вірі міцніші; та я й сам у душі більше християнин, аніж мавр, і все благаю Бога, 

щоб одкрив очі розуміння мого і напутив мене, як маю йому служити. Одне тільки мене 

дивує — чому це жінка моя й дочка в Берберію подалися, а не до Франції, де вони могли б 

жити по-християнському. На те одказав йому Санчо: 

— Бачиш, Рікоте, вони так зробили не своєю волею, їх же забрав із собою твоєї жінки 

брат, Хуан Тіоп’єйо; він же таки щирий мавр, то так йому випадало найкраще. І ще от що 

я тобі скажу: даремно ти шукатимеш закопаний тобою скарб, бо чутка така була, що при 

перевірці у жінки твоєї і швагра одібрано велику силу перел і грошей немалу суму. 

— Може, воно й так,— сказав Рікоте,— та того, що я закопав, вони не рушили, бо 

я нікому про той сховок нічого не казав, щоб якого лиха не сталось. Якщо ти, Санчо, 

допоможеш мені той скарб викопати й переховати, я дам тобі двісті талярів, щоб якось 

полатати твої злидні, бо я ж то, звісно, знаю, що вони в тебе немалі. 

— Та воно б то й можна було,— одказав Санчо,— але з мене чоловік не жадібний, 

а то б я не випустив сьогодні рано з рук такої служби, що міг би в своїй хаті золотом усі 

стіни пооббивати, десь за півроку з щирого срібла їсти. Отже, через те та ще щоб не 

зраджувати його королівської милості, ворогам його помагаючи, не піду з тобою, хоч би 

ти мені не тільки обіцяв двісті талярів, а живцем давав мені в руки чотириста. 

— А яку ж се ти службу покинув, Санчо? — спитав Рікоте. 

— Я був губернатором над островом,— одказав Санчо,— і то над таким, що другого 

такого і в світі не знайдеш. 

— А де ж той острів? — спитав Рікоте. 

— Де? — перепитав Санчо.— Миль зо дві звідсіля буде, а зветься острів Гармадармія. 

— Краще б ти вже, Санчо, мовчав,— сказав Рікоте.— Адже острови бувають у морі, 

а на суходолі їх не буває. 

— Як то ні? — заперечив Санчо.— Кажу ж тобі, друже Рікоте, що я оце вранці звідти 

виїхав, а ще вчора був там губернатором на всю губу, паном діло жив. Та мусив, бачиш, 

тую службу покинути, бо вона здалась мені небезпечною. 

— Ну і що ж ти з того губернаторства маєш? — запитав Рікоте. 

— Маю таку думку,— одказав Санчо,— що старшинувати мені годилось би хіба над 

чередою худоби, та що на такій службі перебуваючи, щоб того багатства доробитись, 

треба забути про спокій і сон, ба навіть про поживу душі, бо на островах губернаторам 

треба мало їсти, особливо якщо вони мають лікарів, що їхнього здоров’я пильнують. 

— Щось я тебе, Санчо, не розумію,— сказав Рікоте.— Здається мені, що ти верзеш 

якісь нісенітниці. Хто б тобі дав урядування над островом? Невже не було на світі 

тямущіших людей на таку посаду? Схаменися, брате Санчо, та подумай краще, чи підеш зі 
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мною шукати того скарба, що я закопав (а то таки справжній скарб, правдиве багатство); 

кажу ж тобі, що й ти дещицю дістанеш, матимеш на що жити. 

— Я ж уже казав тобі, Рікоте, що не піду,— заперечив Санчо.— Здобрій і тим, що 

я тебе не викажу, і йди собі з Богом своєю дорогою, а я піду своєю. Навіть праве добро, 

знаю, може пропасти; а що вже неправе, то й само пропаде, і хазяїна свого погубить. 

— Ну, гаразд, Санчо, я не буду вже наполягати,— мовив Рікоте.— Але скажи мені — 

ти був у нашому селі, як виїжджали моя жінка з дочкою та мій швагер? 

— Авжеж, що був,— відповідав Санчо,— і скажу тобі, що як виїжджала твоя донька, то 

все село збіглось подивитись на неї і всі в один голос казали, що десь такої вродниці 

і в світі немає. Вона плакала, обіймала всіх своїх товаришок і знайомих, усіх, хто вийшов 

її проводжати, і всіх просила, щоб молились за неї Спасителеві нашому і святій 

Богородиці, та так же жалісно, що я і то заплакав, хоть на сльози вдався й не тонкий. Було 

таких немало, що хтіли її переховати, були й такі, що збирались у дорозі її вкрасти, та 

втримував їх страх піти проти королівського указу. Особливо ж ярував там дон Педро 

Грегоріо, той багатий дідич майорату (та ти його знаєш); кажуть, що він її сильне любив, 

а як вона виїхала, то він у нашому селі більше й не показувався, то й думають, що він 

подався за нею, щоб викрасти собі, та поки що ніхто нічого не зна. 

— Та я давно нжс призру мав,— сказав Рікоте,— що той кавалер упадає за моєю 

дочкою, тільки знаю, яка вона в мене честива, то й не дуже вважав на те його впадання. Ти 

ж, Санчо, мабуть, чув, що наші дівчата рідко коли вдаються в кохання з давніми 

християнами, а що моя Рікота більше про своє християнство, аніж про любощі дбала, то 

байдуже мені було до зальотів того панича. 

— Дай-то Боже,— мовив Санчо,— бо їм обом то на зле було б вийшло. А тепер, друже 

мій Рікоте, я мушу вже їхати: хочу до вечора туди дістатись, де перебуває пан мій Дон 

Кіхот. 

— Їдь собі з Богом, брате Санчо. Мої товариші, бач, уже ворушаться, пора й нам у свою 

дорогу рушати. 

Наостанці обнялись; Санчо сів на Сірого, Рікоте взяв у руку подорожнього свого 

костура — так вони й розсталися.  

Розділ LV. Про пригоди, що трапились Санчові в дорозі,  

та про інші деякі не менш цікаві 

Забарився ото трохи Санчо з тим Рікоте, то й не поспів доїхати завидна до дукового 

замку; десь іще півмилі туди лишалось, як обняла його ніч темна та невидна. Він, правда, 

тим не дуже й журився, бо надворі ж літо було; звернув з дороги, десь би то до світа 
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перечекати; але доля його лиха та нещаслива так уже судила, що як шукав собі куточка, 

де б зручніше обночуватися, провалився раптом разом із Сірим у глибоку й темну яму 

поміж руїн якоїсь старовинної споруди і, падаючи, доручив свою душу Богові, бо думав 

уже, що летить вона до самого дна глибу пекельного, до тої, мовляв, преісподньої. Коли ж 

ні: так як у три чоловіка завглибшки дістав Сірий дна, а Санчо був зверху, живий і цілий. 

Обмацав на собі все, затаїв дух, чи не забився де, чи не здобувся на яку дірку в тілі. Як же 

побачив, що все гаразд, що він здоровий як дзвін, не міг здякуватись Господеві Богу за ту 

велику ласку, бо вже гадав був, що й кісточок своїх тут не позбирає. Облапав кругом 

і стіни тої ями, чи не далося б вибратися з неї самотужки — ні, вони були гладесенькі, ні 

за що й зачепитись. Тяжко зажурився Санчо, а тут іще й Сірий подав свій голос, хоть 

і стиха, та жалібно,— і недаром, знати, бо йому таки добре дісталось. 

— Гай-гай! — сказав тоді Санчо Панса.— Які ж то несподівані трапунки трапляються 

раз у раз людям, що живуть на сьому мізерному світі! Учора ще сидів чоловік на острові, 

на губернаторському стольці, мав під собою послугачів та васалів, а сьогодні — хто б міг 

подумати? — лежить похований у ямі, і нема кругом нікогісінько, хто б йому поміг, ані 

жодного служебника чи там челядинця, щоб його виручив... Отут ми, мабуть, і загинемо 

з голоду, я й моя худобина, якщо раніше не помремо: Сірий тим, що побитий 

і потовчений, а я з горя та з печалі. Не буде мені, певне, того щастя, що мав пан мій Дон 

Кіхот з Ламанчі, як спустився й заглибився в печеру до того завороженого Монтесіноса, 

де йому вслужено краще, ніж удома, і стола, мовляв, накрито, і подушки підбито. Бачив 

він там чимало гарних та любих видив, я ж тут побачу, мать, самих тільки жаб та гадюк. 

Куди ж мене, бідного, нещасного завели дурощі мої та химерії! Витягнуть ізвідси, ще як 

Бог дасть, що знайдуть — кості мої білісенькі та гладесенькі разом з кісточками вірного 

мого Сірого,— то, може, й догадаються, хто ми були такі, особливо з тих, котрі знали, що 

Санчо Панса з ослом, а осел із Санчом Пансою ніколи не розлучались. Іще раз кажу: бідні 

ми та нещасні, що не судила нам щербата доля померти в своїм краю між своїми людьми; 

хоть, може, й там не було б ради нашому лихові, то було б кому нас оплакати і в останню 

хвилину нашого скону очі нам закрити. Ох, друже мій і товаришу, якої лихої плати 

діждався ти од мене за вірну мою службу! Прости мене і благай, як тільки можеш, у долі, 

щоб порятувала нас обох із сієї страшенної халепи, а я обіцяю тобі вінка лаврового на 

голову, як тому поету-лауреату, ще й оброку завдаватиму вдвійні...  

Отак бідкався Санчо Панса, а осел слухав і словечком не озивався, у такій був, бідний, 

притузі та недузі. За тим бідканням та падканням незчувся Санчо, як ніч минулась і світ 

свінув, і побачив, по-видному вже, що видобутись нагору з сієї ями самотужки було 

річчю, з неможливих неможливою. Знов залементував горопаха, криком кричав, чи хто не 
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почує, та то був голос волаючого в пустелі, бо в усім околі не було й душі живої; ну вже, 

думає, пропав навіки! Сірий лежав догори писком, Санчо сяк-так звів його на ноги, та він 

ледве-ледве держався. Тоді Санчо вийняв із торби (та ж сама негода кинула в яму і її) 

кусень хліба і подав Сірому, що з’їв його всмак. Хазяїн примовляв до животини, ніби вона 

могла його зрозуміти: 

— Як є їда, то ще півбіди біда! 

Розглянувшись по ямі, Санчо завважив в одному кутку нору якусь, що в неї, 

скулившись, міг би пролізти чоловік. Він тоді туди, нагнувся, проліз, аж бачить — печера 

дедалі просторішає й ширшає, а видно йому стало, бо промінь сонячний пробивався десь 

із-під тієї, сказати б, стелі, показуючи далі якийсь досить широкий і високий підземний 

хід. Тоді вернувся до Сірого, роздовбав каменюкою ту нору, щоб і осел міг пролізти, взяв 

його за вуздечку і повів тим ходом, сподіваючись, що знайде ж десь і вихід. Іти йому було 

то темно, то невидно, а на душі все боязно. 

— Поможи мені, всемогутній Боже! — говорив собі подумки Санчо.— Оця моя велика 

знегода була б для пана мого Дон Кіхота чудовою пригодою. Оцю прірву, оцю безодню 

мав би він за квітучі сади при палаці Галіани і сподівався б вийти з цієї темноти та тісноти 

на якийсь квітчастий луг. А мені, безщасному, безрадному та безодважному на кожному 

кроці здається, що я от-от у ще глибшу безодню западуся і там уже навіки пропаду... 

Добре ще, як ся біда прйбідка буде. 

Отак міркуючи, пройшов Санчо, як йому здавалось, із півмилі чи й більше, і тут йому 

замріло щось іспереду, ніби світло денне, що добувалось крізь якусь відтулину — отже, 

той шлях, що ввижався йому дорогою у позасвіття, мав його вивести нарешті на білий 

світ. 

Тут Сід Ахмет Бен-Енхелі полишає Санча й вертається до Дон Кіхота, що радий та 

веселий чекав на поєдинок із спокусником дочки доньї Родрігес, щоб направити таким 

чином кривду й несправедливість, укоєну тій дівиці. От одного ранку виїхав він кінно 

в поле розрухатися трохи, щоб до завтрішнього поєдинку підготуватись, та й сп’яв 

Росинанта острогами, як до атаки, і кінь мав уже опустити копита на самісінький край 

глибокої розпадини і провалився б туди, якби Дон Кіхот не осмикнув його різко поводом. 

Не зсідаючи з коня, став зблизька до тієї розпадини придивлятись і почув раптом із 

глибини гукання чиєсь; прислухався пильніш і розчув такі слова: 

— Гей, хто там нагорі! Чи хоч якась душа християнська чує мене? Чи який 

милосердний лицар не пожаліє живцем похованого грішника, нещасного 

розгубернатореного губернатора? 
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Дон Кіхотові здалося, ніби то був Санчів голос; здивований і збентежений, він гуконув 

що є сили: 

— Хто там унизу? Хто там так плачеться? 

— А хто ж то мав бути, хто ж то мав би плакатись,— почулось у відповідь,— як не 

бездольний Санчо Панса, за гріхи свої та на своє безголов’я губернатор острова 

Гармадармії, колишній джура славетного лицаря Дон Кіхота з Ламанчі? 

Як почув те Дон Кіхот, здивувався ще дужче, аж острах його взяв: ану ж Санчо Панса 

вже помер і то його душа покутує гріхи десь у чистилищі? Зрушений тією думкою, 

гукнув: 

— Заклинаю тебе всім на світі, чим тільки може заклясти християнин-католик, скажи 

мені правду, хто ти єси? Якщо ти покутна душа з чистилища, то скажи, що я можу для 

тебе вчинити? Адже моя заповідь — запомагати й рятувати всіх нещасливих і побіденних 

на сім світі; то мушу запомагати й рятувати стражденних на тім світі, коли їм самим годі 

порятуватись. 

— Коли так,— почулося знов ізнизу,— то ваша милость не хто інший, як пан мій Дон 

Кіхот з Ламанчі; та й сам голос на те показує. 

— Так, я Дон Кіхот,— одказав рицар,— мій обов’язок і моє покликання — рятувати 

й запомагати в біді живих і мертвих. То скажи ж мені, хто ти такий, бо я з дива вийти не 

можу. Якщо ти мій зброєноша Санчо Панса і вже вмер, і чорти не вхопили душі твоєї, 

а з милосердя Божого попав єси в чистилище, то свята наша мати, римо-католицька 

церква, має досить способів і засобів вибавити тебе з тих мук, і я з свого боку причинюся 

до того, скільки сили моєї і моги. Отож об’явися по щирій правді і скажи мені, хто ти? 

— Бодай мені те та се,— знову з-під землі,— поклянусь і побожусь чим тільки ваша 

милость велить, пане мій Дон Кіхоте, що я справді джура ваш, Санчо Панса, що я живий 

і не думав умирати; через силу всяких причин і притичин, про які слід би було широко 

дуже розводитись, я покинув своє врядування, а сієї ночі провалився осюди в печеру 

разом із Сірим, що не дасть мені збрехати; отутечки він коло мене й стоїть. 

Осел ніби зрозумів, що говорив Санчо, і тут же заревів так, що аж по всій печері луна 

пішла. 

— Чудовий свідок,— сказав Дон Кіхот.— Упізнаю той рев, ніби свій власний голос, та 

і твій добре чую, друже Санчо. Зажди ж трохи, зараз я їду до дукового замку, се зовсім 

близько, і приведу сюди людей, що визволять тебе з печери, куди ти попав за твої гріхи. 

— Їдьте, пане мій,— одказав Санчо,— і вертайтесь швидше, ради Бога єдиного, бо вже 

мені несила в сьому похованні живцем далі терпіти, я туж-туж умру від страху. 
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Дон Кіхот полишив його й подався до замку розповісти дукові та дукині, що сталось із 

Санчом Пансою; вони здивувались непомалу, хоть і догадались, що Санчо провалився 

в один із підземних переходів, зроблених ще у давні-давна — не могли тільки зрозуміти, 

чого це він покинув своє урядування, не повідомивши нічого про свій приїзд. Врешті 

позбігалися люди, як то кажуть, з шнур’ям та з мотуззям і на превелику силу витягли осла 

й Санча Пансу із тих темнощів на сонячне світло. Один студент, що був при тому, сказав: 

— Нехай би всякий лихий губернатор із свого уряду таким виходив, як отсей грішник, 

із глибини безодньої витягнутий: з голоду омлілий, на лиці блідий і без шеляга, бачиться, 

в кишені.  

Санчо почув ті слова і одказав: 

— Вісім чи, може, й десять день тому, брате мій огуднику, поставлено мене урядувати 

над островом, і за всі ці дні не було такої й години, щоб я хлібом наївся досита; увесь цей 

час лікарі переслідували мене, а вороги крушили мої кості; за службу не брав я ні плати, ні 

підплати... Отож, гадаю, не заслужив я того, щоб отак з уряду виходити. Та чоловік 

стріляє, а Бог кулі носить; бачить Бог з неба, що кому треба; яка погода, така й вигода; не 

зарікайся з криниці воду пити; чиєсь казало: є в дядька сало, а в нього й бодні катма; Бог 

мене розуміє, і досить, нічого більш не казатиму, хоть і міг би! 

— Не сердься, Санчо, і не ображайся, хоть би що почув: тому кінця-краю не буде. 

Живи собі й далі з чистою совістю, і нехай там люди що-хотя говорять: на людський 

роток не накинеш платок, як і щире поле не візьмеш на замок. Коли губернатор іде з своєї 

посади багатим, кажуть, що він був злодій, а коли бідним — що недотепа й пришелепа. 

— Атож,— мовив Санчо.— Цього разу скорше назвуть мене дурнем, аніж злодієм. 

Отак розмовляючи, рушили вони, оточені дітворою та гулящим людом, до замку, де 

дук з дукинею стояли вже на кружганку і ждали Дон Кіхота й Санча; сей останній не 

поспішив одразу до вельможних, а спершу одвів Сірого до стайні, бо той, мовляв, ночівлю 

мав не дуже достойну. Аж тоді пішов нагору, впав перед панством навколішки і сказав: 

— Оце, любе моє панство, прибув я з острова Гармадармії, куди ваші милості послали 

були мене губернаторувати, хоть я того й не заслужив, іду звідти голим, як родила мати: 

ні зиску, ні втрати. Чи вже я там добре врядував, чи погано, на те є свідки: нехай кажуть 

що хочуть. Я там розв’язував усякі казуси, судив усякі позви і ввесь час млів голодом, бо 

того хтів дохтор Педро Суворіо з села Гетьвідціля, острів’яний і губернаторський лейб-

медик. Уночі на нас напав ворог і спершу був нас добре придавив, а тоді, кажуть 

остров’яни, ми його подужали і слобонились потугою моєї правиці, дай Боже їм такого 

здоров’я, яку вони правду кажуть. За сей час зважив я добре ті тяготи та обов’язки, що 

несе з собою урядування, і побачив, що мої плечі їх не знесуть: то не на мою спину ноша, 
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не до мого сагайдака стріли; отож поки теє губернаторство не вдарило мною об землю, 

вдарив ним об землю я і вчора вранці покинув я той острів точнісінько таким, яким його 

знайшов, з тими самими вулицями, домами й дахами. Нікому я там нічого не заборгував, 

не входив ні в які ґешефти; думав, щоправда, видати кілька корисних устав, та так і не 

видав: боявся, що їх не будуть дотримувати — то навіщо ж їх тоді й видавати? Отак 

і виїхав я з того острова з самим тільки Сірим, провалився по дорозі в яму, помацкував 

печерою далі і оце тільки сьогодні рано з превеликим трудом на світ сонця вибрався: щоб 

не послав був Пан Біг пана мого Дон Кіхота, я сидів би там довіку-віку. Отож, панство моє 

дуцтво, маєте ниньки перед собою губернатора вашого Санча Пансу, який за десять днів 

урядування дійшов до думки, що не подоба річ йому не то над островом, а хоть би й над 

цілим світом владувати. По сій мові цілую вашим милостям ніжки, а сам, як ото в дітей 

є така гулька: «Хто хоч, туди скоч!» — сам, кажу, зіскакую з того губернаторського 

стольця і стаю знов на службу до пана мого Дон Кіхота: тут хоть часом і дрижаків наїсись, 

так зате з хлібом доїжно, а про мене аби хліб, а там уже байдуже, чи ріпка, чи куріпка. 

Такими словами скінчив Санчо свою довгеньку орацію; Дон Кіхот боявся ввесь час, 

щоб джура не наговорив сім мішків гречаної вовни, і радів душею, що обійшлося так. Дук 

обійняв Санча і сказав йому, що жаль живий бере за серце розставатись так швидко 

з таким губернатором, а ще додав, що, може, напитає йому іншу яку службу, щоб і мороки 

менше, і доходу більше. Дукиня так само обійняла Санча і веліла добре його погодувати, 

бо по ньому знать, який він збіджений та зголоджений. 

Розділ LVI. Про нечувану і небачену баталію  

між Дон Кіхотом і гайдуком Тосілосом  

в оборону честі доньки дуеньї доньї Родрігес 

Дук із дукинею не жалкували, що зажартували отак із Санчом, надавши йому 

губернаторство, тим більше що того ж самого дня приїхав дворецький і докладно, пункт 

по пунктові, оповів їм про всі Санчові слова й діла за дні його врядування; насамкінець 

розказав про штурм острова, про страх, що його Санчо набрався, і про від’їзд його,— все 

те втішило панство непомалу. Потім того, повідає далі історія, настав день поєдинку; дук 

не раз та й не два повчав гайдука свого Тосілоса, як має чинити, щоб перемогти Дон 

Кіхота, не вбивши його при тому і навіть не поранивши, і розпорядився познімати зі 

списів залізні клюги, пояснивши рицареві, що віра християнська, яку він визнає, не 

дозволяє в таких поєдинках наражати життя на смертельну небезпеку, тож нехай тим 

задовольниться, що він, дук, дає йому в своїх володіннях вільне герцьове поле, хоть 
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і порушує тим декрет святого собору, що такі поєдинки забороняє, і хай не доводить того 

двобою до фатального кінця. Дон Кіхот відповів на те, що його вельможність може 

розпоряджатись у цій справі по своїй уподобі, він же, рицар, у всьому буде йому 

послухняний. Нарешті настав той жахливий день; дук велів поставити на майдані 

замковому чималий поміст, де мали сидіти герцьові судді і обидві позовниці, мати 

з дочкою. Із сусідніх сіл та хуторів поназбігалась людей сила — подивитись на ту 

дивовижу, бо такого бою ніхто зроду в тих краях не бачив і не чув, не тільки з живущих, 

а і з тих, що повмирали. Першим вийшов на бойовище суддя герцьовий: пильно оглянув 

усе поле, скрізь сам обтупав, чи нема де якої омани, чи не підкладено де якої штуки, об 

яку спотикнувшись, упасти можна. Тоді зайняли свої місця на помості мати з дочкою, 

покривала їм не на очі, а на самі груди опадали; обидві помітно хвилювались, побачивши 

Дон Кіхота, що вже виїхав на бойовище. Трохи згодом під суремний гук вискочив 

з другого боку на здоровенному жеребці, що аж земля під ним двиготіла, високий гайдук 

Тосілос, увесь у блискучім обладунку, з опущеним заборолом. Жеребець був, здається, 

голендер, персистий, сірий у яблуках, з важелезними кудлами шерсті на передніх і задніх 

ногах. Бравий перебієць пригадав собі перестороги пана свого дука, як має вестися 

з одважним Дон Кіхотом з Ламанчі, щоб його, крий Боже, не вбити: краще ухилитися від 

першого зудару, бо як набіжать один на одного, спис на спис, то бідний рицар напевне тут 

же й трупом ляже. Проїхався по бойовищу і на якусь хвилю пристав коло двох жінок — на 

тую поглянути, що жадала його за мужа. Суддя прикликав Дон Кіхота, який стояв уже на 

вихідній позиції, і тут же при Тосілосі спитав у обох жінок, чи згодні вони, щоб Дон Кіхот 

з Ламанчі став в обороні їхніх прав. Вони сказали, що згодні: все, що він у сій справі 

учинить, визнають вони добрим, кріпким і дійсним. Тим часом і дук з дукинею вийшли на 

галерею, що виходила на бойовище, круг якого юрмилось незчисленно люду: всі 

сподівались натішитись видовищем сього страшного, небаченого двобою. Між 

перебійцями домовлено було, що як переможе Дон Кіхот, то його супротивник мав 

зашлюбити дочку доньї Родрігес; як же він подужає рицаря, то буде вільним од даного 

слова і ніхто від нього жодної іншої не жадатиме сатисфакції. 

Суддя розділив між двома перебійцями сонце й вітер і вказав обом, де кому стати. 

Вдарили барабани, в повітрі розлігся суремний гук: земля під копитами задудніла, 

у глядачів завмерли серця: одні боялись, другі сподівались на хороший чи там лихий 

кінець діла. 

Дон Кіхот уручив себе з цілого серця Господеві Богу нашому та володарці своїй 

Дульсінеї Тобоській і чекав, коли вже подадуть гасло до бою. А от гайдук наш зовсім не 

те в голові мав, а що саме, зараз скажу. 
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Сталось так, що як дивився Тосілос на ворогиню свою, здалась вона йому такою 

красунею, якої він зроду не бачив, і малий сліпчук, що його називають тут у нас звичайно 

Амуром, вирішив не пропустити нагоди, що оце трапилась, затріумфувати над 

гайдуцькою душею і внести її в список своїх трофеїв; тож підкрався нищечком, що ніхто 

й не бачив, до бідного гайдука, і всадив йому в лівий бік стрілу, так як і лікоть завдовжки, 

що наскрізь прошила йому серце — то йому легко було зробити, бо Амур же невидимий, 

ввійде й вийде кудою тільки схоче і ні перед ким за свої вчинки не відповідає. Отож, кажу, 

як пролунало гасло до бою, гайдук наш, сидя на коні, марив красою тієї, що вже стала 

володаркою його волі, і не звернув уваги на кличний гук сурми, не так, як Дон Кіхот; той, 

скоро зачув гасло, зараз ринувся на ворога, розігнавши Росинанта що було моці; як 

побачив те його бравий джура Санчо, загукав на все горло: 

— Боже поможи тобі, цвіте й перло мандрованого лицарства! Подай, Господи, тобі 

перемогу, бо твоя справа справедлива! 

Хоть і бачив Тосілос, що Дон Кіхот проти нього рушив, сам стояв і кроку з місця не 

ступив, натомість гукнув дужим голосом герцьового суддю і, як той надбіг, спитав його: 

— Скажіть мені, пане: сей двобій має вирішити, чи женитись мені з цею сеньйорою, чи 

ні? 

— Так,— упало в відповідь. 

— А коли так,— сказав гайдук,— то я потерпаю за своє сумління: не хочу обтяжувати 

його тим, що стану до бою. Отож оголошую, що визнаю себе переможеним і ладен хоч 

зараз пошлюбити цю сеньйору. 

Ці слова Тосілоса здивували суддю; він був утаємничений у ту інтригу і тепер не знав, 

що йому й казати. Дон Кіхот осадив свого коня, побачивши, що супротивник і не думає 

нападати. Дук не знав, з якої причини баталія затримується, поки не підійшов до нього 

суддя і не доповів йому, що сказав Тосілос; це здивувало і навіть обурило дука. Тим часом 

Тосілос під’їхав до доньї Родрігес і промовив до неї голосно й виразно: 

— Сеньйоро, я бажаю одружитися з вашою донькою: не хочу ані позвів, ані двобоїв, 

коли можу досягти жаданого тихо-мирно і без смертельної небезпеки. 

Почув теє доблесний Дон Кіхот і сказав: 

— Ну, якщо так, то я вважаю себе вільним і свобідним від даного мною слова: женіться 

в час добрий, і як уже вас Бог благословив, то благословить і святий Петро. 

Тим часом дук зійшов уже на майдан, підступив до Тосілоса і спитав: 

— То правда, рицарю, що ви визнали себе переможеним і, щоб заспокоїти власне 

сумління, хочете одружитися з цією сеньйорою? 

— Правда, сеньйоре. 
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— Та добре й зробив,— обізвався Санчо.— Що маєш дати миші, дай коту, він наведе 

тобі чистоту. 

Тосілос заходився вже знімати з себе шолома і попросив, щоб хто мерщій поміг, бо 

неборакові вже й дихать не давало, так йому дозолила та тісна халабуда. Зняли хутенько 

того шолома, і з-під нього ясно і явно показалось гайдуцьке обличчя. Як побачила його 

донья Родрігес та її донька, відразу заверещали: 

— Нас одурили! Одурили нас! Замість мого справдешнього мужа підсунули гайдука, 

слугу пана дука. Вимагаємо Божої і королівської справедливості проти такої каверзи, щоб 

не сказати шахрайства! 

— Не хвилюйтеся, сеньйори,— сказав Дон Кіхот.— Нема тут ніякої каверзи і ніякого 

шахрайства, а якщо й є, то не дук тому причиною, а лихі чародії, що переслідують мене: 

позаздрили, бачите, що я здобуду славетну перемогу, та й обернули обличчя вашого мужа 

на вид от-сього, як ви кажете, дукового гайдука. Послухайте моєї ради і на зло ворогам 

моїм лихим візьміть із ним шлюб, бо я не маю сумніву, що се і є той чоловік, за якого ви 

хотіли вийти. 

Почувши сеє, дук засміявся (де й дівся його гнів!) і сказав: 

— Такі надзвичайні речі приключаються завжди панові Дон Кіхоту, що я вже починаю 

думати, що сей чоловік не мій гайдук, а хтось інший. Зробімо хіба ось яку мудрацію, ось 

яку штуку: відкладім одруження, коли хочете, на два тижні, а сього непевного чоловіка 

візьмемо тим часом під замок, чи не повернеться він у свій первісний образ, бо не може ж 

так довго тривати чорнокнижницька проти Дон Кіхота злоба — вони ж бачать, що тії чари 

та перетвори їм не дуже-то й помагають. 

— Еге ж, пане,— сказав Санчо,— тії чаклуни вже до того навикли й насобачились 

переміняти й перекидати геть-чисто все, що мого хазяїна тичеться. Лицаря, якого він оце 

недавно переміг (а звали його Лицарем Свічад), перевернули на бакаляра Самсона 

Карраска, нашого односельця й приятеля, а нашу сеньйору Дульсінею Тобоську обернули 

в репану мужичку; тож видається мені, що сей гайдук, поки й віку його, гайдуком, 

житиме, гайдуком і помре.  

На те Родрігес-молодша сказала: 

— Хто вже він там не є, той, що мене свата, я йому вдячна за теє. Волію бути законною 

жоною у гайдука, аніж покинутою коханкою у рицаря, хоч той, що мене звів, сам і не 

рицар. 

Отак воно діялось-говорилось, і все скінчилось тим, що Тосілоса взято під ключ, поки 

з’ясується, чим кінчиться його метаморфоза; Дон Кіхота оголошено переможцем, але 

більшість глядачів була страшенно невдоволена — не побачили (а сподівалися ж!), як два 
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грізні супротивники посічуть один одного на капусту, так як ото шелегейдики вуличні 

журяться, буває, що стратенця не повісять, бо його помилували позивач або суд. Люди 

порозходились, дук і Дон Кіхот повернулися до замку, Тосілоса заперли; донья Родрігес 

і дочка її раділи; так чи інакше, тим кінчиться справа, що весілля справиться, того ж 

самого сподівався й Тосілос. 

Розділ LVII,  

де оповідається про те, як Дон Кіхот попрощався з дуком 

і що йому трапилось із розумною  

та свавільною Альтісідорою, панною при дукині 

Давно вже почав Дон Кіхот про те думати, що час йому й пора з тим бездіяльним 

життям покінчити, яке він тут у замку провадив; уявлялось йому, що се він великий гріх 

робить, сиднем сидячи і нічого не роблячи серед нескінченних бенкетів та втіх, якими 

пришановувало його се панство як мандрованого рицаря — доведеться, мабуть, перед 

Богом за те сидіння та за те безділля суворий відповіт держати; отож попрохав він якось 

у дука з дукинею, щоб вони дозволили йому вже од’їхати. Панство уволило його волю, 

хоть і тяжко їм було, казали, з ним розставатися. Дукиня передала Санчові листи від 

жінки; він над ними заплакав і сказав: 

— Хто б гадав, що ті великі сподівання, які голубила в серці жінка моя Тереза Панса, 

дізнавшись про моє губернаторство, скінчаться тим, що я знов повернусь на службу до 

хазяїна мого Дон Кіхота з його злиденними пригодами? Але то таки мені втіха, що Тереза 

моя по-людськи повелась, послала, бач, дукені жолудів, а якби була не послала, досадно 

мені було б, що вона така невдячна. І ще те мене втішає, що се й хабарем не назвеш, бо 

я ж уже мав посаду, коли вона ті жолуді посилала; а воно ж, звісно, годиться, коли тобі 

добро зроблять, хоть якою абищицею оддяч. Я і на посаду йшов, і з посади йду яко наг, 

яко благ, то й можу з чистим сумлінням (а то ж річ не мала!) сказати: «Голим народився, 

голим і вмирати: ні зиску, ні втрати». 

Отак говорив собі на думці Санчо в день від’їзду, а Дон Кіхот, попрощавшись увечері 

з дуком та дукинею, стояв уже рано-вранці в повнім обладунку на замковому майдані. 

З галерей дивились на нього всі замчани, вийшли й господарі замку. Санчо сидів на 

свойому Сірому з саквами, багулом та з дорожнім припасом; він був дуже задоволений, бо 

дуків дворецький, той, що приставляв Трифалдисту, дав йому на дорогу калитку, а в ній 

двісті золотих талярів, про що Дон Кіхот ще не знав.  
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От дивляться всі на них, аж ось із-поміж двірських дам та панночок озвалась розумна 

та свавільна Альтісідора жалібними словами: 

Стримай повід, не спіши, 

Стривай, лицарю сталевий, 

Не коли крутих боків 

Норовистому коневі! 

Не од ницої гадюки 

Ти тікаєш, безсердечний, 

А од ярочки малої, 

Недорослої овечки... 

Ти зневажив ґречну панну, 

Насміявся підло з неї, 

А вона ж — найкраща німфа 

При Діані та Венері. 

Бірене лютий, зраднику Енею, 

Ти не минеш, розбійнику, бенері! 

Ти украв, запазурив 

Серце щиреє у мене, 

Що для тебе тільки билось, 

Беззахисне і шалене. 

Ти украв ще й три чепці 

І підв’язочки зелені, 

Що скрашали мої ніжки, 

Мов із мармуру різьблені. 

Ти украв у мене, лотре, 

Триста сот зітхань огненних, 

Що спалили б триста 

Трой Своїм палом невтоленним... 

Бірене лютий, зраднику Енею, 

Ти не минеш, розбійнику, бенері! 

Хай у твого Санча серце 

Сталлю стане чи бронею: 

Він тоді не відчарує 

Зроду-віку Дульсінеї. 

Хай невинна постраждає 

За гріхи свої мерзенні: 

Часто праведні за грішних 

Терплять муки в світі земнім. 

Хай усі твої пригоди 

У знегоди Бог оберне, 

Твою вірність — у непомин, 

Все життя — у сон химерний! 

Бірене лютий, зраднику Енею, 

Ти не минеш, розбійнику, бенері! 

Хай тебе за пройду мають 

Од Севільї до Марчени, 

Од Гранади аж до Лохи, 

Од Тулузи до Марселя. 
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Коли сядеш грати в карти, 

В сто одно а чи в пікета, 

Щоб ти туза не побачив, 

Самі шохи та валети! 

Будеш різать мозолі — 

Кров хай виступить джерельна, 

А як зуби рвати будеш, 

Хай стирчать пеньки черенні. 

Бірене лютий, зраднику Енею, 

Ти не минеш, розбійнику, бенері! 

Поки зажурена Альтісідрра виливала отак свої жалі, Дон Кіхот дивився на неї, і словом 

не озиваючись; тоді обернувся до Санча і сказав: 

— Заклинаю тебе спасінням предків твоїх, Санчо мій, скажи мені щиру правду: чи не 

маєш ти часом тих трьох чепців і тих підв’язок, що про них говорить ся закохана панна? 

На те Санчо відповів: 

— Чепці справді в мене, а от підв’язки мені й не снились. 

Дукиня була вкрай вражена з Альтісідориної витівки: хоть і знала вона, що то дівчина 

сміла, жартівлива і свавільна, але ж не гадала, що дійде вона аж до подібних 

екстраваганцій; здивування її було тим більшим, що про сей жарт її не попереджено. 

А дук вирішив той жарт підхопити. 

— Негоже, пане рицарю, : — сказав він,— що, діставши в замку моєму таке гостинне 

прийняття, яке вам було уготоване, ви насмілились забрати з собою принаймні три чепці 

і ще дещо, а саме підв’язки двірської моєї панни: то ознака злого умислу, вчинок, що не 

відповідає вашій славі. Отож верніть її підв’язки, в противному разі я вас викликаю на 

смертний бій, не боячися, що лихі чорнокнижники змінять і перетворять мій образ, як то 

вони вчинили з моїм гайдуком Тосілосом, що став з вами на герць. 

— Не приведи Господи,— відповів Дон Кіхот,— щоб я добув меча на вашу пресвітлу 

персону, від якої прийняв стільки милостей. Чепці я верну, бо Санчо каже, що вони 

в нього, а от підв’язки — неможливо, бо ні Санчо, ні я сам їх ніколи не мав: хай же ваша 

панна понишпорить по своїх закапелках, то певно їх найде. Я, ваша вельможність, злодієм 

зроду не був і не буду поки віку, як Бог мене не покине. Та панна говорить так (сама ж 

признається) з закохання, в чому я аніже не винен; отож нема мені чого просити 

пробачення ані в неї, ані в вашої вельможності, котру я благаю мати про мене ліпшу 

думку і знову дати мені дозвіл верстати далі путь-дорогу. 

— Пошли ж вам, Боже, щасливу дорогу,— озвалась дукиня,— і щоб до нас доходили 

тільки добрі вісті про ваші вичини. Їдьте вже собі з Богом, бо що довше ви тут 

затримуєтесь, то дужче розпаляєте полум’я в грудях у панянок, які на вас дивляться; 
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мою ж прибічницю я так покараю, що відхочеться їй не то словом, а й поглядом щось 

непристойного вчинити. 

— Одно ще тільки слівце і все, о доблесний Дон Кіхоте! — сказала тоді Альтісідора.— 

Прошу пробачення за те, що звинуватила вас у крадіжці підв’язок, бо, клянусь Богом 

і душею моєю, вони в мене на ногах: вклепалась я так, як той чоловік, що шукав десь 

свого осла, сидячи на ньому верхи. 

— А що, не я казав? — промовив Санчо.— Не такий я єсть чоловік, щоб крадене 

ховати. Якби хотів красти, то таких нагод було в мене на губернаторстві, ого-го! 

Дон Кіхот уклонився низенько дукові з дукинею і всім присутнім, завернув Росинанта 

і рушив із замку — за ним, звичайно, і Санчо на Сірому — на сарагоський шлях. 

Розділ LVIII, де оповідається, скільки пригод навалилось  

на Дон Кіхота — тільки встигай! 

Як опинився Дон Кіхот у чистому полі на волі, здихавшись Альтісідориного лицяння, 

зразу відчув себе у своїй стихії, знов уступив у нього високий дух рицарювання. Він 

обернувся до Санча і сказав: 

— Вольність, щоб ти, Санчо, знав, то один з найдорогоцінніших дарів, що небеса 

послали людям; не зрівняються із нею ніякі скарби, заховані в землі чи скриті на дні 

морському; за вольність, як і за честь, можна й треба життям своїм важити і навпаки: 

неволя то найбільше лихо, що може приключитися людям. Се я тим тобі, Санчо, кажу, що 

ти сам здоров бачив тії розкоші, тую гойність, що мали ми в тому замку, що оце 

покинули; але на сутих отих бенкетах з напоями-холодощами почував я себе ніби 

загнаним у голоднечу, бо все те смакувало мені не так вільно, як смакувало б, коли воно 

було моє. Свідомість того, що ти повинен відплатити за вчинені тобі милості та благодії, 

зв’язує душу, не дає їй вільного ходу. Щасливий той, кому небо послало шматок хліба 

і хто за те не винен дяки нікому, опріч самого Бога! 

— Що ви, пане, не кажіть,— упав у річ Санчо,— а ми все-таки маємо бути вдячні за 

двісті золотих талярів, що дав мені дуків дворецький у калитці: я ношу її на серці як 

помічний пластир про всякий случай, бо не завжди нам траплятимуться замки, де нас 

добре пригощатимуть: будуть, може, й корчми, де нас частуватимуть киями. 

Отак, розмовляючи про те та про се, їхали собі рицар із зброєношею, коли, уїхавши 

добру милю, побачили на зеленому лужку чоловік дванадцятеро вбраних по-сільському 

людей, що, посідавши на своїх свитах, споживали підобідок. Коло них видніли білі 

полотняні покривала, нап’яті чи накинуті на якісь предмети. Дон Кіхот під’їхав до тих 
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їдунів і, привітавшися звичайненько, спитав, що там у них під тими покривалами. Один із 

них відповів: 

— Під сими покривалами, пане, скриті образи, роблені горорізьбою на вівтар у нашій 

сільській церкві; ми їх накриваємо, щоб краса не ушкодилась, і носим на плечах, щоб вони 

не побились. 

— Коли ваша ласка,— сказав Дон Кіхот,— я хтів би на них подивитись; як ви так 

бережно коло них ходите, то мають бути прегарні образи. 

— А ви ж думали як? — відповів інший селянин.— Нехай сама ціна скаже: нема тут 

образа, що коштував би менше, як п’ятдесят дукатіви Зараз ваша милость сама в тому 

пересвідчиться, побачивши їх на власні очі. 

Тоді одірвався від їжі, встав і зняв покривало з першої різьби. То був; святий Юр верхи 

на коні; він люто, як то звичайно малюється, вгородив копіє в пащу змієві, що звивався 

в нього під ногами. Ввесь образ жахтів, як то кажуть, золотом. Подивившись на нього, 

Дон Кіхот сказав: 

— Сей мандрований рицар був один із найкращих з-поміж воїнства небесного; звали 

його святим Юром. Був, окрім того, захисником дівиць. Анумо, гляньмо на другий. 

Селянин відслонив другий образ: то був святий Мартин, також верхи, що ділився своїм 

плащем із убогим. Скоро побачив його Дон Кіхот, одразу сказав: 

— Сей теж був із християнських рицарів; думаю, що був він не стільки одважний, 

скільки щедровитий: он бачиш, Санчо, ділиться плащем із убогим, половину йому дає; 

мабуть, діло було зимою, бо якби то було влітку, він оддав би цілого плаща, такий був 

нищолюбивий. 

— Мабуть, що ні,— зауважив Санчо.— Так, надісь, робив, як тої приказки: оддай 

нищим, а собі ні з чим; людям дай, та й про себе дбай; даруй, та не роздаровуй. 

Засміявся Дон Кіхот і попросив одгорнути наступне покривало, з-під якого відкрився 

образ всегишпанського патрона: він сидів верхи на коні з окривавленим мечем у руці, 

тиснув маврів і йшов потоптом по їхніх головах; побачивши теє, Дон Кіхот сказав: 

— Отсей рицар теж із христолюбивого воїнства: звати його святий Яків або ж Сантьяго 

Мавробієць. Се один з найславніших святих і рицарів, що був колись на землі, а тепер на 

небі. 

Далі розкрито ще один образ: святий Павло падає з коня — ну, і все те, що малюється 

при зображенні його навернення. І таке те все було живе, що глядачам здавалось, ніби 

Христос говорить до нього, а Павло відповідає. 

— Цей,— сказав Дон Кіхот,— був колись найгіршим ворогом церкви Господа Бога 

нашого, а відтоді й повік-віку найпершим її оборонцем; за життя був мандрованим 
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рицарем, по смерті став святим; був невтомним трудівником на Господньому 

винограднику, просвітителем поган; за школу йому правили небеса, а за учителя 

і наставника сам Ісус Христос. 

Більш образів не було; Дон Кіхот велів знову їх понакривати і сказав носіям: 

— За добру призвістку маю я, браття, те, що тут ось побачив, бо ті святі рицарі коло 

того самого діла, що й я, ходили, тобто коло воювання; різниця поміж ними і мною та, що 

вони, святі, воювали по-Божому, а я, грішний, воюю по-людському. Вони добулись неба, а 

я й досі не знаю, чого добудусь силою моїх трудів; та якби моя Дульсінея Тобоська 

визволилася зі своєї біди, то моя доля покращала б, розум мій поправився б, і я, можливо, 

пішов би кращим шляхом, аніж дотепер. 

— Ваше слово та Богові в уші, а лихому поза уші,— сказав при цій нагоді Санчо. 

Люди дивували і поставі Дон Кіхотовій, і речам його; вони і в половину не розуміли 

того, що він їм хотів сказати. Докінчили свою трапезу, завдали собі на плечі образи і, 

попрощавшися з Дон Кіхотом, пішли своєю дорогою. 

Санчо стояв і ніби вперше побачив свого пана, дивувався — чого тільки той чоловік не 

знає! Здавалось, не було такої історії, такої події в світі, якої б він не знав на зубок від 

дошки до дошки. Тоді звернувся до нього: 

— Їй-право, пане-добродію, якщо те, що нам оце трапилось, можна назвати пригодою, 

то вона найкраща і наймиліша з усіх, що нам за всі наші мандри лучилася: ані тобі страхів 

яких, ані батогів, ані за меча не треба було хапатись, ані землі своїми тілами міряти, ані 

голодом сидіти. Будь благословен Бог, що дав мені на власні очі такеє уздріти! 

— Золоті в тебе, Санчо, уста,— сказав Дон Кіхот,— але вважай на те, що час на час не 

приходиться, і не все воно однаково буває; а те, що простацтво називає звичайно 

призвісткою, коли воно не грунтується на якійсь природній причині, здоровий розум каже 

нам вважати за щасливий випадок і відповідно судити про нього. Встане раненько такий 

собі забобонець, вийде з дому і спіткає ченця закону благословенного святого Франціска, 

зразу повертає голоблі, мов то гриф-птиця якась, і шусть ізнов додому. Розсиплеться 

у якогось іншого марновірця сіль по столу — і враз його всього холодом обсипле, 

немовбито природа зобов’язана подавати сигнал грядущої біди такими-от дрібними 

прикметами. Розумний чоловік, а паче християнин, не повинен до таких марниць 

доскіпуватись, щоб пізнати волю небес. Сціпіон висаджується в Африці, скік на берег, 

підсковзнувся і впав; вояки його мають те за лиху прикмету, а він держиться руками за 

землю й каже: «Тепер ти, Африко, од мене не втечеш: держу тебе в руках!» Отож, Санчо, 

для мене це просто щасливий випадок, що я з тими образами спіткався. 
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— Так і я гадаю,— зауважив Санчо.— Але скажіть мені, ваша милость, спасибі вам, 

чого це гишпанці, ідучи в бій, звертаються до того святого Якова-Мавробійця: «Сантьяго! 

Зімкнись, Гишпаніє!» Чи то Гишпанія стоїть розімкнена і її треба замкнути, чи що воно за 

оказія така? 

— Ти, Санчо, з простаків простак,— сказав Дон Кіхот.— Знай же, що сього великого 

рицаря червоного хреста дав Бог Гишпанії за патрона і затулу, особливо в запеклій 

боротьбі, що вели гишпанці з маврами, тим-то вони і взивають до нього як до свого 

оборонця у всіх боях, як ідуть у наступ; не раз у таких баталіях вони й бачили його 

живовидячки на власні очі, як він розбивав агарянські лави, сік, рубав і топтав невірних. 

Я міг би навести тобі безліч тому прикладів, про які оповідають правдомовні гишпанські 

літописи. 

Тут Санчо почав з іншої бочки, сказавши своєму хазяїну: 

— Дивно мені, пане, яка то зухвала та Альтісідора, панна при дукені: мабуть, добряче-

таки поранив її і вразив отой, що Амуром звати; то, кажуть, такий сліпчук, що хоть сам 

темний чи сказати б невидющий, а як наміриться на яке серце, хоть би й манесеньке, то 

тут же і влучить у нього, прошиває наскрізь своїми стрілами. А ще й таке я чув: коли 

дівчина вдасться соромлива та обачна, то стріли тії любовні об неї ламляться чи 

тупляться, а в тії Альтісідори вони не тупляться, а ще либонь і гострішають. 

— Май на увазі, Санчо,— повчав Дон Кіхот,— що любов у ділах своїх ваги не має 

і розумом геть нехтує: тут вона подібна до смерті, що вдаряє і на високі королівські замки, 

і на вбогі пастуші хижки; коли вже оволодіє цілком якою душею, то передусім позбавляє 

її страху і страму. Тим же й Альтісідора так безстрашно й безсоромно виявила свої 

жадання, що викликало в мене в грудях більше досади, аніж спочуття. 

— Несвітська жорстокість! Нечуване гордування! — вигукнув Санчо.— Як на мене, то 

я б уже не встояв і піддався б їй, аби хоч слівце про кохання мені зронила... Дей же його 

кату, мати отаке маймурове серце, отаку бронзову нутробу, отаку кам’яну душу! Але я так 

і не розумію, що могла побачити тая панна в вашій милості, щоб отак причаруватись 

і підкоритись: де та врода пишна, той блиск юнацький, тая любість, теє личко, де все те 

разом чи хоть би й поодинці, щоб їй отак закохатись? Бо, ніде правди діти, частенько 

я дивлюсь на вашу милость, від пучок на ногах і до останньої волосини на голові, і бачу 

тільки таке, що радше може когось нажахати, аніж закохати; чув я од людей, що найперше 

й найдужче закохуються саме в красу, а як у вас її нема, то чого ж тоді вона, бідолашка, 

у вас залюбилась? 

— Уважай, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— що є два види краси: краса душевна і краса 

тілесна. Гору бере краса душевна, що виявляється у розумі, честивості, гойності, гарному 
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вихованню й гарному поводженню; усі ці прикмети можуть бути притаманні й чоловікові 

негарному на вроду, і коли око впаде саме на цю красу, а не на тілесну, то буває, що 

вродиться любов палка й бурхлива. Я, Санчо, знаю, що на вроду не гарний, але ж відомо 

мені й те, що я не бридкий. Якщо чоловік має вказані мною прикмети і сам собою не 

потвора, його можна щиро любити. 

Отак гомонячи-розмовляючи, в’їхали вони в ліс, що стояв осторонь дороги, і тут Дон 

Кіхот заплутався знеобачки в якісь зелені сіті, що були напнуті від дерева до дерева; не 

мігши доміркуватись, що воно таке, він обізвався до Санча: 

— Здається, Санчо, оця пригода з сітьми буде найдивовижніша з усіх, які тільки можна 

уявити. От щоб я вмер, то мої переслідувачі чарівники хочуть заплутати мене в них 

і забарити мене в дорозі, ніби поміщаючись за мою суворість супроти Альтісідори! Але 

я чиню їм відомо, що навіть якби ці сітки не з ниток були, а найтвердіших діамантів, 

навіть якби вони були міцніші за ретязі, якими ревнивий ковальський бог скував Венеру 

й Марса, я їх усе одно розірву, так ніби вони були з баговиння чи з прядива. 

Хотів уже рушити і геть усе порозривати, коли се з гущини дерев де взялися дві 

гарнюсінькі пастушки, власне кажучи, двоє по-пастушому вбраних дівчат, тільки що 

сардаки на них були з тонкого’оксамиту, а рясні спідниці зі щирого златоглаву; на плечі 

їм спадало розпущене волосся, що золоттям своїм могло позмагатися із сонячним 

промінням, а на головах були вінки, плетені з зеленої лаврини та червоного амаранту. 

Років їм було, дивитись, не менше п’ятнадцяти і не більше вісімнадцяти. 

На сей вид Санчо аж отетерів, Дон Кіхот зачудувався, навіть сонце спинило свою ходу, 

щоб на дівчат полюбувати. Всі четверо мовчали, мов заворожені; нарешті одна з пастушок 

обізвалась до Дон Кіхота: 

— Пане рицарю, придержте ходи і не рвіть сих сіток: вони розставлені тут не про вашу 

шкоду, а про нашу забаву; знаю, що хочете спитати нас, про що їх розставлено і хто ми 

єсть такі, то розкажу вам коротенько. В одному селі, що лежить звідсіля за дві милі і де 

живе чимало значних і багатих людей, врадило кілька друзів та родичів податися сюди 

разом із жінками й дітьми своїми, з сусідами, друзями та знайомцями, щоб у сій містині, 

найлюбішій на всю околицю, добре повеселитися, утворивши разом нібито нову пастушу 

Аркадію — тим-то всі хлопці в нас за пастухів, а всі дівчата за пастушок убрані. Ми 

розучили аж дві еклоги, одну — славетного поета Гарсіласа, а другу — знаменитого 

Камоенса, на рідній йому португальській мові; правда, ми їх не встигли ще виставити. 

Прибули ми сюди вчора, порозпинали так звані польові намети на березі повноводого 

ручая, що зрошує навколишні луги; вчора ж увечері порозставляли отут під деревами 

сітки, щоб заманити в них дурненьких пташок: сполохані нашим галасом, вони якраз 
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і попадуться. Якщо вам, пане, любо нашим гостем бути, то приймемо вас ласкаво 

й призвоїто — сьогодні-бо в се місце немає доступу всяким жалям та печалям. 

Сеє сказавши, замовкла. Дон Кіхот відповів їй на те: — Запевне, прегарна панно, 

Актеон не так здивувався і вразився, побачивши зненацька Діану-купальницю, як 

зачудувався я, узрівши вашу урочу красу. Я похваляю ваш намір улаштувати таку 

гулянку, а за ваші ласкаві запросини дякую; як можу вам чим служити — наказуйте 

й будьте певні в моєму послуху, бо повинність моя якраз у тому й полягає, щоб проявляти 

вдяку і благодію всякого роду людям, а найпаче таким, як ви, знакомитим персонам. 

І якби оці сітки, що займають невеликий, бачиться, простір, оповили були ввесь земний 

круг, я став би шукати нових світів, аби обійти їх не ушкодивши; щоб же ви більшої 

пойняги віри отсій моїй гіперболі, знайте, що се вам обіцяє не хто інший, як сам Дон 

Кіхот з Ламанчі, якщо тільки се ймення дійшло вже до вашого слуху. 

— Ой, подружечко моя солоденька! — гукнула тоді друга пастушка.— Яке ж то велике 

щастя нам спіткалось! Бачиш, хто тут перед нами стоїть? Тож знай, що се найхоробріший, 

найзакоханіший і найгречніший лицар, який тільки є на світі, якщо нас не дурить і не 

оманює історія його діянь — я ту книжку читала. Ладна йти в заклад, що отсей добрий 

чоловік при ньому такий собі Санчо Панса, його джура, незрівнянний ні з ким жартун 

і штукар. 

— Істинно так,— одказав Санчо,— я справді той джура і штукар, про якого ваша 

милость говоре, а сей пан — мій хазяїн, отой самий у книжках оповіщений і обісторений 

Дон Кіхот з Ламанчі. 

— Ой! — вигукнула перша дівчина.— Благаймо, товаришко, щоб він тут зостався, наші 

батьки й брати велико його вподобають... Я теж чула про його доблесть і його людяність, 

про яку ти оце казала; а ще кажуть, що він найвірніший і найстійкіший закоханець з усіх, 

що є на світі, а дама його то якась Дульсінея Тобоська, якій у всій Гишпанії належить 

пальма краси.  

— І то слушно,— сказав Дон Кіхот,— бо в тому не має сумніву навіть ваша 

незрівнянна врода. Не трудіться, сеньйори, затримувати мене, бо виразні приписи 

покликання мого не дозволяють мені відпочивати ні в якому місці. 

Тут до них чотирьох підійшов брат однієї з пастушок, одягнений теж по-пастушому, 

так само багато й пишно, як дівчата; вони йому оповіли, що той чоловік, з яким вони 

стояли, то преславний лицар Дон Кіхот з Ламанчі, а другий — його зброєноша Санчо; він 

про них уже чув, бо теж читав його історію. Бравий пастух запропонував Дон Кіхотові 

свої послуги і вмовив-таки його піти до їхніх наметів. Тим часом загаласувала птахоловна 

облава, і сила розмаїтих пташок, тікаючи від тої небезпеки, попали в розставлені сітки, 
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обманені їхнім зеленим кольором. Скоро в тому місці зібралось чоловіка з тридцять 

людей, перебраних по-чудернацькому в пастухів та пастушок: усім зразу ж розказали про 

Дон Кіхота і джуру його, і всі були втішені непомалу, бо знали їх із книжної повісті. Всі 

гуртом подались до наметів, де вже стояли чисто застелені столи, гойно заставлені 

преріжними потравами. Дон Кіхота посадили на почесному місці, мовби на покуті; всі 

дивились на нього і з нього дивувались. Як учта скінчилась, Дон Кіхот підвів голос і почав 

промовляти з великою гідністю: 

— З найтяжчих гріхів, що вчиняють люди, дехто на перше місце ставить гординю; я ж 

гадаю, що найбільший гріх — невдячність, і не дурно кажуть, що пекло переповнене 

невдячниками. Сього гріха я сахався по змозі все своє життя, відколи себе зазнаю. Як не 

можу відплатити за зроблене мені добре діло рівним добром, плачу натомість доброю 

хіттю, а коли сього не досить, я тую благодію оголошую прилюдно: той, хто так чинить, 

відплатив би й ділом, якби тільки приміг. Здебільшого ті, що благодіяння приймають, 

стоять нижче за тих, що їх уділяють; понад усіма ж стоїть Бог, найщедріший давець, 

і жодні людські дари не можуть дорівняти Божим — віддаль тут безконечна, та сю 

нездольність і сю неспромогу до певної міри можна надолужити вдячністю. Так і тут: 

я вельми вдячний за ласку, що ви мені вчинили, але, не можучи віддячитись тією самою 

мірою, обмежусь тим незначним, що маю, що притаманно моє: стану посеред 

сарагоського битого шляху, стоятиму два дні без перерви і буду обстоювати, що немає 

в світі вродливіших і люб’язніших панянок, як оці перебрані тут за пастушок, крім одної 

тільки незрівнянної Дульсінеї Тобоської, єдиної володарки моїх дум — не у гнів кажучи 

присутнім тут послухачам і послухачкам. 

Тут Санчо, який увесь час пильно прислухався до панової мови, не витримав і загукав: 

— Чи то можлива річ, щоб на світі знайшовся чоловік, який насмілився б назвати мого 

пана божевільним? От ви скажіть мені, панове вівчарство: де, в якому селі є священик, 

хоч би який мудрий га вчений, щоб зміг говорити отак, як оце мій пан, де той 

мандрований лицар, хоч би який славний та хоробрий, щоб кинув такий виклик, як оце 

мій пан? 

Дон Кіхот аж побагровів з досади і сказав Санчові: 

— Чи то можлива річ, Санчо, щоб на світі знайшовся чоловік, який би не сказав, що 

ти — заплішений дурень, дурником підшитий і ще й якимсь там хитриком та шкодником 

підбитий? Чого ти лізеш не в своє діло, чого допевняєшся, чи я розумний, чи намаханий? 

Мовчи, ні слова, іди ото сідлай Росинанта, якщо розсідланий, зараз їдемо робити те, що 

я сказав; моя справа справедлива, а хто важиться піти навсупірт, вважай, уже переможені. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2667 

 

Устав зі свого місця сердито і порвисто; всі присутні не знали вже, що про нього 

й думати — чи то чоловік при розумі, чи шаленець. Почали його вмовляти, щоб одстав од 

свого заміру, бо вони вже, мовляв, переконані в його добрій волі і вдячності і не 

потребують дальших доказів його доблесті: вистачить і тих, що описані в історії його 

діянь. Та Дон Кіхот на теє не вважав, сів на Росинанта і, нахопивши щита та взявши 

в руку списа, попрямував на битий шлях, що проходив неподалік зеленого лугу. За ним 

подався й Санчо на Сірому, а слідом і вся пастуша ватага — подивитись, чим-то 

скінчиться той зухвалий і небувалий виклик. 

Отож, кажу, став Дон Кіхот посеред шляху і потряс повітря такими словами: 

— Гей ви, перехожі й переїжджі рицарі й зброєноші, піші й комонні, всі, що йдете чи 

їдете сим шляхом або ітимете чи їхатимете два наступні дні! Знайте: тут стоїть 

мандрований рицар Дон Кіхот з Ламанчі і стверджує, що німфи, які живуть у сих лугах та 

гаях, переважають своєю вродою і ґречністю всіх красунь світу, окрім володарки душі 

моєї Дульсінеї Тобоської. Хто ж наважиться стверджувати протилежне — виходь, я жду! 

Повторив ці слова ще двічі, та охочих щось не озивалось. Але фортуна, що верховодить 

нами по своїй уподобі, так розпорядилась, що невдовзі по тому на шляху показалась купа 

вершників (декотрі з них мали в руках списи), що перла облавою вперед. Ті, що йшли за 

Дон Кіхотом, навіть не роздивившись гаразд, що воно таке, уступились далі від шляху, 

щоб не напитати собі часом якої напасті. Один тільки Дон Кіхот стояв безстрашно на 

місці, а Санчо Панса тулився за крижами у Росинанта. Купа списників наблизилась, 

передній загукав на Дон Кіхота: 

— Геть з дороги, дияволенний сину, бо наші бики потопчуть тебе на гамуз! 

— Ге, бидло! — відкрикнув Дон Кіхот.— Не родились іще такі бики, хоч би й на 

берегах Харами кохані, які б мене налякали! Признавайте, гультяйство, всі гуртом, що все 

мною оголошене — то правда, а ні, то ставайте до бою. 

Не встиг гуртоправ йому одказати, не встиг Дон Кіхот (хоть би й хотів) звернути 

з дороги, як ті ярі бугаї та сумирні воли і ті погоничі, що гнали їх у місто, де завтра мали 

відбутись бичі бої, пішли потоптом по рицарю й джурі, по Росинанту й по Сірому, 

поваливши їх додолу. Санчо лежав увесь потовчений, Дон Кіхот ошелешений, Сірий 

розбитий, та й Росинант лиха набрався. Зрештою, всі вони попідводились; Дон Кіхот, 

спотикаючись та падаючи, погнався за чередою і кричав що було сили: 

— Стривайте, зупиніться, бестії трикляті! Один-однісінький рицар тут вас чекає, він не 

належить до тих, що то кажуть: «Коли ворог утікає, став йому срібні мости!» 

Та вершники не спинились, їм було спішно, а на рицареві погрози вони зважали, як на 

торішні хмари. Стомлений Дон Кіхот присів при дорозі, сердитий, що так і не помстився, 
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і чекав, поки надійде Санчо та Росинант із Сірим. Нарешті вони прийшли, рицар із 

джурою посідали верхи і, навіть не обернувшись, щоб попрощатися з тією уявною чи 

вдаваною Аркадією, верстали далі свою путь, як непишні. 

Розділ LIX, де оповідається незвичайна придибашка або, 

коли хочете, й пригода, що приключилась Дон Кіхотові 

Од пилу і втоми, що насіли на Дон Кіхота й Санча, від того бичого шанування освіжила 

їх гожа та чиста криниця серед тінявого гаю, над якою посідали наші здорожені пан 

і слуга, пустивши Сірого з Росинантом пус і опаш, без оброті й вуздечки. Санчо сягнув 

рукою до сховищ своїх саков і добув відти те, що називав звичайно поживління; 

прополоскав собі в роті, а Дон Кіхот умився, і від тої води-прохолоди обом їм стало легше 

дихати. Та Дон Кіхотові з великої досади їжа не йшла на думку, а Санчо з самої 

увічливості не важився доторкнутись до їди, що перед ним стояла, ждав, поки пан не 

розговіється; але бачивши, що той поринув у мрії і не гадає піднести хліба собі до рота, 

розтулив свого (не для того, аби що сказати, ні!) і, переступивши добрий звичай, 

заходився пакувати собі в кендюх хліб і сир, що мав перед собою.— Їж, їж, друже 

Санчо! — обізвався Дон Кіхот.— Підживи собі життя, воно тобі дорожче, ніж мені, а 

я нехай умру собі від думок тяжких та від знегод моїх лютих... Я, Санчо, на те вродився, 

щоб жити, постійно вмираючи, а ти — щоб умерти ївши. Правду кажу тобі, подумай сам: 

описаний в історіях, прославлений у боях, призвоїтий у всіх учинках, шанований 

володарями, обожуваний дівицями, сподіваючись нарешті пальм, тріумфів і вінців, 

заслужених і виборених моїми доблесними подвигами,— сьогодні вранці до того дожився, 

що потоптано мене, понівечено і збагнічено ратицями брудних нечистих товаряк! Ця 

гадка тупить мені зуби, зводить щелепи, обезвладнює руки і відіймає будь-яку охоту до 

їди: помру я, мабуть, отут із голоду, а то з усіх смертей найлютіша. 

— Виходить,— сказав Санчо, не перестаючи живенько жувати,— ваша милость не 

похваляє тої приказки, що каже: «Коли смерти не одперти, хай умру нажертий». А от я не 

думаю збавляти собі віку — буду так, як ото швець-тягнишкіра: доти зубами шкіру 

розтягує, доки не витягне скільки йому треба,— буду, кажу, тягнути своє життя їдінням, 

доки Бог мені віку призначив. Дозвольте вам, пане, сказати, що нема більшої дурниці, як 

ото так, як ваша милость, у відчай удаватись. Ось послухайте мене: поїжте та ляжте 

поспіть на цих подушках зелених, на цій траві-мураві, а прокинетесь, то побачите, що світ 

вам угору піднявся. 

Здалось Дон Кіхотові, що Санчо міркує тут скорше по-філософськи, аніж по-дурнечи, 

послухався його і сказав: 
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— Якби ти, Санчо, зробив зараз для мене те, про що я попрошу, моя полегша була б 

певніша, а журба моя не така тяжка: поки я спатиму, послухавши твоєї ради, ти собі 

відійди трохи оподаль і, заголившися, вліпи собі Росинантовим повіддям ударів три або 

й чотири сотні в рахунок тих трьох із чимось тисяч, що маєш завдавати собі для 

відчарування Дульсінеї; бо то ж не малий жаль, що бідолашна сеньйора й досі зачарована 

через твою оспалість і недбальство. 

— Шкода мови,— одказав Санчо.— Поспімо поки що обидва, а там — дасть Бог час, 

дасть і раду. Знаєте, пане, то річ жорстока, щоб чоловік катував сам себе з холодною 

кров’ю, та як ще ті удари падатимуть на тіло замліле і зголоджене; нехай уже пані моя 

Дульсінея потерпить трохи, а тоді, коли менше за все сподіватиметься, я зашмагаю себе на 

решето; будеш жити — не помреш, кажуть люди, а я таки житиму і спевню те, що обіцяв. 

Дон Кіхот йому подякував, попоїв трохи, а Санчо од пуза, і обидва полягали спати, 

попустивши двох нерозлучних друзів і товаришів, Росинанта й Сірого, пустопаш по 

буйних травах, якими тая лука була вкрита. Прокинулись — було вже нерано; посідали 

верхи і швидко рушили в дорогу, щоб поспіти до заїзду, що був звідти десь за милю. Кажу 

заїзду, бо цього разу назвав його так і Дон Кіхот супроти свого звичаю називати всі заїзди 

та корчми замками. 

От доїхали вони до того заїзду і спитали в господаря, чи знайдеться їм де переночувати. 

Сказано їм, що знайдеться, і то з такими вигодами і з таким достатком, що в твоїй 

Сарагосі. Зсівши з осла, Санчо заніс сакви свої в кімнату, ключ од якої дав йому господар, 

а потім одвів Росинанта з Сірим до стайні, підсипав їм оброку і пішов чекати дальших 

наказів од Дон Кіхота, що сидів уже на кам’яній лаві; слава Богу, думав, що пан цього 

разу не взяв заїзду за замок. Настав час вечері, і вони пішли до своєї кімнати. Санчо 

спитав у господаря, що в нього є на вечерю, а той одповів, що є все до любої вподоби, 

нехай замовляє, що-хотя: чи то птахи небеснії, чи дробина земная, чи риба морськая — 

всього в сій корчмі здобіль. 

— Стільки нам не треба,— сказав Санчо.— Досить буде з нас двох смажених півнят, бо 

мій пан дуже делікатні і їдять мало, та і з мене жеретій не який. 

Корчмар одказав, що курчат нема — шуліки розхапали. 

— Ну, тоді, пане господарю, веліть нам засмажити курку, щоб тільки мняка була,— 

попросив Санчо. 

— Курку, кажете? — перепитав корчмар.— Гай-гай, я оце тільки вчора оддав у город 

на продаж аж п’ятдесятеро курей, от їй же Богу; а крім курей, проси вашець що завгодно. 

— Тоді, може, знайдеться телятинка або хоч козятинка? — спитав Санчо. 
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— Зараз нема, була, та вийшла вся,— одказав корчмар.— На тім тижні буде до сталої 

мами. 

— Ото мені лихо: то нема, то вийшло! — вигукнув Санчо.— Може ж, ви хоть сала та 

яєць до сталої мами маєте? 

— Жартун із вас, дорогий гостю! — мовив корчмар.— Т’адже я сказав, що курей нема, 

то де ж візьмуться яйця? Надумайте собі іншу яку лагоминку і годі вже про те птиче 

молоко.  

— Та кінчаймо вже, будь воно неладне! — розсердився Санчо.— Н» крутіть, пане 

господарю, а кажіть прямо, що у вас є? 

Тоді корчмар: 

— Як сказать вам по щирій правді, маю пару волячих клишок, схожих на пару телячих 

ніжок, або телячих ніжок, схожих на волячих клишок, гарненько зварених ще 

й з приправою — з бобом, із цибулькою із сальцем. Оце лежать там і гукають: «їжте нас, 

їжте нас!» 

— Я їх беру,— сказав Санчо,— нікому їх не давайте, я добре заплачу, бо нічого 

смачнішого не знаю, а чи то клишки, чи ніжки, мені байде. 

— Не оддам їх нікому,— запевнив корчмар,— бо інші мої гості то такі знакомиті люди, 

що возять із собою власних кухаря і ключника з усім припасом. 

— Знакомиті, кажете? — перепитав Санчо.— А вже ж нема людей, знакомитіших за 

мого пана, тільки що закон його діла не велить йому возити з собою того припасу, ані тих 

пуздерків із пляшками; ми собі розташовуємось десь на лузі та й покріпляємось 

горішками лісковими чи дереновими ягідьми. 

Така була розмова у Санча з корчмарем, і він вирішив на цьому й кінчити, хоч господар 

хотів іще допитатись, що ж то за діло таке у його пана. От настав уже й час вечері; Дон 

Кіхот пішов до своєї кімнати, корчмар приніс замовлену потраву і сам присів, щоб 

повечеряти на дурничку. Аж тут із сусідньої кімнати, відокремленої лише тоненькою 

перегородкою, Дон Кіхот почув такі слова: 

— Прошу вас дуже, сеньйоре дон Херонімо, поки нам подадуть вечерю, почитаймо ще 

один розділ із другої частини «Дон Кіхота з Ламанчі». 

Скоро Дон Кіхот зачув своє ім’я, зараз устав на рівні й почав пильно дослухатись до тої 

розмови. Чоловік, названий доном Херонімом, відповів: 

— Чого се вашій милості, сеньйоре дон Хуане, захотілось читати отих дурниць? Адже 

той, хто читав першу частину історії Дон Кіхота, не відчує жодного смаку від цієї другої. 
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— А все ж таки варто прочитати і її,— заперечив дон Хуан,— бо немає такої поганої 

книги, в якій не знайшлось би чогось і доброго. Мені в сій книжці найбільше те не 

подобається, що Дон Кіхот відкинувся вже од Дульсінеї Тобоської. 

Почувши теє, Дон Кіхот, угніваний і обурений непомалу, підніс голос і сказав: 

— Усякому, хто скаже, що Дон Кіхот з Ламанчі забув чи може забути Дульсінею 

Тобоську, я доведу мечем проти меча, що він розминувся з правдою, бо незрівнянна 

Дульсіноя Тобоська не може бути забутою, а Дон Кіхот не здатен до забуття: його девіз — 

вірність, його заповідь — хоронити тую вірність вільно й щиро, без будь-якого насильства 

над собою. 

— Хто се там до нас озивається? — почулося з сусідньої кімнати. 

— А хто ж, як не сам Дон Кіхот з Ламанчі,— одказував Санчо.— Він справдить те, що 

сказав, і те, що коли скаже: добрий платій закладу не боїться.  

Ледве Санчо промовив сі слова, двері одчинились і до кімнати ввійшло двоє, з виду 

знати, шляхтичів; один із них, оповивши руками рицареві шию, сказав: 

— Як ваша постать лише потверджує ваше ім’я, так ім’я ваше нестеменно посвідчує 

вашу подобу: безсумнівно ви, пане мій, є справжній Дон Кіхот з Ламанчі, провідна зоря 

і маяк мандрованого рицарства, всупереч і на зло тому, хто хотів узурпувати ваше ім’я 

і згладити зі світу ваші подвиги, як то вчинив автор отсієї книги, яку я вам уручаю. 

Та й подав йому до рук книгу, що мав при собі його товариш. Дон Кіхот узяв її і мовчки 

почав гортати; за якусь хвилю він повернув книгу і сказав: 

— Переглянувши сю книжку побіжно, бачу я, що її автор за три речі заслуговує догани. 

По-перше, то декілька виразів, що я їх вичитав у пролозі; по-друге, він закидає по-

арагонськи — часом пропускає артиклі; по-третє,— що найбільше свідчить про його 

невігластво,— помиляється і різнить із правдою в найважливіших пунктах історії: так, він 

говорить, приміром, що Санчову жінку звати Марія Гутьєррес, тоді як насправді її звати 

Тереза Панса; а хто помиляється в таких принципових питаннях, дає привід до побоювань, 

що хибить і в усіх пунктах сії історії. 

Тут обізвався й Санчо: 

— Ото мені, справді, лепський писака! Добре ж він, мабуть, на наших справах знається, 

як дражнить Терезу Пансу, жінку мою, Марією Гутьєррес... Ану ж бо, пане, візьміть ту 

книжку і гляньте, чи я там є і чи не перекрутив він бува ще й мого мня. 

— З того, що я, друже, почув,— сказав дон Херонімо,— здогадуюсь, що ви без жодного 

сумніву — Санчо Панса, джура пана Дон Кіхота. 

— А так,— відповів Санчо,— і тим пишаюсь... 
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— Щиро кажучи,— сказав шляхтич,— сей новітній автор трактує ваш образ без 

належної пристойності: малює вас ненажерою, непроворою і недотепою, зовсім не тим 

Санчом, що описується в першій частині історії вашого пана. 

— Прости-Бі йому,— сказав Санчо.— Хай би краще оминув мене своєю увагою: коли 

не музика, не берись за смика, а для святого Петра кращого місця за Рим не тра. 

Двоє шляхтичів запросили Дон Кіхота до себе в кімнату — спожити з ними вечерю, бо 

знали, що в сій коршмі не водиться їди, гідної його персони. Дон Кіхот, увічливий як 

завше, здався на їхнє прохання і залишився в них на вечерю, а Санчо, ставши 

повновладним господарем принесеного горшка, сів за стіл на почесному місці: до нього 

присів і корчмар, що не менше за Санча кохався в тих клишках та ніжках. 

За вечерею дон Хуан спитав у Дон Кіхота, які він має вісті про сеньйору Дульсінею 

Тобоську: чи вона одружена, чи вже народила дитину, чи ще тільки при надії, або, коли 

вона ще дівиця-правиця, чи згадує вона (зберігаючи, природно, честивість свою та 

пристойність) про любовні почуття сеньйора Дон Кіхота. На те рицар одказав: 

— Дульсінея і досі дівиця-правиця, мої почуття до неї сильніші, ніж будь-коли, 

стосунки наші, як і перше, платонічні, а красу її обернено у невроду брудної мужички. 

І тут же почав розповідати їм докладно про те, як зачаровано сеньйору Дульсінею, що 

сталося йому в печері Монтесіноса, яку настанову дав віщий Мерлін щодо відчарування 

Дульсінеї, тобто про Санчове самобичування. Превелику мали втіху обидва шляхтичі, 

слухаючи Дон Кіхотрвої оповіді про дивні його пригоди, і дивували непомалу і тим 

дурницям, і тій доладності, з якою він їх розповідав. То мали його за людину розумну, то 

за шаленця, і не могли встановити міри й межі його розумності чи теж божевілля. 

Тим часом Санчо повечеряв і розстався з корчмарем, який починав уже писати мисліте; 

ввійшовши до кімнати, де сидів його пан, він промовив: 

— Щоб я так жив, панове, коли автор сієї-от книжки, що ви маєте, не хоче, аби ми собі 

тривали ладом та миром. Коли він уже ненажерою мене взиває, як кажуть ваші милості, то 

не хтів би я, щоб він мене ще й пияком назвав. 

— А таки назвав,— сказав дон Херонімо,— лише не пригадую точно, яким саме чином, 

пам’ятаю тільки, що непристойними і брехливими словами, як я пересвідчився, вбачаючи 

вочевидь обличчя присутнього тут бравого Санча. 

— Хай ваші милості повірять мені,— сказав Санчо,— що той Санчо і той Дон Кіхот, 

які в сій книзі показані, то зовсім не такі і не ті, що їх вивів Сід Ахмет Бен-Енхелі в своїй 

історії — ото вже істинно ми: мій пан хоробрий, розумний і закоханий, і я — простий собі 

веселий чоловік, а не якийсь там прожеря чи п’янюга. 
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— Так, я тому вірю,— сказав Дон Хуан,— і гадаю, що слід би було видати таке 

розпорядження, щоб ніхто не важився писати про великого Дон Кіхота і про все, що його 

стосується, окрім Сіда Ахмета, первісного автора його історії; так як колись Олександер 

розпорядився, щоб його міг портретувати один тільки Апеллес. 

— Нехай би мене хто хоч портретував,— обізвався Дон Кіхот,— аби тільки не 

трактував і не дратував, бо інколи від надміру образ уривається терпець. 

— Нема такої образи,— зауважив дон Хуан,— якої можна було б завдати Дон Кіхотові 

без того, щоб він за неї не помстився, якщо тільки не загородиться щитом терпіння, який, 

на мою думку, у нього великий і кріпкий. 

На таких та на інаких розмовах збігла чимала частина ночі, і хоть дон Хуан наполягав, 

щоб Дон Кіхот прочитав іще щось із тієї книги (цікаво було почути його коментарі), але 

так і не зміг уговорити його. Дон Кіхот сказав, що вважає книгу за прочитану і ще раз 

назвав її дурною, та й годі; окрім того, не хотів би він, щоб письмак, узнавши випадком, 

що книга побувала в його руках, втішався тим, що герой її читав,— а від речей 

одворотних та безецних не тільки очі, а й думки одвертати годиться. Як же в нього 

спитали, куди він намірився далі путь верстати, одказав, що до Сарагоси, де гадає взяти 

участь у турнірі за почесний обладунок, який у тому місті одбувається щороку. Дон Хуан 

сказав йому, що в сій новій повісті оповідається про те, як Дон Кіхот, хто б він уже там не 

був, брав участь у грі в кільце; оповідь та недолуга, мало в ній говориться про рицарські 

девізи, ще менше описів бойових обладунків, зате багато всяких нісенітниць. 

— Якщо так,— зауважив Дон Кіхот,— то ноги моєї не буде в Сарагосі: тим я завдам 

брехні новітньому історикові, і ввесь світ побачить, що я — не той Дон Кіхот, про якого 

він пише. 

— І добре зробите,— сказав дон Херонімо,— бо, скажімо, в Барселоні теж 

відбуваються турніри, де сеньйор Дон Кіхот зможе проявити свою доблесть. 

— Так я й думаю вчинити,— сказав Дон Кіхот.— А тепер прошу ваших милостей 

відпустити мене, бо вже час і пора спати; вкінці, мої панове, можете вважати і записати 

мене в число найбільших друзів своїх і слуг. 

— І мене так само,— обізвався Санчо.— Може, й я колись у пригоді стану. 

По сім слові попрощались, і Дон Кіхот із Санчом вернулись до своєї кімнати, а дон 

Хуан та дон Херонімо довго ще дивувалися з тої суміші розсудливості й безрозумності 

і впевнились безпохибно, що то й були справдешні Дон Кіхот і Санчо, а не ті, що їх 

зобразив арагонський письмак. 
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На світанку Дон Кіхот устав і, постукавши в стінку до сусідньої кімнати, попрощався 

з своїми гостителями. Санчо розплатився досить-таки щедро з корчмарем і порадив йому 

менше свої припаси вихваляти або більше про них дбати. 

Розділ LX. Що трапилося з Дон Кіхотом  

на шляху до Барселони 

Ранок був прохолодний, таким же заповідався й день, коли Дон Кіхот виїхав із заїзду, 

розпитавши попереду, яким шляхом краще трапити до Барселони, минаючи Сарагосу — 

так йому хотілося вивести на чисту воду того новітнього дієписця, що, казали, вельми 

його знеславив. Якось так вийшло, що за шість день йому не трапилось нічого такого, що 

варто було б записати, і на сьомий день, як ізвернув він із дороги, облягла його ніч 

у густому дубняку; чи росли там дуби прості, чи, може, коркові — того не скажу, бо 

нічого про те не говорить і Сід Ахмет, який, як правило, описує всі речі докладно до 

щонайменших дрібниць. 

Пан і слуга позлізали з своїх худобин і обляглися під деревами; Санчо, споживши того 

дня добрий повечірок, одразу ж пірнув у браму сну, а Дон Кіхот довго не міг склепити 

очей не так од голоду, як од химер своїх: думки його роїлися самопаш, залітаючи в тисячі 

преріжних місць. То йому ввижалось, що він у печері Монтесіноса, то уявлялось, як 

перевернута в мужичку Дульсінея вискакує на свою ослицю, то в ушу йому лунали слова 

віщого Мерліна, що вістили, яких умов треба дотримати, яких трудів доконати, щоб над 

Дульсінеєю чари розбити. Аж одчай його брав, що Санчо, джура його, такий оспалий та 

немилосердний:де ж бо, шмагонув себе всього п’ять разів, число занадто мале й несумірне 

проти тієї великої кількості, яка ще зосталась. Так се його роздосадувало й розгнівило, що 

він сказав собі подумки: «Якщо Олександер Великий розрубав Гордіїв вузол, мовлячи: 

«Розрубав чи розв’язав — на одне виходить!», і се не завадило йому стати всевладним 

паном над усією Азією, то так само і я, щоб одчарувати Дульсінею, сам одшмагаю Санча 

проти його волі: адже в умові сказано, що Санчо має дістати три тисячі з надтом ударів, то 

яке кому діло, чи він їх сам собі завдасть, чи те зробить хто інший? Головне, щоб він їх 

дістав сповна, а вже звідки, яким чином — байдуже». 

Отак надумавшись, узяв повода од Росинанта, склав його так, щоб зручніше було 

шмагати, підійшов до Санча і заходився розв’язувати йому спереду очкура, на якому 

трималися штани, але тут Санчо знагла пробудився і закричав: 

— Шо це таке? Хто мене за очкура сіпає? 

— Се я,— одказав Дон Кіхот.— Хочу надолужити твоє недбальство і зарадити своїй 

біді: одшмагаю тебе, Санчо, щоб хоть почасти борг той справити, що ти на себе взяв. 
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Дульсінея гине, я помираю од жаги, а тобі й горя мало — отож розв’язуй очкура по своїй 

волі, а по моїй я всиплю тобі зараз на сьому безлюдді яких дві тисячі ударів. 

— Е, ні,— мовив Санчо.— Нехай ваша милость не рушиться, бо я, їй же Богу, такого 

ґвалту вчиню, що й глухі почують! Я зобов’язався шмагатись по добрій волі, а не 

живосилом: досить, що даю вашій милості слово бичуватись і молосуватись, коли мене 

знесе охота. 

— Шкода, Санчо, здаватись на твою охоту,— сказав Дон Кіхот,— бо серце маєш 

тверде, а шкіру, як на мужика, затонку. 

Та й сікнувся знов до Санча, щоб то очкура розв’язати. Той, се побачивши, зірвався на 

рівні, схопив пана попід силки і, перечепивши ногою, повалив його навзнак, правим 

коліном настоптав на груди, а руки руками держав — ні рухнути неборакові, ані дихнути. 

— Га, зраднику! — заволав Дон Кіхот.— Проти свого пана природного бунт ізриваєш? 

На хлібодавця свого важишся? 

— Королів не ставлю, ані скидаю,— відповів Санчо,— а рятую свого пана, бо я сам 

собі пан. Хай ваша милость побожиться, що дасть мені спокій і не пориватиметься ниньки 

мене шмагати, тоді я вас одпущу, а як ні — 

Тут ти, зраднику, й помреш, 

Лютий ворог доньї Санчі! 

Мусив Дон Кіхот йому те обіцяти і поклявся життям володарки своїх думок, що 

й нитки на ньому не зачепить і дасть йому на волю і на власний розсуд шмагатись тоді, 

коли самому заманеться. Санчо підвівся і одійшов далеченько од того місця прихилитись 

до іншого якого дуба, коли се щось черк йому об голову! Мацнув руками — аж воно ноги 

людські, в черевиках і панчохах; затремтів неборак од страху, кинувся до другого 

дерева — аж і тут те саме. Гукнув на поміч Дон Кіхота, той підбіг і спитав, у чому річ, 

чого се він так перелякався. Санчо сказав, що на сих деревах ноги людські ростуть. Дон 

Кіхот і собі обмацав ті ноги; він зразу догадався, що воно за знак і сказав Санчові:  

— Не бійся, отсі ноги, що ти їх налапав, а бачити не можеш, належать, без сумніву, 

розбишакам-опришкам, яких на сих деревах повішено. Правосуддя тутешнє, запопавши 

таких гультіпак, вішає їх по двадцять-тридцять душ у лісі; з сього я висновую, що ми вже 

десь недалеко Барселони. 

Той здогад виявився слушним. Як уже розвидніло, звели наші очі й побачили, що 

з дубів справді гронами звисають трупи розбишак. А як настав білий день, мусили 

злякатися не мертвих уже, а живісіньких розбишак: душ, може, з сорок обскочили їх 

зненацька і загукали по-каталонськи, щоб стояли тихо і ждали, поки прийде отаман. Дон 

Кіхот був спішений, кінь незагнузданий, спис до стовбура приставлений — як тут будеш 
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боронитись? Отож схрестив руки на грудях, похилив голову і ждав якоїсь слушнішої 

нагоди. 

Розбишаки метнулись до Сірого і вилущили геть усе, що було в саквах та багулі; добре 

ще, що одержані од дука, як і взяті з домівки, таляри були у Санча в чересі, та й туди 

були б добрались ці добродії, винишпорили б усе до цяти, хоч би й під шкурою було 

заховано, якби під сю пору не наспів отаман: був то чоловік років так тридцяти 

й чотирьох, кремезний, зросту вище середнього, поважного погляду і смуглої цери. Під 

ним був кінь як змій, на собі мав сталеву кольчугу, а по боках чотири пістолі, що в тих 

краях звуть кремняками. Побачивши, що його чухраї (так звуться люди, які коло того 

ремесла ходять) завзялися лущити Санча Пансу, він велів те діло припинити; його відразу 

послухано, і черес був порятований. Отаман здивувався, побачивши списа, опертого об 

дерево, щита, що лежав долі, і знарядженого в бронь Дон Кіхота, що стояв у задумі та 

в зажурі — сама журба, здавалось, не могла бути сумнішою та жальнішою. Отаман 

підійшов до нього і сказав: 

— Не журіться, не вдавайтесь у тугу, чоловіче добрий: ви трапили в руки не до 

жорстокого Озіріса, а до Роке Гінарта, що відзначається радше спочутливим серцем, аніж 

суворістю. 

— Не тим я журюся,— відповів Дон Кіхот,— що попав у твою владу, о відважний Роке, 

чия слава не має меж на всій землі, а тим, що через необачність мою застукали мене вояки 

твої при негнузданім коні, тоді як по чину мандрованого рицарства, до якого належу, 

я зобов’язаний всякої хвилини бути насторожі, всякої години бути власним вартовим; 

чиню тобі відомо, о великий Роке, що якби я був на коні, зі списом і щитом, вони не 

взяли б мене сплоха, бо я єсть Дон Кіхот з Ламанчі, славний подвигами своїми по всіх 

кінцях світу! 

Роке Гінарт постеріг одразу, що недугою Дон Кіхота було радше божевілля, ніж одвага, 

і хоть він про нього дещо чув, але не вірив у його витворки і не міг собі уявити, щоб на 

чоловіка могла напасти отака химерія; він вельми врадувався цій зустрічі — міг тепер 

зблизька побачити те, про що чував досі здалеку. 

— Зацний рицарю! — промовив він до Дон Кіхота.— Не впадайте у відчай і не 

вважайте, що вам випала нещаслива доля; можливо, що саме через отсю спотичку 

випрямиться кривий досі шлях вашої долі, бо небеса нерідко дивними якимись і людям 

недовідомими поворотами підіймають тих, що впали, і збагачують убогих. 

Дон Кіхот почав був дякувати йому, коли се ззаду почулась тупотня, нібито гнав цілий 

табун коней; насправді кінь був лише один, а на ньому сидів юнак-вершник, років, може, 

двадцяти, одягнений в зелений одамашок із золотими басаманами, штани-плюндри 
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й курту, на голові капелюх набакир по-валлонськи, на ногах тісні восковані чобітки; 

остроги, меч і кинджал позлотисті, в руках невеличка рушничка, коло пояса пара пістолів. 

На той тупіт Роке повернув голову й побачив того чарівного юнака, що під’їхав до нього 

і заговорив такими словами: 

— Їду отеє до тебе, одважний Роке, чи не знайду якщо не рятунку, то хоть полекші якої 

у своїй біді. Щоб же ти довго не думав і не гадав (бачу, не впізнав мене), зараз скажу, хто 

я. Я — Клавдія Хероніма, донька Сімона Форте, твого щирого друга, а заодно й заклятого 

ворога Клавкела Торельяса, що є недругом і тобі, бо належить до ворожого загону; відомо 

тобі також, що в сього Клавкела є син, що зветься (чи принаймні звався ще яких дві 

години тому) дон Вісенте Торельяс. І той син, щоб довго про моє нещастя не розводитись, 

скажу коротким словом, ось що мені укоїв. Побачив мене, став залицятись, я послухала та 

й закохалась у нього потай рідного батька, бо нема такої дівчини, хоть би яка була 

скромна та здержлива, щоб не знайшла способу свою волю вволити, як до жаги приспіє. 

Коротше кажучи, він обіцяв мені, що візьме зі мною шлюб, я подала слово, але до щирця 

ми ще не дійшли. А отеє вчора чую — він, забувши про свій обов’язок супроти мене, 

одружується з іншою, сьогодні вранці вінчатись має: ся новина збурила мою душу, 

терпець мені увірвався. Батька не було саме дома, то я собі мерщій з дому — одяглась, як 

бачиш, упала на коня і гайда: спостигла дона Вісенте десь за милю звідси і, не гаючи часу 

на власні скарги та на його виправдання, стрелила в нього з рушниці, а тоді ще й із обох 

пістолів, всадила йому в груди дві кулі чи, може, й більше, відкривши брами, через які, 

омита його кров’ю, порятувалась моя честь. Там я його й лишила на руках служби, що не 

важилась, та й не могла йому в обороні стати. Отеє ж удаюсь тепер до тебе: допоможи 

мені добратись до Франції, де в мене є родичі, у яких я могла б жити, і охороняй, благаю, 

вітця мого, щоб численні приятелі дона Вісенте не наважувались учинити над ним 

несправедливу помсту. 

Роке, здивований одвагою, сміливістю, поставою і долею вродливої Клавдії, сказав їй: 

— Ходім, сеньйоро, переконаймося спочатку, чи справді твій ворог помер, а тоді вже 

подивимось, що маємо робити. 

Дон Кіхот, який уважно слухав, що розповідала Клавдія і що одказав їй Роке Гінарт, 

подав і собі голос: 

— Нехай ніхто не клопочеться обороною сієї сеньйори, я беру її на себе. Дайте мені 

коня мого і зброю і зачекайте тут: я сам поїду до того кавалера і, живого чи мертвого, 

примушу його додержати слова, що він дав такій вродливиці. 

— Тут уже не сумнівайсь ніхто,— зауважив Санчо.— У мого пана справді щаслива 

рука на всілякі шлюби: от і недавнечко він примусив женитись одного такого, що не хотів 
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дотримати слова панянці. І якби лихі чарівники, які переслідують мого пана, не 

перетворили були того панича на гайдука, то та панянка досі вже стала була б панею. 

Роке, чию увагу більше привертала доля прегарної Клавдії, аніж балаканина пана та 

слуги, не став їх слухати і, наказавши своїм хлопцям повернути Санчові все те, що вони 

стягли з Сірого, а самим вернутися в те місце, де вони нічлігували минулої ночі, погнав 

разом з Клавдією повним чвалом на розшуки пораненого чи вбитого дона Вісенте. 

Доїхали до того місця, де його спіткала Клавдія, та не знайшли там нічого, опріч слідів 

свіжопролитої крові; розглянувшись пильно довкола, помітили на одному пригірку людей 

якихось і вирішили (так воно насправді й було), що то дон Вісенте, якого челядь несла 

пораненого чи, може, й мертвого, аби подати йому рятунку або й поховати; наддали ходу 

і таки тих людей наздогнали, бо ті просувались поволі. Дон Вісенте лежав на руках 

у челяді своєї і просив слабким, утомленим голосом, щоб його лишили, нехай тут і помре, 

бо рани так болять, що незмога його рухати далі. Клавдія і Роке зіскочили з коней 

і підійшли до нього; челядь перелякалась появи Роке, а Клавдія схвилювалася на вид дона 

Вісенте; борючись із суворістю і зворушенням, вона наблизилась до нього, взяла за руку 

і промовила: 

— Якби ти був дав мені цю руку, як ми домовлялись, ніколи не зазнав би такого лиха. 

Поранений кавалер відкрив майже заплющені очі і, впізнавши Клавдію, сказав: 

— Добре бачу, прекрасна і обманена сеньйоро, що се ти завдала мені смерть: то кара 

незаслужена й несправедлива супроти моїх замірів, бо ніколи й нічим, ані почуттям, ані 

вчинком, я не хотів та й не міг тебе скривдити. 

— Так хіба то не правда,— спитала Клавдія,— що ти мав одружитися нині вранці 

з Леонорою, донькою багатія Бальвастра? 

— Авжеж, що ні,— відповів дон Вісенте.— Мабуть, лиха моя недоля принесла тобі ті 

вісті, щоб ти з ревнощів відібрала мені життя; але, вмираючи на твоїх руках і в твоїх 

обіймах, я почуваюся щасливим. А щоб ти в сьому переконалась, стисни мені руку 

і прийми мене, коли хочеш, за мужа: не можу дати більшої сатисфакції за ту кривду, яку я, 

на твою думку, тобі вчинив. 

Клавдія стисла йому руку, а самій так серце стислося, що непритомно впала на 

скривавлені груди дону Вісенте, якого вже взяли смертельні корчі. Роке розгубився і не 

знав, що робити. Слуги побігли по воду, щоб сприскати їм обличчя, принесли, вилили на 

них. Клавдія очутилась зі свого зомління, а дон Вісенте з агонії своєї ні: життя урвалося. 

Побачивши Клавдія, що муж її милодан помер, потрясла повітря зойками, вдарила в небо 

жалями, зачала рвати на собі волосся, по вітру його пускаючи, дряпати собі лице, одне 

слово, подавала всі ознаки страждання й болю зрозпаченого серця. 
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— О, жорстока й необачна дівчино! — кричала.— 3 якою легкістю здійснила ти сей 

лихий замір! О, несамовита сило ревнощів, до якого відчайного кінця доводиш ти того, 

хто пускає тебе в серце! О мужу мій, о моя жертво, яка недоля звела тебе від шлюбного 

ложа до гробу! 

Так ревно, так болізно виливала Клавдія свої жалі, що навіть у Роке, який не звик 

розчулюватись ні з якої нагоди, в очах закрутилися сльози. Плакали слуги, Клавдію раз 

у раз били млості, вся околиця була, здавалось, полем суму і краєм нещастя. Нарешті Роке 

Гінарт велів слугам дона Вісенте віднести його трупа до батькового маєтку, що лежав 

поблизу, і там його поховати. Клавдія об’явила Роке, що піде в монастир, де абатисою 

була її тітка: там вона доживе вік з кращим, вічним женихом. Роке схвалив той побожний 

рішенець і зголосився супроводити її, куди б не поїхала, а також захищати вітця її від 

родичів дона Вісенте і від усього світу, якби хто важився його зачепити. Але Клавдія 

ніяким світом не хотіла прийняти його супроводу, подякувала йому сердечно за 

пропозицію і плачучи попрощалася з ним. Слуги дона Вісенте понесли його тіло додому, 

а Роке вернувся до своїх. Отак скінчилось кохання Клавдії Хероніми — та й як могло 

статись інакше, коли сувій її гіркої історії снувався й ткався жорстокими 

й непереможними силами ревнощів? 

Роке Гінарт знайшов своїх чухраїв на тому місці, де велів їм зібратись; з ними був і Дон 

Кіхот. Сидячи верхи на своїм Росинанті, він читав їм орацію, умовляв їх покинути той 

небезпечний як для тіла, так і для душі триб життя, що вони провадили. А що ті хлопці 

були переважно з гасконців, люди грубі та несмаровані, то тая Дон Кіхотова казань не 

вельми припадала їм до смаку. Роке, прибувши на місце, спитався в Санча Панси, чи 

повернули йому ті скарби й дорогоцінності, що з Сірого зняли. Санчо відповів, що 

повернули все, окрім трьох чепців, що варті були, казав, трьох городів. 

— Та що-бо ти, чоловіче, говориш? — озвався один із чухраїв.— У мене вони, ті 

чепчики — ціна їм од сили три реали. 

— Воно-то так,— сказав Дон Кіхот,— але мій джура цінує їх так високо з огляду на 

персону, що їх мені подарувала. 

Роке Гінарт велів негайно їх повернути, потім поставив своїх людей лавою і казав 

викласти перед себе весь одяг, коштовності та гроші, що вони після останнього паювання 

наздобували. Тоді поцінував швиденько здобич і, перевівши на гроші те, чого не можна 

було поділити, розпаював межи громадою все так розумно й справедливо, що ні на йоту 

не порушив розподільчого права. Коли се було зроблено і всі лишились задоволені 

і вконтентовані, Роке сказав Дон Кіхотові: 

— Якби я не додержував з сими людьми такої точності, з ними неможливо було б жити. 
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На сеє обізвався Санчо: 

— Справедливість, бачу, така гарна штука, що й злодіяки мають її шанувати, не то що. 

Таке почувши, один розбишака замахнувся кольбою своєї рушниці і був би напевно 

розчерепив Санчові голову, якби Роке Гінарт не впинив його владним окриком. Санчо 

весь аж обімлів і поклав собі не розмикати губи, поки знаходився в такій кумпанії. 

Тим часом надбіг один (а може, й другий) хлопець із тих, що чатували на дорогах 

і мали доповідати отаманові про помічених перехожих чи проїжджачих, і сказав: 

— Пане, тут зовсім недалеко, по барселонському шляху, суне людей чимала купа. 

Роке поспитав: 

— Ти не розгледів, які то люди: чи ті, що нас шукають, чи ті, яких ми шукаємо?  

— Ті, що ми шукаємо,— одказав вивідач. 

— Тоді гайда всі,— повелів Роке,— і приведіть їх до мене, нікого не впустивши. 

Всі кинулись виконувати наказ, лишились тільки Роке та Дон Кіхот Із Санчом, 

чекаючи, кого то приведуть хлопці. Тим часом Роке сказав нашому лицареві: 

— Панові Дон Кіхоту дивним, певно, здається наше життя, дивними пригоди наші, 

дивними й небезпечними всі події,— та я тому й не дивую, бо справді важко собі уявити 

життя, таке неспокійне й тривожне, як у нас
1
. Мене на те порушила невситима жадоба 

помсти, а ця ж жадоба має силу баламутити і найсмиренніші серця. Сам я чоловік 

спочутливий і зичливий, але, як я вже сказав, прагнення відплатити за одну завдану мені 

кривду настільки переважило мої благі нахили, що я зашкаруб у своєму завзятті, всупереч 

і навкір здоровому глузду, і як одна хлань тягне до себе другу, а один гріх другий гріх, так 

усі мої мстиві вчинки до того сплелися, що я вже мщуся не лише за себе, а й за інших. 

Одначе Бог милостив: хоть я й заплутався у лабіринті мого сум’яття, та не трачу надії 

виборсатись і прибитись до безпечної гавані. 

Дон Кіхот слухав і чудувавсь, як розважливо й розумно мовить Роке, він-бо думав, що 

серед тих, хто злодіячив, убивав і грабував на дорогах, розсудливу людину знайти годі, 

тож відповів так: 

— Пане Роке! Усвідомлення свого недугування і охотність заживати ліки, од лікаря 

прописані — то вже початок зцілення. Ваша милость слабує і свою хворобу знає, а небо, 

чи ліпше сказати, Бог, який і є наш гоїтель, призначить вам ліки, що мають добру силу — 

тії ліки уздоровляють спроквола, а не враз і не чудом. Тим паче, що розумні грішники до 

поправи надаються більше, ніж нерозумні. А що вашмосць появила в своїй мові мудрість, 

то вам треба лише мужатися й сподіватися полегкості вашому хворому сумлінню. Якщо ж 

вашмосць захоче дорогу скоротити і вийти на спасенну путь швидше, то йдіть за мною: 

                                                      
1
 Тут закінчується переклад М. Лукаша. Далі — переклад А. Перепаді.— Прим. ред. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2681 

 

я навчу вас блукатися галайсвіта й рицарювати — мандрований-бо рицар поневіряється 

й бідує стільки, що може й без покути попасти просто в рай. 

На сю Дон Кіхотову раду Роке лиш посміхнувся і, одмінивши розмову, оповів трагічну 

історію Клавдії Хероніми, чим немало засмутив Санча, якому вельми припала до серця 

краса, завзяття і звага тієї козир-дівки. 

Аж це вернулися з засідки опришки й пригнали з собою двох шляхтичів верхами, двох 

піших прочан і ридван, в якому їхали якісь дами в супроводі шести піших і кінних 

челядинців, а також двох погоничів на службі в тих шляхтичів. Латриги обступили їх усіх, 

причому і переможці, і переможені мовчали, як води в рот набрали, очікуючи, що скаже 

великий Роке Гінарт. От отаман спитав у шляхтичів, хто вони такі, куди їдуть і скільки 

при собі грошей мають. На теє одказав один шляхтич: 

— Сеньйоре, ми обидва старшини піхоти гишпанської, рейменти наші стоять постоєм 

у Неаполі, а їдемо ми до Барселони, щоб сісти там на галери й пливти на Сіцілію. При собі 

маємо чи то двісті, чи то триста талярів, тим-то ходимо в багатіях і раді з самих себе, 

оскільки жолдакам, з огляду на їхню вбогість, годі мріяти про більші скарби. 

Про те саме Роке спитав і прочан; ті одвітували, що мали намір відчалити в Рим і що 

в них обох настягається, либонь, реалів з шістдесят. Відтак Роке поцікавився, хто їде 

ридваном, куди саме й скільки везуть з собою грошей. На те один служник-верхівець 

одказав так: 

— У сій кареті їде пані моя донья Помар де Кіньйонес, дружина верховного судді 

неаполітанського, а з нею донька-малолітка, послугачка та дуенья. Товаришать їм шестеро 

челядників, а грошей у них при собі шістдесят талярів. 

— Отже,— промовив Роке Гінарт,— маємо тут дев’ятсот талярів і шістдесят реалів, 

а людей у мене близько шістдесяти. Обрахуємо, скільки припаде на душу, бо з мене 

рахівник абиякий. 

На сім слові драбуги гукнули гучно: 

— Многія літа Роке Гінарту, на злість лотрам, які шукають йому згуби! 

Старшина стерялася, дружина верховного судді засмутилася, не врадувалися 

й прочани, бачачи конфіскату свого майна. Роке тримав їх так у непевності з добру хвилю, 

а потім, щоб не томити їхню душу, а їхні томливі почуття малювалися на виду, обернувся 

до старшини і вирік: 

— Панове старшино, позичте, будь ласка, мені шістдесят талярів, а дружина 

верховного судді дасть мені вісімдесят, щоб моїх людей уконтентувати (а ви ж самі 

здорові знаєте: піп живе з обідні), й одразу можете вільно й безперешкодно верстати путь 

далі; я дам вам обережного листа, аби на вас інші мої загони, в сих околицях 
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порозставлювані, не напастували, я-бо зроду не скривджу ні жолдаків, ні жіноту, надто як 

вона панського ложа. 

Щиро й красно дякувала старшина Роке за те, що він так ласкаво й великодушно 

залишає їм власні їхні ж таки гроші. Сеньйора донья Помар де Кіньйонес поривалася 

висісти з карети й припасти до стіп великого Роке, та він цього не дав, натомість сам 

попросив вибачення за прикрощі, які довелося їй заподіяти, такий уже в нього проклятий 

промисел. Дружина верховного судді звеліла своєму челядникові відрахувати належні 

з неї вісімдесят талярів, а старшина виплатила шістдесят. Прочани збиралися розлучитися 

з своєю мізерією, однак Роке попросив їх дати спокій кишеням і, звернувшись до чухраїв, 

сказав: 

— З тих талярів кожному з вас припадає по два, значить, остача — двадцять, десять 

віддамо прочанам, а ще десять — сьому бравому джурі, аби пін поминав добрим словом 

цюю пригоду. 

Йому принесено приладдя до письма, яке він завше возив з собою, і Роке написав 

обережного листа на ймення отаманів своїх загонів, по чому, попрощавшися з ясиром, 

одпустив його на волю, враженого непомалу його шляхетністю, величною поставою та 

химерним поводженням: він здався їм більше подібним до Олександра Великого, ніж до 

славетною розбишаки з великої дороги. 

Один драбуга обізвався своїм гасконсько-каталонським суржиком: 

— Нашому отаманові ченцювати треба, а не розбишакувати. Як він і надалі таку 

гойність появлятиме, то хай це робить своїм, а не нашим коштом.  

Бездольник вирік ті слова не з-так тихо, щоб його Роке не розчувся, той вихопив меча 

і розчерепив йому голову, мовлячи: 

— Ось як я караю безчільних базік! 

Усі помліли, і ніхто не одважився слова писнути, так їх тримав у шорах отаман. 

Одступившись набік, Роке написав листа до свого барселонського друга з оповіщенням, 

що зараз при ньому преславний Дон Кіхот з Ламанчі, той самий мандрований рицар, про 

якого стільки балачок, і запевнив його, що це найутішніша і найрозумніша людина в світі 

і що через чотири дні, себто на Головосіку, він, Роке, пристановить його в повному 

обладунку, верхи на Росинанті, на міське набережжя, а вкупі з ним і його джуру Санча, 

верхи на ослі. Хай він цюю вістку передасть і своїм приятелям Ньяррам, аби ті 

повеселилися. Він, Роке, хотів би позбавити цієї втіхи Кадаллів, своїх ворогів, але се 

неможливо, бо Дон Кіхотові химороди і премудрощі, а зарівно й дотепування його джури 

Санча Панси не можуть не потішати цілий світ. 
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Роке віддав цього листа одному з харцизів, і той, змінивши розбишацький стрій на 

селянський, пробрався до Барселони і вручив листа кому належиться. 

Розділ LXI. Про те, що Дон Кіхотові приключилося при 

в’їзді до Барселони, а зарівно й про інші речі,  

цілком можебні, хоч і несвітські 

Три дні й три ночі провів Дон Кіхот з Роке, та днював би він і ночував триста літ, усе 

одно чудувався б на розбишацьке життя-буття: снідають в одному місці, обідають 

в іншому, то тікають, самі не знаючи од кого, то незвідь-чого ждуть. Спали на ногах, раз 

у раз сон уриваючи і кочуючи по лісах. І все висилали лазутчиків, переслухували 

доглядачів, роздмухували ґноти пищалей, хоча пищалей було не гурт, бо майже всі 

розбійники були озброєні кременівками. Ночував Роке сам-один у якихось невідомих 

криївках і схронах, так його жахали й лякали численні укази віце-короля барселонського, 

де оціновано голову Роке. Не йняв віри нікому, потерпаючи, як би його не вбили або не 

віддали до рук правосуддя свої ж таки: животіння направду жалюгідне й убоге. 

Нарешті ледь утоптаними путівцями, манівцями, сакмами Роке, Дон Кіхот і Санчо 

вкупі з шістьма чухраями дісталися Барселони. На набережжя прибули на вігілію 

Головосіки; Роке, обнявши Дон Кіхота й Санча, вручив джурі обіцяні раніше десять 

талярів і пішов по тому, як вони помастили на словах одні одних медом. 

Роке пішов, а Дон Кіхот зостався, як був, верхи на коні дожидати світання і таки 

засидів його: невзабарі на східних балконах заграв ясний лик Аврори, світова зоря як і не 

голубила вуха, то принаймні звеселяла трави й квіти; а втім, у ту ж хвилю слух Дон Кіхота 

й Санча потішили звуки безлічі жоломійок і бубнів, дзвін брязкотельців, окрики гонців: 

«Дорогу! З дороги! Гей, роздайтеся!», що долітали, як видко, з міста. Зірниця поступилася 

місцем сонцю, і лик його, з тарчу завбільшки, повільно підбивався над овидом. 

Дон Кіхот і Санчо, оглянувшись навсібіч, уперше в житті узріли море. Воно здалося їм 

безкраїм огромом, куди більшим од лагун Руїдери, бачених у Ламанчі. Помітили вони 

й галери, поставлені на приколі, тенти їхні були позгортувані, відкриваючи зору силу-

силенну прапорців і короговок, що маяли на вітрі і, схиляючись до хвиль, цілували їх. Із 

галер линули звуки горнів, сурем і жоломійок і розтинали як поблизу, так і вдалині 

повітря то ніжними, то войовничими співами. Та ось по морській гладіні рушили галери 

і почався морський бій для розваги, і воднораз на березі з міста виїхала тьма-тьменна 

пишних вершників на баских румаках і затіяла таку саму забаву. На галерах чулася 

безугавна стрільба, і так само бухали з міських валів і твердинь; фортечна артилерія 
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стрясала повітря несвітським гуком, а їй відповідали ревом палубні гармати. Радісне море, 

весела земля, прозоре повітря, лиш іноді гарматним димом плямлене, усе це хвилювало 

і надпоривало людські серця. Санчо аж нетямився з дива: як се так бігають по воді оті озії-

стоноги. 

Тим часом з криком, гигиканням і віватами пишні вершники підскакали до враженого 

й ошелешеного Дон Кіхота, і один із них, той, кому писав Роке, голосно обернувся до Дон 

Кіхота з такими словами: 

— Ласкаво просимо до нашого міста, зерцало, маяче, зоре провідна й світова цілого 

мандрованого рицарства в усій його красі і славі! Ласкаво просимо, завзятий Дон Кіхоте 

з Ламанчі! Не лже-Дон Кіхот, не псевдо-Дон Кіхот, не ніби-Дон Кіхот, яким його 

виведено в останньому апокрифі, а щирий, правовитий і правдивий Дон Кіхот, такий, 

якого нам описує Сід Ахмет Бен-Енхелі, дієписець над дієписцями! 

Дон Кіхот не здобувся й на слово, та верхівці відповіді й не чекали: вигравали кіньми, 

басували посполу з іншими гарцівниками. Дон Кіхот, пантруючи за тими курбетами, 

обернувся до Санча і сказав: 

— Ці панове, певне, впізнали нас. Закладаюся, що вони прочитали не лише 

правдомовну повість про нас, а й апокриф пера арагонця. 

Той верхівень, що віншував Дон Кіхота, під’їхав ще раз і мовив: 

— Вашмосцю, пане Дон Кіхоте, їдьмо-но з нами, ми всі ваші покірники й щирі друзі 

Роке Гінарта. 

На теє одвітував Дон Кіхот: 

— Якщо ґречність породжує ґречність, тоді ваша, мосьпане, ґречність то донька чи 

посестра ґречності великого Роке. Ведіть же мене як заманеться, моя воля се ваша воля, 

надто як треба вам догодити. 

Той одказав йому так само ґречно, а потім вершники взяли Дон Кіхота в кільце, і всі під 

спів жоломійок і бухкання бубнів рушили до міста. Але при в’їзді в браму, з наусту врага, 

який тільки й робить, що лихо кує, двоє малих бузувірів, а малі іноді лукавіші за лукавого, 

прощипилися крізь юрбу, позадирали хвости Сірому й Росинантові і підклали туди по 

віхтю дикого терну. Бідолашна скотина відчула тії чудородні остроги, підібгала хвоста, 

завдавши собі тим ще більшої муки, і почала так хвицатися й вихати задом, що поскидала 

своїх їздців на землю. Угніваний і розгублений Дон Кіхот похопився відчепити це пір’я 

з хврста своєї перешкапи, а Санчо з хвоста Сірого. Кінний почет Дон Кіхота хотів був 

покарати малих зухвальців, але йому не повелося, бо урвіси всіялися в хлоп’ячу ватагу, 

яка бігла слідом. 
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Дон Кіхот і Санчо знов скочили на сідла і під ті самі вівати і музику доїхали до оселі 

свого провідника, оселі великої і пишної, як і подоба бути житлу багатого кавальєре Тут 

ми поки залишимо їх усіх, як цього бажає Сід Ахмет. 

Розділ LXII, де оповідається про оказію з обчарованою 

головою та про інші гиля-гуси, що так і просяться на папір 

Дон Кіхотів гоститель, на ймення дон Антоніо Морено, багатий і дотепний кавальєро, 

страх як любив призвоїті й веселі розваги. Залучивши до себе Дон Кіхота, він почав 

міркувати, як би, не завдаючи Дон Кіхотові шкоди, вивести наяв його шаленство; бо 

смішки, які болять, то вже не смішки, і віддавати когось на грище негоже діло. Найперше 

він велів зняти з Дон Кіхота лицарію, а потім, коли той залишився в вузькій верблюжій 

куцині (не раз уже нами згадуваній і описуваній), вивів його на балкон, обернутий на одну 

з найлюдніших вулиць, напоказ усім людям і вуличникам, які торопіли на нього, як на 

мавпу. І знов перед ним гарцювали пишні верхівці, вичепурені буцімто на його честь, а не 

про свято. Санчо радощами радів, йому здавалося, нібито він бозна вже як знову втрапив 

чи то на Камачове весілля, чи то в посілість дона Дієга де Міранди, чи то в дуків замок. 

Того дня в дона Антонія обідали його приятелі, і всі віддавали честь-хвалу Дон 

Кіхотові й трактували його як мандрованого лицаря, від чого він так запишався, що 

і в себе не влазив. Санчо пускав такі дотепи, що всі домівники, та й усі його слухачі 

наголо, зазирали йому в рота. При столі дон Антоніо сказав Санчові так: 

— Дійшлося до нас, коханий Санчо, що ти дуже ласий до молошної курчатини та 

січеників і що ти недоїдки ховаєш за пазуху про запас. 

— Ні, сеньйоре, се неправда,— заперечив Санчо,— я більше чистьоха, ніж ласун, пан 

мій Дон Кіхот, приявний тут, потвердити може, що ми цілі тижні перебивалися жменею 

самих жолудів чи там горішків. Щоправда, іноді буває й так: корівку дали, бач — біжи по 

налигач; я хочу сказати, що живу, як набіжить. Якщо ж ви од когось почуєте, що 

я неабиякий ненажера, та ще й замазура, не туди стежка в горах, і я міг би й крутіше 

сказати, якби не сі чесні бороди за столом. 

— Достоту,— обізвався Дон Кіхот,— Санчова охайність та поміркованість у їдженні 

достойні одзначення й одтиснення на міді, аби увічнити сії високі прикмети в пам’яті 

потомків. Щоправда, як він голодний, то десь проїстлйвий, тоді він хламає і наминає, аж 

за вухами лящить, але що вже охайний, то охайний, тим паче, що за свого 

губернаторювання навчився їсти по-панськи: навіть виноград і гранатові зернятка їв 

виделкою. 

— Як? — гукнув дон Антоніо.— Санчс був губернатором?  
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— Аякже,— одвітував Санчо,— губернатором острова Гармадармії. Десять день 

старшинував над ним на всю губу, і за ці десять день ізгубив спокій душевний і навчився 

всякі на світі уряди зневажати. Я утік відтіля, по дорозі упав у печеру, думав — уже по 

мені, але чудом урятувався. 

Дон Кіхот якнайдокладніше оповів про все Санчове губернаторювання, врадувавши 

немало слухачів сією історією. 

Прибрано обруси, і дон Антоніо, узявши Дон Кіхота за руку, повів його в ванькир. 

Єдиним убранням цього ванькира був столик, дивитись, ясписовий, на ніжці такого ж 

самоцвіту, а на столі-однонозі стояла голова, нібито бронзова, на кшталт погруддя цезарів 

римських. Дон Антоніо пройшовся з Дон Кіхотом коло голови і врешті озвався так: 

— А зараз, пане Дон Кіхоте, як я певен, що ніхто нас не підслухає і не почує, а двері 

сюди замкнуто, я хочу оповісти вашмосці про одну найдивовижнішу пригоду, чи краще 

сказати, про дивоглядь, що її й думкою не здумати, але з умовою, що все, що я вашмосці 

скажу, залишиться в найглибшій, найсокровеннішій таємниці. 

— Шлюбую,— одказав Дон Кіхот,— і для більшої певності ладен закляпнути сію 

таємницю кам’яною плитою, бо знайте вашець, пане доне Антонію (Дон Кіхот уже відав 

його ймення), що ви говорите з людиною, чиї вуха слухають, але язик не розляпує. Тим-то 

вашець може вилити все, що у вас на серці, запевняю вас, що все це кане в пучину 

мовчанки. 

— Покладаючись на вашу обітницю,— одгукнувся дон Антоніо,— хочу вразити 

вашмосць тим, що ви зараз побачите й почуєте, це трохи розважить мене, адже так важко 

зберігати таємницю одному і ні з ким не ділитися, бо довіритися можна не кожному. 

Дон Кіхот не міг з дива вийти, навіщо всі ті приступи й підступи. Тоді дон Антоніо взяв 

його за руку, пацьнув цією рукою по бронзовій голові, по всьому столику і по ясписовій 

ніжці, а відтак сказав: 

— Ця голова, пане Дон Кіхоте, зроблена й зготовлена руками найученішого 

чорнокнижника і заклинача на світі, коли не помиляюсь, родом ляха й учня того 

преславного Шотландчика, про якого стільки дивини оповідають. Я його гостив у себе 

вдома, і за тисячу талярів він змайстрував мені цюю голову, наділену властивістю 

й здатністю відповідати на всі питання, що їй лише на вухо проказують. Він креслив 

фігури, писав кабалістичні знаки, спостерігав зорі, визначав шляхи світил доти, доки 

у нього не вийшов архітвір, ось ви побачите взавтра, бо в п’ятницю голова мовчить, 

а сьогодні ж саме п’ятниця, треба до завтрішнього дня почекати. А поки хай вашмосць 

обдумає свої питання до неї, мені з власного досвіду відомо, що відповідач вона 

непомильний. 
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Дон Кіхот був настільки ошелешений такою здатністю й властивістю голови, що не 

дуже пойняв дон Антонієві віри, але часу до досліду лишилося небагато, і він не сказав 

нічого, тільки подякував дону Антонієві за виявлену йому велику довіру. 

Вони вийшли з ванькира, дон Антоніо замкнув на ключ двері, і вони повернулися до 

зали, де була решта товариства. Увесь той час Санчо розповідав безліч пригод 

і приключок, що спіткали його пана. 

Того вечора Дон Кіхота потягли на прогуляння, правда, без лицарії, лише у святковому 

суплатті і в рудій сукняній киреї, під якою в ту пору року й сам лід спітнів би. А челяді 

велено розважати Санча, аби він удома сидів. Їхав Дон Кіхот не на Росинанті, а на 

добренному мулі-тихоході, окритому багатим чапраком. На спину Дон Кіхотові непомітно 

начепили пергамен із написом буйними літерами: се Дон Кіхот з Ламанчі. Під час 

прогуляння всі перехожі поривали очі на той напис і читали голосно: «Се Дон Кіхот 

з Ламанчі», а Дон Кіхот дивом дивувався», хто на нього не гляне, кожен упізнає і на 

ймення його величає. Отож обернувся до дона Антонія, який побіч їхав, з такою річчю: 

— Великим привілеєм тішиться мандроване рицарство: всім, хто рицарює, воно дає 

і честь, і славу всесвітню. Чи не так? Дивіться, пане доне Антонію, навіть вуличники 

вашого міста знають мене, хоть досі зроду не бачили. 

— Авжеж, пане Дон Кіхоте,— відповів дон Антоніо.— Достоту як полум’я годі сховати 

чи потаїти, так і цнота не може тривати в темряві невідомості, та ж цнота, що 

здобувається оружно, висяває й підноситься над усі інші. 

Сталося так, що як їхав Дон Кіхот із таким маєстатом по місту, якийсь кастілець, 

відчитавши на його плечах напис, гукнув: 

— Путері на тебе нема, Дон Кіхоте з Ламанчі! Як же це ти дістався аж сюди, не 

опрягшись од кийового бою, що твої плечі приймали. Ти ж шаленець, і якби ти шаленів 

тихо, замкнувшись у своїм шаленстві, то ще півбіди, але в тебе хист зводити з розуму 

і пантеличити всіх, хто з тобою стикається й розмовляє. Хіба ні? Поглянь на це панство-

добродійство, на твій почет. Завертай, намаханий, додому, давай лад хазяйству, дбай про 

жінку й діти і покинь свої чудасії, які лише пожирають мозок і висушують розум. 

— Чоловіче добрий,— сказав дон Антоніо,— ідіть своєю дорогою і не лізьте 

з порадами, як вас не просять. Пан Дон Кіхот з Ламанчі цілком здоровий на умислі та 

й ми, його супровідники, не дурні. Цноту завсігди треба шанувати, хоть би де вона 

зуспілася. Ідіть під три чорти і не пхайте носа куди не слід. 

— Далебі, вашець має рацію,— відповів кастілець,— бо давати поради цьому загнибіді 

все одно що товкти воду в ступі. А все-таки прикро, що такий ясний розум, який звичайно 

проявляє в усьому цей навісноголовий, марнується на це мандроване рицарство. Та тільки 
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скорше я сам і всі мої нащадки заберемося під три чорти, як висловився вашець, якщо 

віднині — навіть аби я жив довше, ніж Мафтусаїл,— я вділю комусь якоїсь ради, хоч 

у мене її й прохано. 

Дорадця пішов собі, і прогуляння тривало; проте вуличники та всякий інший люд так 

завзято читали напис, що дон Антоніо врешті зняв його, удавши, ніби знімає щось інше. 

Зайшов вечір, усі вернулися додому, а дома було справлено бал, бо дружина дона 

Антонія, дама родовита й весела, гарна й дотепна, запросила своїх приятельок, щоб вони 

вшанували гостя й посміялися з його небачених витворок і химород. Приятельки 

прийшли, і після багатої вечері почалися танці. Серед дам вирискалися дві своєумки 

й чмутовихи: нічим не зневажаючи звичаю, вони на всякі способи брались, аби штукарити 

і броїти. І от ці самі чмутовихи весь час змушували Дон Кіхота садити ногами і зрештою 

надсадили і його тіло і душу. Треба було бачити Дон Кіхота, довгого, цибатого, кощавого, 

жовтого, запакованого в суплаття, скутого в рухах, а головне незграбного! Дами, ніби 

спотайна, залицялися до нього, а він, так само спотайна, того залицяння цурався, але, 

бачачи, що вони не відстають, гукнув голосно: 

— Згинь, нечиста сило! Дайте мені спокій, помисли лихії! Ідіть, панійки, з такими 

бажаннями деінде, бо володарка моїх бажаннів, незрівнянна Дульсінея Тобоська, не 

попустить, щоб чиєсь інше бажання, окрім її власного, забрало наді мною владу і силу. 

На сім слові він сів посеред зали на підлогу, ледь теплий по своєму вичеберюванню. 

Дон Антоніо звелів однести його в ліжко, і перший, хто порвався до нього на поміч, був 

Санчо. 

— Та й кепсько,— гукнув він,— паночку мій, ви гопцювали! Чи ж ви гадаєте, що всі 

одчайдухи танцюри і всі мандровані лицарі — гопцюри? Якщо ви й справді так гадаєте, то 

помиляєтесь: та декому легше великолюда забити, ніж дриґати ото ногами. Якби ж то ви 

ще вибивали чечітку, то я б вас заступив, бо я в тій чечітці як орел, а різні бальові танці — 

тут мені зась. 

Такими й подібними раціями Санчо насмішив усіх гостей. Він уклав свого пана 

в постелю й затушкував ковдрою, щоб у нього з потом зійшла танцювальна застуда. 

Другого дня дон Антоніо надумав провести дослід з обчарованою головою і вкупі з Дон 

Кіхотом, Санчом, двома іншими друзями і двома дамами, тими, які так затанцювали Дон 

Кіхота і потім залишилися ночувати у дон Антоніївої дружини, замкнувся у ванькирі, де 

була голова. Він розповів їм про її властивість, узяв з них слово хоронити в тайності 

й ознаймив, що сьогодні вперше збирається випробувати особливості обчарованої голови. 

Окрім двох приятелів дона Антонія, ніхто не відав, у чім тут заковика, і якби дон Антоніо 
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заздалегідь їх не втаємничив, то вони дивувалися б не менше, ніж інші, та і як не 

дивуватися: голову змайстровано так хитро й дотепно. 

Перший нахилився до вуха голови сам дон Антоніо, спитав її стиха, але все ж так, що 

його всі почули: 

— Заклинаю тебе, голово, чарівницькою міццю, в тобі скритою: скажи-но, які в мене 

мислі? 

І голова, не ворушачи губами, ясно й гучно, так, що її розчули всі, одрекла: 

— Мислів я не читаю. 

Почувши теє, всі отетеріли, надто як побачили, що і біля столика з обчарованою 

головою, і в усьому ванькирі нема живої душі, здатної за неї відповісти. 

— Скільки нас тут? — знову спитав дон Антоніо. На теє одвічено так само виразно 

й так само тихо: 

— Тут присутній ти, твоя дружина, двоє твоїх друзів, двоє її приятельок, рицар-славута 

на ймення Дон Кіхот з Ламанчі та його зброєносець Санчо Панса. 

По правді тут було чому здуміти! Зі страху в усіх волосся на голові полізло догори. 

А дон Антоніо, сахнувшись, мовив: 

— Цього мені досить, аби переконатися, що не ошукав мене твій продавець, о мудра 

голово, голово говорюща, голово-відповідальнице, чудо-голово! Хай підходять інші 

й запитують, що їм заманеться. 

Жінота на вдачу свою цікава й нетерпляча, тож перша підступила до голови одна 

приятелька дон Антоніївої дружини і запитала: 

— Скажи мені, голово, що треба робити, аби красунею стати? У відповідь упало: 

— Будь вельми доброчесною. 

— Питань більше нема,— сказала питальниця. Відтак підступила її подруга й спитала: 

— Я б хотіла знати, голово, чи муж мій щиро мене кохає? Їй одказано так: 

— Зваж на те, як тебе трактовано, і тоді ти все побачиш. Заміжня дама відійшла од 

голови і мовила: 

— Щоб дістати таку відповідь, не варто й питати. Це й так розумно, що кохання 

людини доводиться її вчинками. 

Потім до столика підійшов один приятель дона Антонія і спитав: 

— Хто я такий? А йому: 

— Ти сам теє знаєш. 

— Я не те питаю в тебе,— сказав кавальєро.— Скажи мені, чи ти знаєш мене? 

— Атож, знаю,— одрекла голова,— ти дон Педро Норіс. 
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— Більше мені нічого й не треба, цього досить, щоб переконати мене, що ти, о голово, 

знаєш геть-чисто все. 

Скоро він одійшов, приступив другий приятель дона Антонія і спитав: 

— Скажи, голово, які бажання в мого сина, спадкоємця майорату? 

— Я вже казала,— одповіла голова,— що не вгадую бажаннів, а все ж можу сказати, 

що твій син ладен тебе закопати. 

— Достеменно так,— обізвався шляхтич,— ти просто як’у воду дивилася. 

Більше він ні про що не розпитувався. Підступила дон Антоніїва 

жона й мовила: 

— Не знаю, голово, про що тебе й розпитатися. Мені б хотілося знати одне: чи довго, 

мені на радість, проживе любий мій муж? 

І почула: 

— Довго, бо міцне здоров’я й поміркований спосіб життя подовжить йому віку, який 

багато хто вкорочує своєю нездержливістю. 

Відтак приступив Дон Кіхот і спитав: 

— Скажи мені, відповідальнику: правда се чи мара, все те, що, як я розповідав, 

приключилося мені в печері Монтесіноса? Чи зарадить справі Санчове самобичування? 

Чи справді буде розбито чари над 

Дульсінеєю? 

— Щодо печери,— одвічено,— це не так просто, там усього уперепліт. Санчове 

бичування поволі дійде до кресу, Дульсінеїне одчарування довершиться як належить. 

— Більше мені нічого й не треба,— мовив Дон Кіхот,— побачити Дульсінею 

одчаклованою для мене все одно, що діждатися справдження всіх моїх мрій.  

Останнім підійшов Санчо і спитав ось що: 

— Скажи, голово, чи випаде мені ще раз губернаторювати? Чи довго мені ходити 

в убогих джурах? Чи побачу я жінку й діток? 

На теє одречено: 

— Губернаторюватимеш у себе в хаті. Якщо повернешся додому, то побачиш жінку 

й дітей, а коли покинеш свою службу, то вже не ходитимеш у джурах. 

— Ну й відповідь! — гукнув Санчо Панса.— Так відповісти міг би і я. Ото премудрість, 

не приведи Господи! 

— Дурню один! — сказав Дон Кіхот.— Якої тобі ще треба відповіді? Тобі не досить, 

що голова відповідає прямо на поставлене питання? 

— Доста, доста,— одрік Санчо,— та все хтілось би мені, щоб вона висловлювалась 

ясніше й мовила більше. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2691 

 

На тому питання і відповіді завершились, але не минуло здуміння, яке пойняло геть 

усіх, окрім двох утаємничених друзів дона Антонія. Втаємничити ж самих читальників 

Сід Ахмет Бен-Енхелі взявся одразу ж, не бажаючи пантеличити їх і насувати думку, ніби 

в цій голові криється щось чарівницьке й вельми таємниче; тому він ознаймує, що дон 

Антоніо Морено на взірець побаченої колись у Мадріді голови роботи одного сницаря 

зробив таку саму вдома, щоб потішати себе і дивувати простаків; а механізм полягав ось 

у чім. Стільниця сама по собі була дерев’яна, проте мальована й оздоблена під яспис, так 

само як і ніжка, сперта для більшої остійливості внизу на чотири орлині лапи. Ся 

мальована під бронзу й подібна до погруддя цісаря римського голова всередині була 

видовбана, так само як і стільниця, до якої її допасовано так, що здавалося, ніби це одна 

брила. Ніжка столика, так само порожня, являла собою продовження горла і грудей 

чарівної голови, і все теє злучалося з іншим ванькирчиком, якраз під тим, де була голова. 

Через усю ту порожнину в ніжці й стільниці, в грудях і горлі самого погруддя було вельми 

штудерно прокладено бляшану рурку, тож ніхто не міг її зауважити. В нижньому 

ванькирчикові, з’єднаному з горішнім, ховався той, хто мав відповідати, прикладаючи до 

рурки уста, на запитання, причому голос його, ніби по рупору, йшов і вгору, і вниз, 

і кожне слово лунало виразно й чітко, тож відкрити ошуканство було годі. Відповідь давав 

небіж дона Антонія, студент тямовитий і ручий, а що дядько його попереджав, кого саме 

приведе він до ванькирчика, де була голова, то на перші запитання він одповідав 

завиграшки, а далі бовкав навмання, одначе людина він був здогадлива і тому трафляв 

добре. А ще, СІД Ахмет додає, що той диво-механізм діяв лише днів десять-дванадцять, 

а потім по місту пішла поголоска, що в оселі в дона Антонія завелася чарівна голова, на 

всі питання відповідальниця, і хазяїн її з обави і опаски, як би про теє не внесено в вуха 

чуйних ревнителів святобливості, сам звідомив про все панів інквізиторів, а вони звеліли 

йому тії розваги припинити, а голову розламати, щоб вона не підкушала темної черні; 

а проте на суд Дон Кіхота й Санча Панси голова так і зосталася чарівницею-дивницею, 

кебетною відповідальницею, хоча її відповіді більше вдовольняли Дон Кіхота, ніж Санча. 

Місцева шляхта, щоб догодити донові Антоньєві, а також ушанувати Дон Кіхота й дати 

йому нагоду химороди гонити, вирішила влаштувати через шість днів верхогони 

з кільцями; одначе верхогони так і не відбулися, про що буде згадано нижче. Дон Кіхотові 

закортіло пройтися по місту пішки і без усякої помпи: він боявся, що як поїде верхи, за 

ним знову поженуться вуличники. Отож він і Санчо вкупі з двома челядниками, яких 

приставив до них дон Антоніо, вийшли на прогуляння. Сталося так, що йдучи якоюсь 

вулицею, Дон Кіхот звів очі й побачив над дверима напис буйними літерами: «Тут 

друкуються книжки»; це врадувало його непомалу, оскільки друкарні він ще зроду не 
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бачив, і йому схотілося узнати, як там усе влаштовано. Він зайшов зі своїм почтом туди 

і побачив, як друкують в одному місці, як правлять в іншому, хто складає, хто вичитує, 

коротше, став свідком роботи великої друкарні. Підступивши до реалу, Дон Кіхот запитав, 

навіщо ця каса, і складальники йому пояснили, він подивувався і рушив далі. Потім 

підійшов до іншого друкаря і спитався, що він робить. Той відповів: 

— Пане, цей-от кавальєро,— він показав на чоловіка гарного на вроду й статечного 

з виду,— переклав по-нашому одну книгу італійську, а я її складаю для друку. 

— А як тій книзі на титул? — поцікавився Дон Кіхот. На те перекладчик одповів: 

— Пане, італійський титул сеї книги — Le Bagatelle. 

— А що значить по-нашому le Bagatelle? — запитав Дон Кіхот. 

— Le Bagatelle,— пояснив перекладчик,— по-нашому дріб’язок. Та попри скромну 

свою назву, книга має і містить у собі речі пожиточні й важнющі. 

— Я,— сказав Дон Кіхот,— трохи вмію по-італійськи і пишаюсь, що можу заспівати 

кілька Аріостових стансів. Але скажіть мені, вашець, пане мій (питаю не тим, щоб 

вивірити вашеці знання, а лише з цікавості), чи траплялося вам у сьому творі слово 

pignatta? 

— Траплялось і не раз,— одвітував перекладчик. 

— А як же вашець його перекладає? — спитав Дон Кіхот. 

— А хіба воно не однозначне? Горщик, та й годі,— мовив перекладчик. 

— До лиха! — гукнув Дон Кіхот.— Та ви добре підковані в італійщині! От хоч би 

й закладуся, що там, де в італійській книжці слово ріасе, вашмосць пише до смаку, слово 

рій ви перекладаєте більше, su —7 — вгорі, giu — внизу. 

— Авжеж, саме так і перекладаю,— притакнув тлумач,— бо все теє наші відповідники. 

— Ладен поклястися,— сказав Дон Кіхот,— що ваша милость навряд чи тішиться 

славою в світі, бо світ завжди з нехіттю визнає маститі таланти й хвалебні труди. Скільки 

обдарувань через те заглухло! Скільки геніїв поховали себе живцем! Скільки цнот не 

поціновано по заслузі! Та все ж мені здається, що переклад з одної мову на другу (якщо це 

лише не переклад з греки й латини, сих царів над усіма язиками) — то все одно, що килим 

фламандський зі споду: візерунок хоть і видно, але він тоне в рясноті сталок, і пропадає 

вся барва і гладкість, яка аж очі бере з лиця; та й те сказать, щоб перекладати з язиків 

легких, не треба ні вигадливості, ні краси стилю, як обходиться без них писарчук або 

переписувач. Я б’ю не на те, що перекладництво не заслуговує доброго слова, воно — 

робота куди нижча, а проте ми її не цураємося, хоть нам з неї не такий уже й великий 

ужиток. Я поминаю лише двох знакомитих перекладчиків: доктора Крістобаля де Фігероа 

з його «Вірним пастухом» та дона Хуана де Хаурегі з його «Амантою», їхні творіння 
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вийшли такі вдалі, аж дивуєшся: де ж тут переклад, а де первовзір? Одначе скажіть, 

вашець, ви цюю книгу друкуєте своїм коштом чи вже запродали її якомусь книгареві? 

— Друкую власним коштом,— одказав перекладчик,— і маю надію заробити не менше 

тисячі дукатів на одному лише першому типі, а вийде він у кількості двох тисяч 

примірників і миттю розійдеться по шість реалів за кожен. 

— Добрий розрахунок, що й казати! — вигукнув Дон Кіхот.— Зразу видно, що 

вашмосць зовсім не знає про викрути й пролазки книгарів і про те, як вони гуртуються 

між собою. Я вас запевняю, що як ви завдасте собі на плечі ті дві тисячі примірників, то 

у вас ціле тіло заниє-защемить, надто як ваша книга не вельми досконала і не вельми 

цікава. 

— То й що? — заперечив перекладчик.— Ви хочете, вашець, аби я офірував її 

книгареві, який за право видання дасть мені три мараведі та ще думатиме, що ощасливив 

мене? Я свої книги друкую не для слави, я й так уже відомий своїми творами: йдеться про 

зиск, бо слава без зиску й шеляга не варта. 

— Дай Боже щастя вашій милості,— сказав Дон Кіхот. 

Він перейшов до іншого реалу, де саме правлено аркуш книжки під назвою «Світоч 

душі». Побачивши теє, сказав: 

— Ось такі книги, хоть їх і немало видано, треба друкувати й надалі, бо на землі 

грішників багато і вимагається сила-силенна світочів для такої темноти. 

Він пішов далі й побачив, як правлено ще одну книгу; коли ж запитав, як вона 

називається, йому відказано, що то друга частина «Премудрого гідальга Дон Кіхота 

з Ламанчі», опус якогось автора родом з Тордесільяса. 

— Я про цюю книжку вже чував,— зауважив Дон Кіхот.— Признатися по щирості, 

я гадав, що її вже спалено за її безчільність, а попіл розвіяно, ну та дарма, діждеться 

свинка свого Мартинка. Вигадані історії лише тоді гарні й цікаві, коли вони правдиві, або 

можебні, історії, взяті з життя, добрі лиш тоді, як не розминаються з правдою. 

На сім слові Дон Кіхот з деяким серцем покинув друкарню. 

Того самого дня дон Антоніо надумався показати Дон Кіхотові галери, поставлені на 

приколі, немало врадувавши тим Санча, він-бо ще зроду не ступав на їхню палубу. Дон 

Антоніо попередив командора, що ввечері приведе на галери свого гостя, преславного 

Дон Кіхота з Ламанчі, а командор, як і всі городяни, вже знав про нього. Що саме на тих 

галерах сталося Дон Кіхотові, про теє ми розповімо в наступнім розділі.  

Розділ LXIII. Про те, як виліз Санчові Пансі боком огляд 

галер, і про чудородну пригоду з прегарною мавританкою 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2694 

 

Довго загадувався Дон Кіхот над відповіддю обчарованої голови, а про те, що се обман, 

він і гадки не мав, до того ж усі його думки роїлися довкола її нерушимої, як йому 

здавалося, обіцянки, що чари над Дульсінеєю буде розбито. Він товк це собі без кінця-

краю і жив надією, що спевнення тієї обіцянки не за горами. А Санчо, незважаючи на всю 

його, як ми знаємо, нехіть до губернаторства, мріяв знову старшинувати і вимагати од 

інших послуху: таке вже лихо накликає на себе влада, хоть би навіть влада на сміх. 

Тож того вечора гоститель дон Антоніо Морено і два його приятелі вкупі з Дон 

Кіхотом та Санчом подалися на галери. Командор, попереджений про візиту двох таких 

славут, як Дон Кіхот і Санчо, при їхній появі подав знак, і на всіх галерах позгортувано 

тенти, і заграли жоломійки; потім на воду спущено ялик, укритий пишними килимами 

і обкладений червоними оксамитними бебехами; скоро Дон Кіхот ступив з берега, як на 

адміральській галері пролунав гарматний постріл, гримнули і з інших галер, а коли Дон 

Кіхот піднімався по трапу штирборту, вся залога привітала його триразовим «У-у-у!», як 

звичайно вітають моряки знатних осіб, що піднімалися на галери. Адмірал (так назвемо 

ми родовитого валенсійського кавальєро, що командував галерою) подав Дон Кіхотові 

руку і обняв його. 

— Сьогоднішній день,— вирік він,— я відзначу білим каменем, бо він, може, у моїм 

житті найщасливіший: я узрів сеньйора Дон Кіхота з Ламанчі, власника і носія всіх 

високих прикмет мандрованого рицарства. 

На це вітання такими ж ґречними словами відповів і Дон Кіхот, урадуваний незмірно, 

що його так по-панськи приймають. Усі перейшли на пишно прибрану корму і посідали на 

бортових прилавках. Боцман пройшов по шкафуту і сюрчком подав веслярам команду, що 

означала: «Одяг геть!» — і ту команду виконано в млі ока. Санчо, вгледівши стільки 

голих торсів, аж рота роззявив, але він здумівся ще більше, побачивши, з якою шпаркістю 

напнуто тент: здавалося, ніби все чортяччя, яке є на світі, підсобляло морякам. Проте все 

це лише квіточки супроти того, що я зараз іскажу. Санчо сидів на штирборті побіч 

загрібного, і раптом цей самий загрібний, підучений заздалегідь, що він має робити, згріб 

Санча в оберемок і підняв угору, а вся залога вже чатувала й чувала, і от Санчо почав 

перелітати з рук на руки уздовж штирборту з такою швидкістю, що в бідолахи в очах 

зарябіло, і він, звісно, подумав, що його чорти вхопили; веслярі ж не зупинялись, поки не 

перекинули Санча по всьому бакборту і не вернули знов на корму. Неборак звалився весь 

потовчений, задиханий, спітнілий і ніяк не міг дошолопати, що ж таке йому сталося. Дон 

Кіхот, пантруючи Санчів безкрилий політ, спитав у адмірала, чи не заведено в них 

справляти такі церегелі з усіма, хто вперше ступає на галери; якщо се так, то він не 

схильний додержуватися такої ужанції і не бажає робити подібні вправи, а якщо хто 
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насміє його запопасти й покотити перекидом, то він Богом святим присягається, що буде 

тому зухвальцю з душею розлука, на сім слові Дон Кіхот зірвався на рівні й узявся за 

руків’я меча. 

В ту саму мить згорнуто тент і з великим гуком спущено рею. Санчові примарилось, 

немов баня небесна обвалилася й упала просто йому на голову, і зі страху він сховав її 

межи колін. Та й Дон Кіхотові зробилось якось маркітно; він теж здригнувся, ввібрав 

голову в плечі й поблід. Потім галерна залога підняла рею з такою самою хуткістю 

і з таким самим гуком, з яким опускала її, і все теє галерники проробили мовчки, ніби 

безголосі й бездиханні. Боцман подав знак піднести котвицю, а потім скочив на середину 

чардака і ну шмагати ремінним бичем чи карбачем по плечах веслярів, і галера поволі 

випливла в чисте море. Скоро побачив Санчо стільки бігучих червоних ніг (такими 

здалися йому весла), то сказав самому собі: 

— От уже й справді чаровиння, не до пари тому, про яке править мій пан. Чим же ці 

сіромахи проштрапились, що з них так шкуру спускають? І як се один чоловік, який тут 

розгулює та посвистує, одважується шмагати стільки люду? Ось уже суще пекло чи 

принаймні чистець. 

Бачачи, з якою увагою Санчо стежить за всім, що діялось довкола, Дон Кіхот сказав 

йому: 

— Ех, друже Санчо, як просто і як легко ти міг би, якби захотів, заголитися до пояса, 

прилучитися до цього панства-добродійства і довести Дульсінеїне одчарування до скутку! 

Кругом стільки муки і катушів, що тобі не так важко було б терпіти свої. Тим паче, що 

мудрець Мерлін, може, зарахував би тобі кожну різку, одважену такою замашною рукою, 

за десять з позосталої тобі порції. 

Адмірал хотів був спитати, що то за різки і що то за Дульсінеїне одчарування, та в цю 

хвилину дозорець гукнув: 

— Монжуїка сигналізує, що при березі на весті показалось весельне судно. 

Почувши теє, адмірал скочив на шкафут і заволав: 

— Гей, хлопці, дивіться, щоб судно не втекло! Певно, нам подають з маяка гасло про 

якусь бригантину корсарів алжірських. 

Три інші галери підпливли до адміральської, щоб довідатись, який буде наказ. Адмірал 

звелів двом іншим галерам вийти в море, а третій іти вкупі з ним уздовж берега — тож 

судно од них не втече. Гребці вдарили у весла, і галери полетіли як на крилах. Ті, що 

в чисте море випливли, за дві милі виявили двадцятивосьми — чи тридцятивесельне 

судно, і так потім і було насправді; помітивши галери, судно почало, покладаючись на 

свій швидкий хід, тікати, але дарма; адміральська галера була одним з найлегших 
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кораблів, що колись у морі плавали, і кинулася навздогін так прудко, що на бригантині 

збагнули, що їм не врятуватись. Тоді раїс наказав скласти весла і здатися, щоб наш 

адмірал не укинувся в ще більшу пасію. Але доля розпорядилася інакше: тільки-но 

адміральська галера підпливла до бригантини так близько, що там, либонь, чули крики 

наших моряків корсарам: «Здавайтесь!» — як два п’яних тораки, себто два п’яні турки, що 

були на бригантині разом з іншими своїми краянами, пальнули з мушкетів і поклали 

трупом двох наших моряків, які стояли на баку. По чому адмірал заприсягся, що не 

залишить живою жодної душі з тих, кого в полон на бригантині займе, і ринувся на неї 

з усім імпетом, проте бригантина вивернулася, пропливши під веслами галери, яка 

нападала на неї. Галера загналася вперед далеченько; поки розверталася, залога 

бригантини розгорнула на одчай душі парусся і знову спробувала втекти на вітрилах і на 

веслах; але маврам мало допомогли їхні зусилля, а зухвалість погубила їх остаточно, бо, 

пройшовши трохи більше півмилі, адміральська галера знов наздогнала бригантину і, 

зчепившись на абордаж, усіх захопила живцем. У цей час підійшли дві інші наші галери, 

а потім усі чотири галери повернулися з ясиром і багатим лупом до пристані, де їх 

виглядала тьма-тьменна люду, цікавого знати, з чим вони вернулися. Адмірал об’якорився 

коло берега, і тут він побачив, що на набережжя прибув сам віце-король барселонський. 

Тоді він звелів послати по вельможу ялик, а також підняти рею і повісити на неї раїса та 

інших турків, а було їх тридцять шість чоловік, усі зухи на підбір і здебільшого 

мушкетери. Адмірал спитав, хто з них раїс; на теє один з бранців, як виявилось, потурнак, 

одказав по-кастільському: 

— Сеньйоре, ось отсей молодик, що стоїть перед тобою, і єсть наш раїс. 

І вказав на одного з найвродливіших і найставніших юнаків, яких тільки могла 

створити уява людська, ще зовсім молодесенького, навіть на двадцять рочків не виглядав. 

Адмірал обернувся до нього з такими словами: 

— Скажи, скажений собако, навіщо ти повбивав моїх моряків, хоть ти бачив, що тобі 

вже не втекти? Отака твоя шана до адміральських галер? Невже ти не знаєш, що 

безрозумність — це не звага? Коли людина на краю загибелі, їй слід виявляти 

безстрашність, але не безрозумність. 

Раїс хотів був відповісти, одначе адмірал не встиг його вислухати: поквапився 

назустріч віце-королю, який у супроводі кількох своїх двораків і кількох городян уже 

ступив на галеру. 

— Добрі лови мали, пане адмірале? — зауважив віце-король. 

— Напрочуд добрі,— потвердив адмірал,— ваша достойність зараз переконається 

у цьому, побачивши дичину, розвішену на сій от реї. 
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— За що ж це ви так? — запитав віце-король. 

— За те,— одказав адмірал,— що всупереч усім правам і законам і всій воєнній 

поведенції вони забили в мене двох кращих моряків, а я заприсягся повісити всіх, кого 

з’ясирю, і в першу голову цього от зуха, раїса бригантини. 

І він указав віце-королю на молодика, який зі зв’язаними руками і з вірьовкою на шиї 

очікував своєї смерті. Віце-король глянув на юнака, і той показався йому напрочуд 

гарним, ставним і напродиво смиренним, тож у ту хвилю врода юнака послужила йому 

найкращим рекомендаційним листом, тим-то у віце-короля виникло бажання дарувати 

його горлом, і він запитав його: 

— Скажи, раїсе, якого ти роду: турок, мавр чи потурнак? На теє молодик одвітував 

також по-кастільському: 

— Не турок я, не мавр і не потурнак.  

— А хто ж ти єси? — запитав віце-король. А молодик: 

— Жінка-християнка. 

— Жінка та ще християнка, в такім строї і в такій пригоді? Річ цяя предивна, а все ж 

невірогідна. 

— Відкладіть, сеньйори,— сказав юнак,— страту мою, ви нічого не втратите, 

забарившись трохи з помстою, поки я не оповім вам своєї історії. 

Чиє тверде серце не злагідніло б на сім слові, принаймні настільки, щоб згодитися 

вислухати сумного й побіденного молодика? Адмірал дав йому повну волю говорити, але 

попередив, щоб він не сподівався добитися помилування за свою таку очевидну провину. 

Діставши дозвіл, юнак почав так: 

— Сама я з того бездольного і нерозважливого роду, роду, нині вергнутого в пучину 

лиха: мої отець-ненька мориски. Коли на мій народ упало безголов’я, дядько з тіткою 

повезли мене до Берберії, попри те, що я казала їм, що я християнка, а я й справді 

християнка: не ніби-християнка, а таки щира й горлива. Даремно я твердила про істину 

тим, хто наглядав за нашим гірким вигнанням, навіть мої кревні і ті відмовлялися вірити. 

Вони гадали, що я зумисне брешу й химерую, аби на батьківщині залишитися, і тим 

повезли мене живосилом, а не добровільно. Моя мати — християнка, батько, людина 

обачлива, теж християнин. Істинну віру я всмоктала з молоком матері, виховано мене 

в добрих засадах, і ніщо в мені, ні в звичаях, ні в мові, не виказувало, як мені здається, 

мавританського. У міру того як я укріплювалася в своїх цнотах (а се таки цноти), 

я гарнішала,— а втім, я так і не знаю, чи справді я гарна, і хоть моє життя минало в самоті 

й затворі, все ж не настільки цуралася людей, щоб мене не побачив один шляхетний 

молодик на ймення дон Гаспар Грегоріо, найстарший син і прямий спадкоємець нашого 
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сусіди. Про те, як ми зійшлися, про що гомоніли, як він згубив через мене спокій, та і 

я свій згубила — про все це задовго розповідати, надто тепер, коли я в страхові чекаю, що 

добре зсукана петля здавить мені горло, і я навпростець переходжу до того, що дон 

Грегоріо захотів поділити зі мною моє вигнання. Добре знаючи арабщину, він змішався 

з морисками, вигнаними з інших місць, і в дорозі заприятелював з моїми дядьком і тіткою, 

а поїхала я з ними тим, що мій батько, людина тямуща й передбачлива, при першій вістці 

про указ, що на вигнання нас прирікав, одразу ж з’їхав з села, щоб підшукати нам 

притулок в якійсь іншій країні. Він приховав і закопав у такім місці, яке знане тільки мені, 

багато перел і самоцвітів, а також суму-суменну грошей у крусадах і золотих дублонах. 

Отець звелів мені ніяким світом до цього скарбу не торкатися, навіть якщо нас 

виганятимуть, перш ніж він повернеться. Я так і зробила і, як я вже казала, вкупі з моїми 

дядьком і тіткою, а також іншими моїми рідними й близькими, поїхала до Берберії; і там 

ми оселилися в Алжірі, тобто в сущому пеклі. Алжірський дей почув про мою вроду, та 

й поголоска про моє багатство дійшла до його ушей, і це якоюсь мірою вийшло мені на 

краще. Дей закликав мене до себе і спитав, з яких місць Гишпанії я родом і скільки 

грошей і які коштовності я привезла з собою. Я назвала йому наше село і сказала, що 

клейноди і гроші там і закопані, але їх завиграшки можна звідти дістати, якщо тільки 

я сама вирушу по них. Усе те я сказала йому в надії, що захланність засліпить його ще 

дужче, ніж моя врода. Поки він зі мною розмовляв, йому доповіли, що зі мною прибув 

юнак, ставнішого й гожішого од якого годі собі уявити. Я одразу ж здогадалася, що 

йдеться про дона Гаспара Грегорія, бо вродою йому нема рівні. На думку про те, яка 

небезпека загрожує донові Грегорію, я затрепетала: адже у цих бусурменів гарний 

хлопець або ж молодик цінується дорожче за будь-яку жінку, хоть би й гарну, як 

намальовану. Дей звелів притьмом його привести, щоб подивитися на нього, а мене 

спитав, чи то правда, що про того юнака розповідають. Тоді я, немов під надихом згори, 

сказала, що все це так, але що я вважаю за конче застерегти дея: мій попутник не чоловік, 

а жінка, така сама, як я, й обернулася до дея з проханням дозволити мені перебрати її 

в жіноцький стрій, щоб краса її лишала всією своєю пишнотою і щоб вона не соромилася 

постати перед його очі. Дей одпустив мене з миром, пообіцявшись іншим разом 

побалакати про те, як мені з’їздити до Гишпанії й закопані скарби добути. Я переговорила 

з доном Грегорієм і, вказавши йому, на яку небезпеку він наражається як мужчина, 

нарядила його мавританкою і того ж таки вечора привела до дея; а той, побачивши її, 

умлів од захвату й постановив залишити дівчину в себе для передарування потім 

султанові. Щоб уберегти її од напасті, яка могла загрожувати в гаремі, і боячись за самого 

себе, він звелів оселити її в домі якихось знакомитих мавританок, аби там наглядали за 
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нею й опікувалися нею; і дона Грегорія не гаючись туди одвели. Про наші тодішні 

переживання (а я не стану таїти, що кохаю його) я даю судити тим, хто довідне знає, що то 

розлука з коханим. Дей одразу розпорядився, щоб мене одвезли до Гишпанії цією 

бригантиною і щоб мене супроводжували два родовиті турки, ті самі, що убили ваших 

моряків. А ще разом зі мною вирушив отсей потурнак-гишпанець (тут дівчина показала на 

полоненого, до якого адмірал обізвався найперше), про нього мені достеменно відомо, що 

він таємний християнин і що він збирається залишитися в Гишпанії, до Берберії ж 

вернутися не хоче. Решта залоги — маври і турки — то все прості гребці. Ті двоє турків, 

хтиві й безчільні, всупереч наказу — висадити мене й цього потурнака в християнському 

перевдязі (яким ми обмислились) у будь-якому місці Гишпанії, запрагнули передусім 

обнишпорити узбережжя і, як пощастить, захопити якийсь луп; висадити зразу нас на 

берег вони боялись, боялись, як би в разі чого ми не виказали властям, що бригантина 

близько від берега, якщо ж уздовж берега снують сторожові галери, то вони їх переймуть. 

Учора ввечері ми наблизилися до вашої пристані, але не помітили чотирьох галер; вони 

нас викрили, а що сталося далі, ви самі здорові знаєте. Отож дон Грегоріо в жіночому 

перевдязі живе серед жінок, щосекунди важачи своєю головою, а я стою тут зі зв’язаними 

руками, піджидаючи, або, точніше, лякаючись тієї миті, коли мені доведеться розлучитися 

з життям, хоть воно мені й немиле. Такий, сеньйори, кінець моєї жалісної історії, бо я вже 

вам казала, я не привинна до того, в чому гріхує мій народ.  

Тут вона замовкла, і на очах її забриніли горючі сльози, викликавши рясні сльози 

і в присутніх. Віце-король, розчулений і сповнений жалю, мовчки приступив до неї 

і власноручно зірвав пута, які в’язали прегарні рученьки мавританки. 

Поки мавританка-християнка оповідала свою незвичайну повість, з неї не спускав ока 

один літній прочанин, який ступив на галеру вкупі з віце-королем; і як тільки мавританка 

завершила свою розповідь, він кинувся до її стіп і, охопивши їх, гукнув переривчастим од 

зітхань і ридань голосом: 

— Ох, Ано Щасна, безщасна доню моя! Я твій отець Рікоте, я вернувся по тебе, бо не 

можу жити без тебе: в тобі вся душа моя. 

На ті слова Санчо вирячив очі й звів голову (досі він тримав її похнюплену, міркуючи 

про невдале своє погуляння), і, придивившись до прочанина, впізнав у ньому того самого 

Рікоте, якого зуспів у день свого зречення губернаторства, а потім переконався, що 

мавританка справді його донька, донька ж, вільна од пут, обіймала батька, і сльози її 

мішалися з його слізьми; нарешті Рікоте обернувся до адмірала та віце-короля з такою 

річчю: 
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— Ото, сеньйори, моя дочка, чиє ймення так розбігається з її долею. Звати її Ана 

Щасна, прізвище носить вона Рікоте, і вродою своєю вона пишається так, як я моїм 

багатством. Я покинув вітчизну, щоб у панствах чужосторонніх знайти притулок і схрон 

для моєї родини, і, одзискавши його в Німеччині, повернувся назад в цьому перевдязі 

прочанина, разом з кількома німцями, забрати доньку і великі скарби, які я тут приховав. 

Дочки я не знайшов, а знайшов скарби, які нині при мені, і ось завдяки химерній долі я, як 

ви бачите, відзискав і свій скарб найкоштовніший, укохану мою донечку. І якщо 

благуватість нашої провини, а також і сльози мої і моєї доньки ще можуть пробитися крізь 

суворий ваш суд до милосердя вашого, то вщедріть ним нас, бо зроду ми не кували лиха 

проти вас і не були причетні до задумів наших краян, вигнаних цілком слушно. 

Тут упав у річ Санчо: 

— Я добре знаю Рікоте і потверджую, що Ана Щасна справді його дочка, а ті його 

поїздки туди-сюди і куди він гне — для мене темний ліс. 

Усіх присутніх здивував цей незвичайний випадок, а адмірал сказав: 

— Сльози ваші не попустять мені дотриматися моєї присяги: живіть, прегарна Ано 

Щасна, доти, доки вам небо судило, і хай зазнають кари зухвалі й безчільні лиходійники. 

І він наказав повісити як стій на реї обох турків, які забили його моряків; проте віце-

король зажадав горлом їх не карати, оскільки вони повелися як безумці, а не як зухи. 

Адмірал вволив бажання віце-короля залюбки, адже мститися легко лише під гарячу руч. 

Потім почали міркувати, як вибавити дона Гаспара Грегорія з халепи, в яку він ускочив; 

Рікоте заявив, що на його порятунок він офірує понад дві тисячі дукатів у перлах 

і клейнодах. Розглянуто було багато способів і ярмісів, одначе найудаліший, як згодилися 

всі, ярміс запропонував потурнак гишпанець: він знав, де, як і коли можна й треба висісти, 

знав також і дім, де був дон Гаспар, і зголосився піти до Алжіра на якомусь невеличкому, 

хоть би й дванадцятивесельнім суденці з гребцями-християнами. Адмірал і віце-король 

звомпили, чи можна покластися на потурнака й довірити йому християн, які сядуть на 

весла, але за нього ручилася Ана Щасна, а Рікоте обіщався викупити християн у тому разі, 

якщо їх захоплять у ясир. 

По тому як задум цей ухвалено, віце-король вернувся на берег, а дон Антоніо Морено 

запросив до себе мавританку та її батька. Ще перед своїм відплиттям віце-король просив 

дона Антонія пришанувати їх і вщедрити, він же, мовляв, щоб їм догодити, ладен 

офірувати все, що має в домі — так його врода Ани Щасної зачарувала й зворушила. 

Розділ LXIV, де викладається пригода, що окотилася  

на Дон Кіхотові більш, ніж усі перебуті ним досі 
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Історія звістує, що дружина дона Антонія Морена непомалу Ані Щасній зраділа. 

Зустріла її дуже привітно, захоплена одразу як її вродою, так і мудрістю (а природа 

вщедрила мавританку і тим, і тим), а потім усі городяни, як на дзвона-скликанчика, 

потяглися до дон Антоніївої господи, щоб на гостю помилуватися. 

Дон Кіхот сказав дону Антонію, що план визволення дона Грегорія, на його суд, не 

вельми трафний: не тільки незручний, ба навіть небезпечний, було б ліпше, якби до 

Берберії вирядили його, Дон Кіхота, при повній зброї і кінно: він би напевно одбив дона 

Грегорія навкір усьому бусурменству, подібно як дон Гайферос одбив малжонку свою 

Мелісендру. 

— Зважте, вашець,— вирік на теє Санчо,— що сеньйор дон Гайферос відбив свою 

жону на суходолі і суходолом же повіз її до Франції, а ось ми, хай навіть і визволим дона 

Грегорія, до Гишпанії його не довеземо, бо посередині лежить море. 

— На все є рада, тільки на смерть нема,— заперечив Дон Кіхот,— до берега причалить 

судно, і ми на судно сядемо, хай навіть увесь світ на нас употужниться. 

— Дуже вже гладесенько-рівнесенько виходить у вашеці на словах, промовив Санчо,— 

але сказати — го-го, а зробити — гай-гай! А я от більше покладаюся на потурнака, по-

моєму, він добрий чоловік і щира душа. 

Дон Антоніо заявив, що в разі, як потурнак не впорається, тоді вони неодмінно 

попросять Дон Кіхота виправитися до Берберії. 

Через два дні потурнак одплив на легенькій дванадцятивесельній барці з найзавзятішою 

командою, а галери ще через два дні рушили до левантійських берегів; перед відплиттям 

адмірал попросив віце-короля повідомити йому про те, як відіб’ють дона Грегорія, а також 

про те, що станеться з Аною Щасною; віце-король приобіцявся сповнити його прохання.  

Якось уранці Дон Кіхот виїхав прогулятися по набережжю при повній озброї (він 

любив приказувати, що його вбори — ясна зброя, бій — завзятий його спочив, і тим 

ніколи з нею не розлучався), аж це гульк, а назустріч йому їде рицар, озброєний, як і він, 

від стіп до голови, а на щиті в нього намальований пишний місяць; наблизившись 

достатньо, щоб його почули, рицар підніс голос і обернувся до Дон Кіхота з такою рацією: 

— Знакомитий і ще як слід не поцінований рицарю Дон Кіхоте з Ламанчі! Я той самий 

Рицар Місяця-Білозора, чиї нечувані подвиги тобі, мабуть, упам’ятку. Явився я сточити 

з тобою бій і випробувати міць твоєї правиці, щоб ти визнав і конфірмував, що моя дама, 

хто б вона не була, незмірно прекрасніша за твою Дульсінею Тобоську; якщо ти щиро 

в сьому признаєшся, то врятуєш самого себе од смерті, а мене од мороки закатрупити 

тебе. Якщо ж ти захочеш битися зі мною і я тебе звитяжу, то для сатисфакції зажадаю 

лише, щоб ти склав зброю і, занехаявши всяке пригодництво, вернувся в своє село 
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і прожив там рік, не торкаючись до меча, в мирній тиші і блаженному супокої, так треба 

для примноження твого маєтку і порятунку твоєї душі. Якщо ж ти візьмеш гору, то можеш 

зняти мені голову з пліч, моя зброя і кінь дістануться тобі, а слава про мої діяння 

долучиться до твоєї слави. Тож зваж, що тобі краще, і не барись з відповіддю, оскільки 

я повзяв намір сьогодні ж сю справу упорати. 

Дон Кіхот вразився і здумівся як безчільністю Рицаря Місяця-Білозора, так і причиною 

виклику, і відповів, немовби спокійно, але суворо: 

— Рицарю Місяця-Білозора, про ваші чини й вичини я досі не чув, і ладен 

заприсягтися, що ви зроду не бачили найяснішої Дульсінеї; я переконаний, що якби ви її 

лицезріли, то утримались би од такого виклику, бо, вглядівши її, ви б одразу повірили, що 

нема і не може бути на світі ліпоти, рівної їй. Тим-то я не казатиму, що ви брешете, 

а скажу, що помиляєтесь. А от кинутий мені виклик я приймаю на вказаних вами умовах 

і пропоную битися негайно, не одкладаючи до завтрього. Не згоден я лише з єдиним: щоб 

слава ваших діянь перейшла до мене, бо мені невідомо, які вони і в чому полягають,— 

з мене буде моїх, хоть які вони там є. Обирайте собі місце на боїщі, я оберу собі, і що Бог 

пошле, те святий Петро благословить! 

Рицаря Місяця-Білозора в місті вже помітили і повідомили віце-королю як про самого 

рицаря, так і про його перемови з Дон Кіхотом із Ламанчі. Гадаючи, що це дон Антоніо 

Морено.чи інший міський шляхтич підстроює якусь штуку, віце-король поспішив разом 

з доном Антонієм та безліччю інших кавальєро на набережжя і прибув туди саме тоді, як 

Дон Кіхот розвернув Росинанта для розбігу. Побачивши, що обидва рицарі туж-туж 

ринуться один на одного, віце-король станув між ними і спитав, яка причина цього 

раптового герцю. Рицар Місяця-Білозора відповів, що суперечка в них про те, чия ліпота 

вища, і коротко повторив усе те, що вже сказав Дон Кіхотові, згадав і про умови двобою, 

прийняті обопільно. Віце-король приступив до дона Антонія і стиха спитався, чи йому 

відомо, хто такий цей Рицар Місяця-Білозора, і чи не збирається він з Дон Кіхота зробити 

сміх. На тс дон Антоніо одказав, що рицаря він не знає і не відає, шуткома чи 

навсправжки викликає він Дон Кіхота. Ця відповідь неабияк віце-короля спантеличила, 

і він завагався, дозволяти чи забороняти поєдинок, проте переконаний, що герць той таки 

для розваги, від’їхав набік і сказав: 

— Мостиві рицарі, якщо кожному з вас залишається або визнати рацію своєму 

суперникові, або ж загинути, і ні сеньйор Дон Кіхот, ні ваша милость, Рицарю Місяця-

Білозора, не бажаєте поступитися, то з Богом — рушайте! 

Чемними й дотепними словами подякував Рицар Місяця-Білозора віце-королю за те, що 

той дозволив битися, і з такою самою річчю обернувся до віце-короля Дон Кіхот; потім, 
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припоручивши з цілого серця себе небові і своїй Дульсінеї (як завжди перед початком 

кожного бою), Дон Кіхот знову трохи розбігся, бо помітив, що його супротивник теж 

розганяється, по чому без суремної яси або ж іншого бойового кличу обидва розвернули 

коней одночасно і порвалися назустріч один одному, але кінь Рицаря Місяця-Білозора був 

баскіший і вже одмахав дві третини відстані між ними, і тут Рицар Місяця-Білозора впав 

на Дон Кіхота з таким імпетом, що той вкупі з Росинантом брязнув на землю, при цьому 

ратище напасника його навіть не черкнуло, зумисне відведене вгору. Рицар Місяця-

Білозора притьмом підскочив до нього і, вперши свого списа в прилбицю, мовив: 

— Тебе побито, рицарю, і ти помреш, якщо не підкоришся умовам нашого герцю. 

Дон Кіхот, потовчений і приголомшений упадком, не підносячи прилбиці, голосом 

кволим і глухим, ніби з підземелля, відказав: 

— Дульсінея Тобоська щонайгожіша невіста на світі, а я найпобіденніший рицар на 

землі, але моя безрадність не може спростувати сієї правди. Коли твоїм копієм, рицарю, 

і відбери в мене життя, бо честь мою уже відібрано. 

— Ніяким світом,— відрік Рицар Місяця-Білозора,— хай живе і пишає у всій своїй 

славі ліпота сеньйори Дульсінеї з Тобоса. А я вдовольнюся тим, що презацний Дон Кіхот 

поїде до свого маєтку на рік, коротко, аж до мого окремого розказу, як ми й домовлялися 

перед боєм. 

Все теє віце-король і дон Антоніо з багатьма іншими, присутніми тут, чули; чули вони 

також, як Дон Кіхот відповів, що оскільки від нього нічого образливого для Дульсінеї не 

жадають, усе інше він сповнить яко рицар ґречний і горливий. Домігшись такої заяви, 

Рицар Місяця-Білозора завернув коня і, вклонившись віце-королю, покатав клусом до 

міста. 

Віце-король послав дона Антонія слідом і звелів будь-що з’ясувати, що він за один. 

Підняли з землі Дон Кіхота і відкинули забороло, всім одкрилося його бліде й спітніле 

лице. Росинант, збитий на околоття, не міг з місця рушити. Санчо, сумний і невеселий, не 

знав, що сказати і на яку ступити; йому верзлося, що все це сон і суцільне чаромуття. 

Перед його очима пан його визнав себе побитим і зарікся цілий рік братися до зброї. Йому 

здавалося, що слава про великі Дон Кіхотові чини меркне і що його власні надії, ожилі 

після недавніх Дон Кіхотових обітниць, розвіялись, як дим. Він боявся, що Росинант 

залишиться з вивихом, але ще більше потерпав, що його пан не залишиться зі своїм 

вивихом (хоча це було б великим щастям!). Зрештою віце-король звелів доставити ноші, 

і Дон Кіхота понесли до міста, а слідом рушив туди й сам віце-король, цікавий дізнатися, 

хто ж той Рицар Місяця-Білозора, який так розправився з Дон Кіхотом. 
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Розділ LXV, де ясниться, хто такий Рицар Місяця-Білозора,  

а також оповідається про визвіл дона Грегорія  

та про інші події 

Дон Антоніо Морено рушив слідком за Рицарем Місяця-Білозора, а ще за рицарем бігла 

ватага вуличників і, можна сказати, переслідувала його, поки він не сховався в міському 

заїзді. Дон Антоніо ввійшов туди й собі, прагнучи з ним запізнатися. Рицаря зустрів 

джура, щоб зняти з нього бойову справу; рицар пройшов до зали, а за ним дон Антоніо, 

якому кортіло довідатися, хто ж се такий. Помітивши, що шляхтич од нього не відстає, 

Рицар Місяця-Білозора обернувся до нього з такою річчю: 

— Бачу, сеньйоре, що ви прийшли з’ясувати, хто я, а що таїтися мені нема чого, то 

я розповім вам усе по щирості, поки джура зніматиме з мене збрую. Щоб ви, пане, знали, 

я бакаляр Самсон Карраско, односілець Дон Кіхота з Ламанчі, божевілля і недоумство 

якого будить жаль у всіх його знайомих, а найбільше болять мені. Переконаний, що 

запорука його зцілення — спокій і що йому корисно пожити в себе на батьківщині і в себе 

вдома, я прибрав ярміс, як його повернути, і ось три місяці тому в перевдязі мандрованого 

рицаря і під прибраним іменням Рицаря Свічад я наздогнав його в дорозі; я намірявся 

сточити з ним бій і перемогти без усякого калічення членів, при цьому я гадав битися на 

таких умовах, що переможений здається на ласку переможцеві, а зажадати я від нього 

хотів (адже я наперед вважав його за переможеного), щоб він повернувся до рідного села 

і нікуди з нього не рипався цілий рік, а за цей час він вилікується; проте доля вирішила 

інакше, і не я його, а він мене заломив — вибив мене з сідла, і, отже, мій задум зійшов на 

пшик; він поїхав далі, а я вернувся додому, подоланий, непишний, а грьопнув я добряче, 

і все ж таки мені не перехотілося знов одшукати його і здолати, так, як я зробив перед 

вашими очима. Засади мандрованого рицарства для нього святі, і він свого слова дотримає 

і виконає мою вимогу. Оце, сеньйоре, і все, сказати більше мені нічого. Та тільки благаю 

вас: не зрадьте мене і не кажіть Дон Кіхотові, хто я такий, інакше провалиться добрий мій 

намір до глузду привести того, хто так розважливо міркує, коли забуває про свої рицарські 

гиля-гуси. 

— Ох, пане! — гукнув дон Антоніо.— Хай дарує вам Господь за те, що ви чините таку 

шкоду цілому світу, намагаючись урозумити найутішнішого шаленця на земному крузі! 

Невже ви, пане, не бачите, що пожиток од Дон Кіхотового здорового глузду ніщо супроти 

тієї утіхи, яку справляють його чудасії? А втім, я гадаю, Що вся ваша вигадливість, пане 

бакаляре, безсила отверезити людину, таку невиліковно хвору. Звісно, так говорити гріх, 

але мені хотілося б, аби Дон Кіхот так і залишився несповна, бо варто йому одужати — 
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і прощавай смішні витворки не лише його самого, а і його джури Санча Панси, а будь-яка 

з них здатна розмаяти саму тугу тугу. А проте я мовчатиму і нічого не скажу Дон 

Кіхотові, подивимось, чи потвердяться мої гадки, що ваші зусилля, сеньйоре Карраска, 

марні. 

На те бакаляр відповів, що справа, безумовно, вже на мазі, і він сподівається довести її 

до скутку. Дон Антоніо ознайомив, що він завжди до його послуг, по чому вони 

розпрощалися і бакаляр велів обв’ючити своїм риштунком мула і тим самим конем, 

учасником герцю з Дон Кіхотом, не гаючись виїхав з міста і вернувся до себе додому, 

причім у дорозі йому не сталося нічого, достойного спогадання на сторінках сієї 

правдомовної історії. Дон Антоніо передав віце-королю все, що йому розповів Карраско, 

чому віце-король не вельми зрадів, він-бо гадав, що усамітнення Дон Кіхота позбавить 

утіхи всіх, хто міг чути про його химороди. 

Шість день пролежав Дон Кіхот у постелі, ослаблий, сумний, задумливий і похмурий, 

перебираючи в думці перебіг своєї поразки поєдинкової. Санчо потішав його і казав, між 

іншим, такі слова: 

— Вище носа, паночку мій, вдарте лихом об землю і подякуйте небові, що, брязнувши 

з коня, не попереламували ще кісток. Знаєте, вашець, де дають, там і б’ють, і не завше як 

гак, так і окіст, так ось, дайте дулю лікареві (бо для вашої недуги ніякого лікаря не треба) 

і гайда додому, а валасатися галайсвіта й шукати пригод годі. Як добре розважити, 

найбільше в цьому ділі втратив я, хоть вашій милості й натрусилося більше. 

Губернаторювати мені відхотілося навік, як я своє губернаторство покинув, але зате не 

перехотілося мені вийти в грапи, а сьому ж уже не бути, бо вашець перестає рицарювати, 

тож вам у королі не пошитися: прощавай, виходить, усі мої надії. 

— Цить, Санчо, адже ти знаєш, що моє заслання і зачин триватиме лише рік, а потім 

я знову вернуся до свого шляхетного промислу і тоді вже звоюю собі королівство, а тобі 

графство. 

— Богові в уха,— сказав Санчо,— а нечистий хай не слуха. Я не раз чув, що краще 

добра надія, ніж погане володіння. 

В цю хвилину ввійшов дон Антоніо і з великою радістю в голосі гукнув: 

— З вас могорич, сеньйоре Дон Кіхоте! Дон Грегоріо і той потурнак, що плавав по 

нього, уже на пристані! Та що я кажу — на пристані! Вони вже в віце-короля і от-от 

мають бути в моїй господі! 

Дон Кіхот дещо збадьорився. 

— Сказати по щирості,— обізвався він,— я не мав нічого проти, якби все склалось 

інакше, бо тоді мені б довелося вирушити до Берберії, і там би я потугою своєї правиці 
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відбив не лише дона Грегорія, а й увесь християнський ясир, скільки його є в тій Берберії. 

Та що я, сірома, кажу? Хіба мене не подолано? Хіба я не під конем? Хіба не мене 

позбавлено права цілий рік братися до броні? То чого ж варті мої похваляння? Чим же 

мені похвалятися, як мені нині більше личить веретено, ніж меч? 

— Годі вже, пане, про теє,— мовив Санчо,— хай живе курка, хоч у неї на язиці дика 

шкурка, сьогодні ти мене, а завтра я тебе, через ті свари та чвари не журись, ниньки впав, 

завтра встав, якщо тільки ти не вилежуєшся в постелі, я хочу сказати, якщо ти не розкис 

і втратив завзяття до нових змагань. А тепер, ваша милость, вставайте, щоб зустріти дона 

Грегорія: в домі зчинилася нібито метушня, отже, він уже прийшов. 

І справді, так і було. Дон Грегоріо і потурнак, склавши справоздання віце-королю про 

свою подорож туди і назад, поспішили до оселі дона Антонія, дон Грегоріо вмерле хотів 

якнайшвидше побачитися з Аною Щасною. З Алжіра дон Грегоріо відплив у жіночому 

перевдязі, але дорогою помінявся строєм з одним бранцем, який повертався вкупі з ним; 

а втім, у будь-яких шатах він викликав захват, приязнь і шану, бо гожий же був над усяку 

міру, а виглядав літ на сімнадцять-вісімнадцять. Його зустрічали Рікоте з донькою, батько 

зі слізьми на очах, донька з рум’янцем на всю щічку. Закохані в обійми одне одному не 

кинулися: щире кохання непоказне. Гожість дона Грегорія в поєднанні з вродою Ани 

Щасної справили на всіх присутніх невідпорне враження. Мовчанка обох закоханих була 

промовистіша за всі слова, і зори, а не уста передавали їхні радісні й чисті думки. 

Потурнак оповів про те, на які хитрощі він піднявся, аби визволити дона Грегорія; дон 

Грегоріо й собі повідав про те, на яку небезпеку й ризик наражався, живучи серед 

жінок — повідав коротко, не розводячись докладно, і в цьому проявився його розум, над 

вік розвинутий. Потім Рікоте розплатився з потурнаком та гребцями і гойно їх обдарував. 

Потурнак злучився з церквою, знову вступив до її лона і з надгнилого її члена стався 

здоровим і чистим, одбувши покуту та каяття. 

Десь через два дні віце-король почав радитися з доном Антонієм, як влаштувати так, 

щоб Ана Щасна з батьком зосталася в Гишпанії, бо, на їхній суд, таку горливу християнку 

з н зацним отцем можна було залишити на батьківщині без усякого ущербку. Дон Антоніо 

зголосився поклопотатися за них у столиці, куди він і так мусив їхати в своїх справах, 

і при цьому натякнув, що, пішовши на ралець до впливових осіб, можна все залагодити. 

— Ні,— зауважив Рікоте, присутній при цій розмові,— походи на ралець до впливових 

осіб нічого не зарадять. Перед вельможним доном Бернардіном де Веласком, графом 

Саласарським, уповноваженим від імені його королівської мості б’анітувати нас, 

благання, обітниці, приноси, горе людське безсилі. Щоправда, він поєднує в собі 

милосердя з правосуддям, однак, бачачи, що ціле тіло нашого племені заражене й гниє, він 
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гоїть його розпеченим залізом, а не зм’якшувальною мастю. Тож, виявляючи 

розважливість, передбачливість і завзяття і воднораз наганяючи холоду, сповняє він 

нелегке й складне завдання, покладене на його дужі рамена, і всі наші силкування, 

викрути, хитрощі й ошуства не могли навести полуду на його очі, не кажи ти Аргусові, ці 

очі він не замгне і на мить, аби ніхто тут не зостався, не заник і, подібно до лози, вритої 

в землю, не вигнав пагіння, і не занечистив своїми труй-плодами цілої Гишпанії, нині уже 

прополотої, уже вільної від страху, яким тероризувало її наше кодло. Геройське 

передузяття замислив великий Філіп Третій, і незвичну проявив він мудрість, довіривши 

його такому собі донові Бернардінові де Веласку! 

— Так чи інак,— сказав дон Антоніо,— я зроблю в столиці все можливе, а там уже — 

що Бог пошле. Дон Грегоріо поїде зі мною і потішить своїх батька-матір, які, певно, 

виплакали за ним очі, а Ана Щасна поживе тим часом у моєї дружини або в монастирі; 

що ж до Рікоте, то я певен, що сеньйор віце-король з дорогою душею прихистить його 

в себе, поки я клопотатимусь. 

Віце-король пристав на все, одначе дон Грегоріо, дізнавшись про їхню ухвалу, 

ознаймив, що нізащс не хоче і не згоден розлучатися з доньєю Аною Щасною; та 

зрештою, поклавши одвідати отця-неньку, а потім притьмом до доньї Ани вернутися, 

поступився умовлянням. Ана Щасна залишилася з дон Антоньєвою дружиною, а Рікоте 

перебрався до віце-короля. 

Надійшов день од’їзду дона Антонія, а Дон Кіхот із Санчом вирушив лише через два 

дні, бо ніяк не міг оклигати після того упадку. Немало було пролито сліз, немало було 

зітхань, замлінь і ридань при прощанні дона Грегорія з Аною Щасною. Рікоте офірував 

дон Грегорію на всяк випадок тисячу талярів, але той відмовився й позичив у дона 

Антонья всього лише п’ять талярів, пообіцявши вернути борг у столиці. Зрештою, вони 

поїхали, а незабаром, як уже сказано, відбули Дон Кіхот і Санчо, Дон Кіхот без озброї, 

в подорожньому строї, а Санчо пішки, бо Сірого обв’юковано бойовою справою. 

Розділ LXVI,  

де трактується те, що читач побачить,  

а слухач почує 

Виїжджаючи з Барселони, обернувся Дон Кіхот, щоб глянути на те місце, де він 

брязнув з коня, і вирік: 
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— Тут була Троя! Тут моя судьбина, а не моє боягузтво, украла добуту мною славу, тут 

фортуна показала мені свої повороти і звороти, тут потьмарився блиск моїх діянь, тут 

закотилося моє щастя, і вже ніколи йому не лишати! 

Почувши сюю орацію, Санчо сказав: 

— Мужнім серцям випада і подоба, паночку мій, терпіти в притузі так само, як радіти 

в гаразді, я суджу по собі самім, як я губернаторював, то веселився, та й ниньки, попавши 

в джури-пішаниці, не журюся, бо чував, що так звана Хвортуна дівка п’яна і норовиста та 

ще й сліпа: вона не бачить, що творить, і не знає, кого скидає, а кого підносить. 

— З тебе, Санчо, філософ неабиякий,— обізвався Дон Кіхот,— міркуєш ти вельми 

розважливо, от лише не знаю, від кого се ти перейняв. Зауважу проте, що ніякої Фортуни 

на світі нема, а все, що довкола твориться, добре або ж лихе, вершиться не випадком, 

а з призволу небес, і ось звідки послів’я: усяк свого щастя коваль. Я теж був коваль свого, 

але мені забракло зрілого розмислу, самовпевненість довела мене до ручки: адже треба 

було докумекати, що миршавий мій Росинант не встоїть проти добренного і здоровенного 

огиря Рицаря Місяця-Білозора. Зрештою я зважився, зібрався на силі; мене вибито з сідла, 

і хоть я втратив честь, зате не втратив, та і втратити не можу, цноти, себто вірність слову. 

Коли я у мандрованих рицарях ходив, доблесних і сміливих, я своєю правицею, своїми 

діяннями доводив, який єсьм аз, нині ж, як мене розстрижено в звичайнісінького гідальга, 

я дотримаюся своєї обітниці і доведу, що я пан своєму слову. Тож рушаймо, друже Санчо: 

проведемо сей рік випроби у себе вдома, наснажимося за час нашого відлюддя і знов 

повернемося до нашого ратного діла, завжди пам’ятного для нас. 

— Пане,— відказав Санчо,— іти пішки не весело нітрішки, і я не вельми охочий до 

великих переходів. Повісьмо ції риштунки на дерево замість харциза, і як я залізу Сірому 

на хребтину й одірву ноги од землі, рушаймо в будь-які мандрівки, які вашій милості 

запахнуть і замануться, а щоб я перся добрі гони на батьківських — це вже зась. 

— Добре єси сказав, Санчо,— обізвався Дон Кіхот,— хай мої риштунки висять яко 

трофей, а під ними чи десь поряд вирізьбимо на дереві такий самий напис, як на оружному 

трофеї Роландовому: 

Лиш той візьме цю зброю. 

Хто зважиться з Роландом стать до бою. 

— Золотії слова,— зауважив Санчо,— і аби в дорозі нам не був потрібен Росинант, то 

його теж можна б підвісити. 

— Ні,— мовив Дон Кіхот,— ні Росинанта, ні моїх риштунків підвішувати негоже, а то 

ще скажуть про мене: за хорошу службу та погана шана. 
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— Свята правда, вашець,— згодився Санчо.— Кажуть же мудрі люди, що не бий сідла 

за вину осла, а в тім, що сталося, винна ваша милость, тож і карайте себе самого, а не 

зривайте свою оскому ні на сих збагнітованих і закривавлених обладунках, ні на плохуті 

Росинантові, ні на моїх ніжних ногах і не вимагайте, щоб вони тюпали більше, ніж слід. 

У таких речах і розмовах збіг у них цілий день, а зарівно і наступні чотири, і не сталося 

нічого, що б їхню подорож переп’яло. А на п’ятий день, впавши в якесь село, побачили 

вони, що біля заїзду тиснеться юрба: це було саме на храм. Коли Дон Кіхот наблизився до 

натовпу, якийсь пахар, піднісши голос, промовив: 

— Ці два сеньйори допіру прибули, нікого тут не знають, хай хтось із них розв’яже 

нашу зваду. 

— З дорогою душею,— одказав Дон Кіхот,— розв’яжу її справедливо, якщо тільки 

розберуся як слід. 

— Тут таке діло, панунцю,— почав пахар,— один наш односілець — він у нас грубий 

і важить одинадцять каменів — викликав бігти навзаводи сусіду свого, а той важить лише 

п’ять. За умовою їм треба пробігти відстань сто ступнів, але з однаковим тягарем. Коли ж 

запитали у заводіяки, як ті тягарі врівноважити, він сказав: хай викликаний,  

який важить п’ять каменів, завдасть собі на плечі’шість каменів залізяччя. Тож вага 

худого і грубого зрівняється, і в того, і в того вийде по одинадцять каменів. 

— Ні, так не годиться! — заволав Санчо, вихоплюючись поперед Дон Кіхота.— Всім 

відомо, що днями я був за губернаторя і за суддю, тож я й повинен розв’язати зваду 

й винести ухвалу. 

— Тобі й карти до рук, друже Санчо,— промовив Дон Кіхот,— я зараз ні до чого не 

зугарен, у голові у мене якась завірюха. 

Діставши дозвіл, Санчо обернувся до пахарів з річчю, а ті з’юрмились круг нього 

в чеканні на присуд і роти пороззявляли. 

— Товариство, вимога грубого геть-то безглузда і несправедлива, бо викликаний на 

герць, як уже повелося і як усі знають, має право обібрати рід зброї, а отже, 

неприпустимо, щоб грубий обібрав таку зброю, яка наперед завадить і не дасть худому 

перемогти. Тому моя ухвала така: хай заводіяка грубий зчистить, зріже, зіскребе, скине, 

зніме, знесе будь-де на своєму тілі, де тільки йому заманеться і прибандюриться, 

і зменшить м’яса на шість каменів, по чому в нім зостанеться всього лишень п’ять каменів 

ваги, і він зрівняється зі своїм супротивником і кап-у-кап до нього підійде — ось тоді хай 

собі й біжать на рівних. 
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— Далебі,— заволав один ратай, вислухавши Санчів вирок,— цей пан глаголить, як 

святець, і розв’язує спори, як панотець! Але тут одна заковика: навряд щоб грубий захотів 

зрізати з себе навіть унцію м’яса, не то що шість каменів. 

— Хай краще зовсім не бігають,— зауважив інший,— худому нема чого надриватися, 

а грубому себе чикрижити; утопімо половину застави в вині і запросімо їмостей до доброї 

корчми, а піде дощ — хай на мій плащ. 

— Дякую вам, панове,— одказав Дон Кіхот,— але я не можу затримуватись ані на 

хвилю: невеселі думи й осмутнії події змушують мене бути неґречним і поспішати. 

На сім слові, підостроживши Росинанта, рушив далі, пахарі ж стояли й чудувалися як 

з його дивачної фігури, такої одмінної од усіх, так і з мудрості його пахолка, бо за такого 

вважали Санча. Один ратай гукнув: 

— Якщо такий мудрий пахолок, то який же мусить бути його пан! Закладаюся, що як 

їдуть вони по науку до Саламанки, то в три мига пошиються в столичні алькальди. 

Учитися й учитися — ось що головне, а все інше трин-трава. Звісно, воно-то треба ще, 

щоб тобі підсобили і щоб тобі добре повелося; а там глядь, а.в тебе в руці жезл, а то 

й митра на голові. 

Обночувалися пан і пахолок у чистім полі, під голим і відкритим небом, а на другий 

день рушили далі, аж це дивляться, а назустріч їм чоловік, пішаниця, з бесагами на карку 

і з дротиком, чи радше києм у руці, причандалом усіх гонців; підійшовши до Дон Кіхота 

ближче, він раптом придав ходи і, порвавшись майже бігом до рицаря, поцілував його 

в праве стегно, бо не дістав вище, а потім з радістю в голосі гукнув: 

— Ах, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, як же зрадіє пан мій дук, коли овідається, що 

вашмосць повертається до нього в літошній палац. Адже він усе ще там із сеньйорою 

дукинею. 

— Я вас не знаю, друже,— заявив Дон Кіхот,— і так і не знатиму, поки мені самі не 

скажете. 

— Я, пане Дон Кіхоте,— одказав посланець,— Тосілос, льокай дука, мого пана, того 

самого, який не побажав з вашмосцю герцюватися через одруження з дочкою доньї 

Родрігес. 

— На Бога! — гукнув Дон Кіхот.— Невже ви той, кого мої вороги чорнокнижники 

перечарували, як ви сказали, в льокая, аби уйняти мені честі звитяжця? 

— Годі-бо вам, зацний пане,— мовив гонець,— не було тут ніяких чарощів чи 

злицювання: виїхав я на боїще льокаєм Тосілосом і таким самим льокаєм Тосілосом 

від’їхав. Оженитися я надумав без усякої драчі, так мені припала дівчина до мислі. Проте 

все вийшло інакше, ніж я сподівався. Тільки-но ваша милость виїхала за браму, як дук, 
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мій пан, звелів одважити мені сотку київ за те, що я не виконав наказу, одержаного перед 

герцем, і все стало на тому, що дівчина постриглася в черниці, донья Родрігес перебралася 

до Кастілії, а мене мій пан послав до Барселони з листом до віце-короля. Якщо вашмосць 

рачить викушати доброго, хоть і теплуватого винця, то я маю з собою тикву з міцним 

трунком і кілька грудочок трончанського сиру, здатного викликати й будити спрагу, якщо 

вона приспана. 

— Запрошення охоче приймаю,— обізвався Санчо,— нема чого монятися, нумо, 

смикнемо, добрий Тосілосе, навкір і назло всім чорнокнижникам обох Індій. 

— Тоді ти, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— найбільший обпияка та обжера на світі 

і найбільший невіголос на всім крузі земнім, бо ти ніяк не дошолопаєш, що гонець сей 

зачарований і що се ніби-Тосілос. Залишайся з ним і напихай свою кишку, а я рушу поволі 

вперед, поки ти мене наздоженеш. 

Льокай зареготав, відкоркував тикву, вив’язав з торби сир і хліб, а потім вони засіли 

з Санчом на зеленій мураві і любо-мирно спорожнили дотла сакви, і то так усмак, що 

навіть облизали пакета з листами через те, що сиром пахтів. Підживившись, сказав 

Тосілос Санчові: 

— Твій пан, друже Санчо, неодмінно повинен бути божевільниік 

— Як це повинен? — відрік Санчо.— Нікому він нічого не винен, він за все 

розплачується, тим паче, що монета його — щире божевілля. Я теє добре бачу і не раз, не 

два йому правив, але який хосен? А тепер і поготів: адже він геть із глузду скрутився 

потому, як його заломив лицар Місяця-Білозора. 

Тосілос попросив розповісти, як же це сталося, але Санчо одказав, що незручно 

змушувати свого пана чекати, іншим разом, мовляв, як, може, спіткаються ще. І, 

стріпнувши крихти з одежі й бороди, він підвівся, сказав Тосілосу: «Бувай!» і, погнавши 

Сірого вперед, невдовзі прилучився до свого пана, який виглядав його в затінку дерева.  

Розділ LXVII. Про те, як Дон Кіхот постановив пастушити  

і жити, поки мине річний реченець, по-сільському,  

а зарівно і про інші речі, направду втішні й хороші 

Якщо був Дон Кіхот многодумний ще перед своєю поразкою, то після падіння того 

думу стало в нього, як шуму. Він виглядав, як уже сказано, Санча під деревом, а мислі, як 

принаджені медом мухи, опадали його й жалили: одні роїлися довкола Дульсінеїного 

одчарування, а інші довкола того життя, що його чекає в вимушеному зачині. Надійшов 

Санчо й почав хвалити гойність льокая Тосілоса. 
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— Невже, Санчо,— покликнув Дон Кіхот,— ти все ще думаєш, що він правдивий 

льокай? Либонь, у тебе з голови вилетіло, як ти сам же бачив Дульсінею, перекинуту 

й злицьовану в мужичку, а Рицаря Свічад у бакаляра Карраска, адже все теє справа рук 

моїх гонителів чорнокнижників. Краще скажи, чи не питався ти в чоловіка, якого звали 

Тосілосом, що прилучилося Альтісідорі: оплакувала вона розлуку зі мною чи вже 

занехаяла всі мрії про злуку, які вона плекала при мені? 

— Ні, пане, я клопотався іншим, і мені ніколи було цікавитися дрібничками,— 

заперечив Санчо.— Достолиха, ваша милость, невже вам зараз до чужих думок, тим 

більше любовних? 

— Зваж, Санчо,— мовив Дон Кіхот,— одна річ — кохання, а друга — вдячність. Рицар 

може бути байдужим, але ніяк не може, сказати по щирості, бути невдячним. Альтісідора, 

ясно, закохалася в мене, подарувала мені, як ти пам’ятаєш, три намітки, плакала, коли 

я їхав; і без усякого сорома кляла мене, лаяла, лементувала прилюдно; все це ознаки того, 

що вона мене боготворила, бо гнів коханців звичайно виливається в клятьбі. Не міг я дати 

їй жодної надії, ані офірувати їй скарбів, бо всі мої сподіванки пов’язані з Дульсінеєю, 

скарби ж мандрованих рицарів, так само як скарби потерчат, то мана і піна; єдине, чим 

я можу Альтісідорі віддячити, це як я зберігатиму її в пам’яті, проте без ущербку для 

Дульсінеї, яку ти, Санчо, мабуть, зневажаєш, бо зволікаєш самобичування.й умертвіння 

плоті твоєї (хай би її вовки розшарпали!); ти, я бачу, прибережеш її червам на з’їдь, але не 

вконтентуєш бідолашної сеньйори. 

— Сказати по щирості, пане,— обізвався Санчо,— я ніяк не второпаю, яку притику має 

хлоста моєї пані-старої до відчарування зачарованих? Адже це все одно що сказати: 

«Болить тобі голова? Нашмаруй мастю коліно». Я принаймні і побожусь, що ні в одній 

сторії про мандрованих лицарів, які вашмосць читала, не трапляється відчарованого 

завдяки хлості. Ну та гаразд, відшмагаю себе, як мені закортить і як лучиться нагода. 

— Дай Боже,— одрік Дон Кіхот,— хай окриє тебе ласкою небо, аби ти схаменувся 

і поміг моїй пані, адже вона пані і твоя, позаяк ти мій пахолок. 

Так гомонячи, верстали вони путь, аж це доїхали до того місця, де їх ото бики 

потоптали. Впізнав його Дон Кіхот і мовив Санчові:  

— Ось та луговина, де зуспілися ми з вичепуреними пастушками і вирядженими 

пастухами, яким заманулося відтворити і воскресити тут пастушу Аркадію — задум сей 

і свіжий, і дотепний. І он у їхню тропу ступаючи, якщо ти, Санчо, не проти, і ми 

пошиємося в пастухи бодай на той час, який мені приречено провести на самотині. Куплю 

собі там скількись овечок і пастушу справу, назвуся пастухом Кіхотісом, а ти пастухом 

Пансіно, та й забуяєм і загуляєм горами, гаями і луками, голосячи тут, лементуючи там, 
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тамуючи спрагу плинним кришталем джерел, чистих струмочків або ж многоводих річок. 

Дуби вщедрять нас щонайсолодшим овошем своїм, найміцніші стовбури корковців дадуть 

нам сідала, верби — затінок, рожі — благоухання, розлеглі луки — барвисті коверці, 

прозоре й чисте повітря — свій легіт, місяць і зорі — ясне світло, кромішній пітьмі навкір, 

пісні — втіху, сльози — одраду, Аполлон — вірші, а кохання — помисли, здатні зробити 

нас несмертельними і преславними не лише в наш вік, а в віках прийдущих. 

— Далебі,— признався Санчо,— таке життя мені до шмиги, та й не лише мені — 

побачать нас бакаляр Самсон Карраско і цилюрник майстер Ніколас, то й собі до нас 

пристануть і пошиються в пастухи, а там, гляди, і сам панотець приб’ється до нашого 

куреня, адже він веселун і такий потішник. 

— Авжеж,— погодився Дон Кіхот,— бакаляр Самсон Карраско, як він уступить до 

нашої пастушої громади, а таки вступить, може назватися пастухом Самсонієм або ж 

пастухом Каррасконом. Цилюрник Ніколас може назватися Нікулосом, як старий Боскан 

назвався Неморосом. Ось тільки не знаю, яке ймення придумати пароху — Панотчіні, 

Єгомостіо, а втім, як похідне від його сану, йому можна дати прізвисько пастуха 

Парохіандро. А от прибрати імена пастушкам, в яких ми будемо закохані, ще простіше 

простого, до того ж ім’я моєї володарки однако личить як принцесі, так і пастушці, то мені 

нема чого сушить голову, дошукуючись удалішого імені, а ти, Санчо, прибери своїй 

пастушці яке-хотя. 

— Зватиму її лише Терезуля,— заявив Санчо,— бо вона в мене нівроку гладка гладуля, 

адже її звати Тереза. Мало того: я співатиму їй у віршах і тим доведу, що в мене душа до 

чужого м’яса не ласа. Панотцеві, щоб на гріх не підкушати, теж негоже заводити 

пастушку, а щодо бакаляра — вольному воля, а скаженому рай. 

— Боже поможи! — гукнув Дон Кіхот.— Та й славно ж ми заживемо з тобою, друже 

Санчо! Яких тільки жоломійок, самарських кіз, тамбуринів, бубнів і гуслів ми з тобою не 

наслухаємося! А що як до сього розмаїтого струменту підпряжуться ще звуки альбогів? 

Матимем повний набір пастушого музичного струменту. 

— А що таке альбоги? — поцікавився Санчо.— Зроду про них не чував і не бачив 

ніколи в житті. 

— Альбоги,— пояснив Дон Кіхот,— це залізяки, схожі на мідяні свічники; як їх 

ударити одну об одну, ввігнутим і порожнистим боком, вони видають звук, що хоть і не 

вельми ніжний і зграйний, а все ж приємний на слух і суголосний з таким нехитрим 

сільським струментом, як коза або ж бубни. Саме слово альбоги мавританське, як і всі 

слова нашою мовою, що на аль починаються, наприклад: альманах, алкоголь, алхімія, 

алгебра, альгвазил, алькальд, алмасен, алькоран тощо, і лише три мавританських слова по-
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нашому закінчуються на і, себто: каді, мараведі, алкалі. Слова альгелі та альфаку — слова 

щиро арабські, бо починаються вони на аль, а закінчуються на і. Все це я тобі кажу між 

іншим, бо мені це спливло на думку мимоволі через це слово альбоги. А потім нам 

неабияк стане в пригоді на новому для нас полі ось що: адже, як тобі відомо, я трошки 

віршник, а бакаляр Самсон Карраско — той уже справжній піснетворець. Про пароха 

сказати нічого не можу, але закладаюся, що й він віршує. Безперечно, й майстер Ніколас 

не чужий до муз, бо всі чи сливе всі цилюрники — гітаристи й куплетисти. 

Я скаржитимусь на розлуку, ти славитимеш свою сталість у коханні, пастух Карраскон 

нарікатиме на те, що його перелюбили, панотець Парохіандро сам підшукає, що йому до 

мислі, коротко, все буде так гарно, що й ну. На теє одвітував Санчо: 

— Я, пане, такий невдаха, що навряд чи доживу до такого житов’я. Ох, які гарні 

різьбив я б ложки, аби став пастухом! Які мали б ми кльоцки, які вершки, які вінки — 

словом, мали б усяку всячину, яка тільки водиться у пастухів, отож за мудрагеля я, 

либонь, не зійшов би, а за штудерника — напевне. Моя донька Санчика носила б нам 

обіди в поле. Але, гай-гай, вона діваха гожа, а пастухи не ликом шиті, на ходу підметки 

рвуть, і я не хотів би, щоб вона пішла по вовну, а вернулася стрижена, а то цього 

гультяйства і спорзних помислів і в полях і в містах, і в пастуших колибах і в царських 

хоромах скільки завгодно, отож одійди од зла, сотвори благо, чого око не бачить, те 

й серце не мучить, раз не вбережешся, потім лиха не оберешся. 

— Годі прислів’їв, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— будь-якого з них старчить, щоб думку 

твою з’яснити. Скільки разів тобі торочив, щоб ти не сипав прислів’ями як з рукава і знав 

міру. А втім, тобі кажи не кажи — як об стінку горох, мати за кнута, а він дзигу круте. 

— А мені здається,— одрік Санчо,— що се про таких, як вашець, кажуть: «Насміялась 

верша болоту, коли оглянеться, аж і сама в болоті». Сварите мене за пбсловки, а самі 

нижете їх парочками. 

— Зваж, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— я приточую прислів’я до речі, воно в мене 

пристає, як перстень до пальця, а ти тулиш, як горб до стіни. Пригадується, я тобі вже 

казав, що прислів’я — то короткі вислови, добуті з досвіду, і то плід роздумів стародавніх 

мудреців, прислів’я ж, наведене навмання,— то курзу-верзу, а не сентенція. Та годі про 

це, уже смеркло, звертаймо з гостинця й заночуємо десь поблизу — ранок покаже. 

Вони з’їхали з гостинця, і вечеряли вже пізно й убого, на превелику досаду Санча, 

котрий думав, яких нестатків зазнає мандроване лицарство в своїх митарствах долами 

й горами, і тільки зрідка заживає благ, спиняючись у замках і оселях, як от, приміром, 

у дона Дієга де Міранди, на весіллі в Камача-Багатія і в гостині дона Антонія Морена, 
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а проте, зваживши, що не вік же триває і день, і ніч, зночував цю ніч уві сні, а його пан 

у неспанні.  

Розділ LXVIII. Про те, як Дон Кіхотові підкладено свиню 

Ніч випала темна, місяць хоть і світив, але ховався десь, у невидимця граючись, річ 

у тім, що іноді пані Діана заглядає знічев’я до антиподів, залишаючи гори в пітьмі й доли 

в мороці. Дон Кіхот ісходив до вітру і після первоспів не міг удруге заснути, Санчо ж, 

навпаки, ніякого другого сну не мав, він затинав хропака з вечора до рана, показуючи цим 

своє здоров’я нівроку і безпечність. Думи не давали спать Дон Кіхотові, аж він ізбудив 

Санча і сказав: 

— Дивуюсь я, Санчо, твоєму спокою, і, їй-право, здається, що тебе зроблено з мармуру 

чи твердої бронзи, бо і в тому і в тій ні духу, ні руху. Я чуваю, а ти спиш, я плачу, а ти 

співаєш, я постую до знемоги, а ти нажираєшся так, що ледве ходиш і дишеш. Доброму 

служникові годиться ділити знегоди з його паном і журитися з ним заодно хоть би про 

людське око. Поглянь, яка погідна стоїть ніч, яка довкола пустка, усе це кличе нас 

чергувати сон з неспанням. Устань же, ради Бога, одійди набік і, сповнившись доброї волі, 

зваги й відваги, одмір собі триста або чотириста гарячих на рахунок тих, які допоможуть 

відчарувати Дульсінею. Прохаю тебе про се і благаю, оскільки не хочу моцюватися 

з тобою, як минулого разу, я пам’ятаю, яка в тебе важка рука. Коли ж ти відшмагаєшся, 

ми ніч зночуємо в співах, я про розлуку співатиму, а ти про свою вірність, ось так ми 

й дамо почин тому пастушому життю, яким у селі житимем. 

— Пане,— заперечив Санчо,— я не чорнорижець, аби схоплюватися серед ночі 

й умертвляти плоть, тим паче не годиться, на мій суд, після хлости, як усе болить, 

переходити до співів. Дайте мені, вашець, спати і не принаглюйте мене до сікуції, бо от 

прцсягнусь, що довіку не діткнуся шерстиночки на моїм одінні, не то що Іволосу на тілі. 

— О душе закосніла! О зброєноше безсердечний! Чи ж я не годував тебе, чи ж я не 

вщедряв тебе пасками і не збирався вщедряти ними й далі! Завдяки мені ти став 

губернатором, завдяки мені ти грієш надію дістати графський титул або щось не нижче, 

і надія тая здійсниться не пізніше, ніж через рік, бо post tenebras spero lucem
1
. 

— Мені це невтямки,— мовив Санчо,— я знаю лише, що поки я сплю, не боюся нічого, 

ні на що не сподіваюсь, не журюсь і не радію. Благословен той, хто сон вигадав, адже це 

плащ, що окриває всі думи людські, пожива, що гамує голод, вода, що тамує спрагу, 

вогонь, що зігріває холод, холод, що прибиває сквар, зрештою, це єдина обігова монета, 

на яку все можна купити, це терези й гиря, що врівноважує короля з пастухом і простака 

                                                      
1
 По темряві на світло сподіваюсь (латин.). З книги Іова (XXX, 26).— Прим. перекладача. 
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з мудрагелем. Одним лише сон негарний: кажуть, він подібний до смерті, бо між заснулим 

і мертвим невелика ріжниця. 

— Ніколи ще, Санчо,— обізвався Дон Кіхот,— ти не висловлювався так вигадливо. Аж 

ось коли я зрозумів, яке слушне оте твоє улюблене прислів’я: «Не з ким родився, а з ким 

водився». 

— Ага, паночку мій ґречний! — гукнув Санчо.— Зараз уже не я нижу прислів’я, зараз 

вони у вас так і злітають — з язика, ще краще, ніж у мене, тільки й того, що пословки 

вашмості виходять до ладу, а мої — не до прикладу, ну та все ж, що не кажи, а й ті, і ті — 

пословки. Саме в цю хвилю почувся глухий гомін і якісь прикрі згуки, що лунали на всю 

долину. Зірвався Дон Кіхот і схопився за меч. Санчо ж прикуцьнув під свого Сірого, 

а з боків загородився риштунками і в’ючним сідлом: джура перелякався не менше, ніж 

його пан схвилювався. Гомін дужчав, наближаючись до двох наполоханих, точніше, не 

двох, а одного, бо хоробрість другого добре знана. А річ ось у чім: кілька чоловік гнало 

продавати на ярмарок понад шістсот свиней, і ось ці самі свині рохканням і кувіканням 

зчиняли такий гамір, який оглушив Дон Кіхота й Санча, тож вони ніяк не могли 

второпати: що ж воно діється. Величезна хрюкотлива череда налетіла на Дон Кіхота 

й Санча і, не зваживши ні на того, ні на того, пройшла потоптом по обох, розваливши 

Санчові шанці і збивши з ніг не лише Дон Кіхота, а й Росинанта. Навальність нашестя сієї 

безрогої нечисті, а також і хрокання її, порвали й змели на землю кульбаку, збрую, Сірого, 

Росинанта, Санча та Дон Кіхота. Санчо якось зіп’явся на рівні й попросив у свого пана 

меча, щоб заколоти з півтузіні безчільних сих їмостей безрогих, бо він уже прирозумів: 

потоптали його саме безрогі. На те Дон Кіхот відповів: 

— Облиш їх, друже: ця зневага послана мені як розплата за мій гріх, і справедлива кара 

небес, що вражає переможеного мандрованого рицаря, в тім і полягає, що його опадають 

шакали, тнуть оси і топчуть свині. 

— Либонь, небесна кара,— підхопив Санчо,— вражає і джур тих 1 переможених 

лицарів, і лежить вона в тім, що їх кусають мухи, їсть 

нужа і в’ялить голод. Хай би ще ми, джури, доводилися лицарям синами чи 

найближчими родичами, тоді не кривдно було б, що нас карають за їхні гріхи аж до 

четвертого коліна, але в якому ж покревенстві Кіхоти і Панси? Ну гаразд, лягаймо де-

небудь та поспімо до ранку, а там побачимо. 

— Спи, Санчо,— одказав Дон Кіхот,— ти родився, щоб спати, а я родився чувати, 

а поки до світу дам волю думам і виллю їх мадригальчиком, якого нишком од тебе зложив 

сеї ночі в голові. 
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— Як на мене,— зауважив Санчо,— багато дум для пісеньки не треба. Співайте собі, 

вашець, скільки-хотя, а я передрімаю, скільки мога. 

Одразу, розклавшись привільно на землі, Санчо скукобився й заснув, як убитий, 

байдужий до клопотів про борги й розписки, до всіх перечувань душевних. А Дон Кіхот, 

спершись на стовбур чи то бука, чи то корківця (Сід Ахмет Бен-Енхелі не вказує, яке саме 

було те дерево), в супроводі власних зітхань заспівав: 

Володарю Амуре, 

Згадавши, як жорстоко я караюсь, 

Я вмерти пориваюсь, 

Скінчити прагну це буття похмуре. 

А досягну могили, 

Що всім земним злигодням пристань тиха,— 

І де береться втіха, 

Я знов живу й на смерть не маю сили.  

Так, у житті сконавши, 

У смерті я знаходжу воскресіння; 

Предивне це боріння, 

Де смерть з життям себе змагають завше! 

Кожну стрічку він окселентував численними зітханнями й досить рясними слізьми: 

адже серце його тужить і рветься на клапті, як згадає про поразку і розлуку з Дульсінеєю. 

От уже й задніло, сонце било Санчові в живі очі й нарешті збудило,— він позіхнув, 

потягся, аж у кістках залускотіло; побачивши, якого спустошення завдали свині його 

припасам, прокляв він череду, а відтак і декого вище. Врешті обидва рушили далі і так 

уже надвечори уздріли, як назустріч їм суне душ десять комонних і душ п’ять піших. 

Серце у Дон Кіхота закидалось, а в Санча тьохнуло: тії люди були озброєні копіями 

й щитами і виглядали бойовито. От Дон Кіхот обернувся до Санча з такими словами: 

— Аби я міг, Санчо, взятися до зброї, і моя обітниця не зв’язувала мені руки, 

я розправився б з сією галайстрою, що їде напроти, як з тими пундиками чи марципанами. 

А втім, може, потерпаємо ми даремно. 

Тим часом верхівці під’їхали, мовчки оточили Дон Кіхота і, піднявши копія, притулили 

клюги до його грудей і спини, погрожуючи вбити. Один пішаниця дотулив пальця до 

губів: тільки белькни, зараз заціплю тобі, схопив Росинанта за вуздечку і повів його 

манівцями, інші ж, заховуючи предивну мовчанку, погнали слідом за тим, хто вів 

Росинанта, Санча й Сірого. Двічі-тричі поривався наш рицар запитати, куди його цуплять 

і чого од нього хочуть, та тільки зіпав, бо рот його запечатувався списовими клюгами. 

Така сама доля спіткала й Санча: всі його намагання озватися закінчувалися тицянням 

очепу в нього, а заодно і в Сірого, ніби й той збирався заговорити. Споночіло, всі додали 

ходи, і страх обох бранців ще посилився, тим паче, що провожаті ще й сварилися: 
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— Мерщій, троглодити! 

— Цитьте, варвари! 

— Начувайтеся, канібали! 

— Не скигліть, скіфи, не лупайте очима, люті Поліфеми, кровожерні леви! 

До цих вони ввертали ще й інші такі самі прикладки, нестерпні для ушей бездольного 

рицаря та його джури. 

Санчо, той дорогою бубонів собі під носа: «Хіба ми такі-сякі діти? Хіба ми вариводи 

і кандибали? Хіба нас аж скіки, щоб бути якимись каліхвемами? Ні, не до шмиги мені ці 

прикладки! І де вони взялися на нашу голову? Біда біду побиває. Аби лиш ця пригода-

знегода не пішла далі київ!» 

Дон Кіхот з дива не міг вийти: як він не ходив до голови по розум, так і не здогадався, 

що це за люди, такі люті й лайливі — ясно, од них жди не добра, а лиха. 

Нарешті десь о першій ночі прибули до замку, Дон Кіхот одразу його впізнав: це ж 

дуків замок, де вони з Санчом недавно були в гостині.  

«Хай Бог милує! — подумав Дон Кіхот, дорозумівшись, де він.— Що ж це таке? Адже 

цей дім відзначався гостинністю і привітністю. А втім, для переможених усе хороше 

скидається злим, а зле найгіршим». 

В’їхали на головний дитинець замковий, пишно прибраний і оздоблений. Ось чому 

їхній подив зріс, а страх подужчав. Та про це в наступному розділі. 

Розділ LXIX. Про найрідкіснішу і наqдивнішу з усіх пригод,  

які протягом сієї великої історії cлучилися Дон Кіхотові 

Після спішування верхівці, вкупі з пішаницями, раптово порвавши, як лантухи, Санча 

і Дон Кіхота, внесли їх на дитинець; навколо дитинця палахкотіло понад сто смолоскипів, 

у підставках повтулюваних, а на кружганку горіло понад п’ятсот посвітачів: незважаючи 

на темну ніч, тут стояв ясний день. Посеред дитинця здіймався катафалк заввишки з два 

лікті, запнутий наметищем з чорного оксамиту, кругом на східцях ясніли свічки з ярого 

воску в срібних свічниках, числом понад сто, а на самім катафалку спочивала дівчина, там 

така гожа, що своєю красою вона, здавалося, скрашувала саму смерть. Голова її у вінчику 

з найрозмаїтіших духмяних квіток лежала на грезетовій подушці, а в руках, на грудях 

скрижованих, вона тримала золотаву звитяжну віть пальмову. Оподаль зведено помісток, 

на помістку поставлено два кріселка, на яких сиділи, судячи з корон на їхніх головах 

і з берлів у руках — царі, чи то справжні, чи то лже-царі. Обабіч помістка, куди вели 

кілька східців, стояли ще два кріселка, і от ті, хто ніс на руках Дон Кіхота й Санча, на ці 

крісла їх і всадовили, і все це не зронивши ні слова й зацитькавши на мигах обох бранців, 
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але ті й так німували, вражені всім побаченим. Тим часом на помісток зійшли з численним 

почтом великої руки люди, в яких Дон Кіхот одразу впізнав дука й дукиню, своїх 

гостителів, і вмостилися в пишні крісла обіч тих ніби-царів. Хто не здумівся б на все те, 

надто як ми додамо, що в небіжчиці, покладеній у катафалк, Дон Кіхот упізнав прехорошу 

Альтісідору? Скоро дук і дукиня зійшли на помісток, Дон Кіхот і Санчо підвелись 

і низенько їм уклонились. У відповідь ті ледве кивнули. 

Тут появився послугач і, підступивши до Санча, накинув на нього чорну барханову 

кирею з нашитими перетиками, на взір омахів полум’я, і, скинувши з голови шапку, надів 

митру, таку, як ото носять засуд/кені Святою Інквізицією єретики. При цьому він шепнув, 

щоб Санчо мовчав, як риба, інакше йому всунуть у рота затичку, а то й порішать. 

Озирнувши себе, Санчо побачив, що він увесь у полум’ї, але оскільки воно його не пекло, 

то він і вусом не моргнув. Скинув з голови митру, узрів намальованих на ній чортів, знову 

покрився і промимрив: 

— Якщо полум’я не пече, то й чорти мене не порвуть. 

Дон Кіхот і собі бликнув на Санча, і хоч страх зціплював кров у жилах, не міг не 

осміхнутися. Аж це, певне, з-під катафалка, стиха и ніжно затурлюкали флейти, і ця 

музика без людських голосів (саме-бо мовчання мовчало мовчки) лунала особливо 

солодко й чарівно. Нараз при узголів’ї тієї ніби-небіжчиці вродився гожий хлопець 

у римських шатах і, приграючи собі на арфі, проспівав так чисто і доброгласно два станси: 

Поки не оживе Альтісідора, 

Уражена жорстоким Дон Кіхотом, 

Поки гнітить жалоба ця сувора 

Всіх дам придворних, відданих скорботам, 

Поки не убере моя сеньйора 

Своїх дуень єдвабом і камлотом,— 

Співатиму я голосно про неї, 

Дзвінкіш від чародійника Орфея. 

 

Я виконаю цю мою повинність 

Не тільки в цім житті недовговічнім,— 

І в смертний час явлю чуття незмінність, 

Співаючи про тебе ладом звичним; 

Мій дух, зложивши з себе персті тлінність, 

У Тартарі, у мороці безрічнім, 

Тебе прославить, і від чар поета 

Замре недвижно каламутна Лета. 

— Годі! — озвався один із тих царів мимоволі.— Годі, співаче предивний! Так можна 

без кінця-краю оспівувати кончину і звабу незрівнянної Альтісідори, а вона ж, 

Альтісідора не мертва, як невіголоси гадають, а жива, жива, бо слава про неї так і буяє по 

світу, жива, бо приявний тут Санчо Панса прийме муку задля її воскресіння. О Радаманте, 
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ти ж бо вкупі зі мною твориш суд у темних вертепах Дітових і відаєш усе, що 

недовідомою долею суджено нам учинити, аби вернуть до життя сюю діву, тож речи теє 

нам і ясуй не гаючись, щоб нас звеселило нарешті її довгождане воскресіння. 

Скоро суддя Мінос, товариш Радамантів, сказав ті слова, як Радамант підвівся 

і заглаголав: 

— Гей ви, придворні челядники, старші й молодші, дорослі й малі, гайда усі сюди 

і пацніть двадцять чотири рази Санча по носі, двадцять разів його вщипніть і шість разів 

уколіть шпильками в плечі й крижі, бо од цього обряду залежить Альтісідорин рятунок. 

Почувши цей заклик, Санчо не витримав і сказав так: 

— А пся крев! Та я швидше в турка перевернуся, ніж дам себе пацати по носі і лице 

м’яшкурити! Достолиха! Так вам ця діва і воскресне, якщо мені м’яшкуритимуть лице! 

Вподобала баба петрушку, як не на борщ, то на понюшку! Дульсінею зачаровано — нумо 

шмагать мене, щоб вона одчарувалась, померла Альтісідора, бо Пан Біг наслав їй хворість, 

так треба, аби вона ожила, бачте, двадцять чотири рази пацнуть мене по носі, пошаткувати 

моє тіло голками-шпильками і до синців пощипати мені плечі! Діверам своїм таке робіть! 

Я старий пес, мене не підманиш на цю-цю! 

— Умреш! — гукнув Радамант.— Угамуйся, тигре, скорися, думний Немвроде, терпи 

й мовчи: од тебе не вимагають неможливого! І годі розводитися про те, яке важке це 

завдання. Все одно будеш пацаний, пошаткований голками-шпильками, і ячати тобі од 

щипків! Гей, службо, виконайте мій розказ, а то узнаєте, почім ківш лиха!  

Тут на дитинці показалися шість дуень; ішли у колосок, чотири окуляристі, а руки 

в усіх підняті, і рукави на чотири пальці прикорочені: так руки, за теперішньою модою, 

здавалися довші. Ледве узрів Санчо дуень, бугаєм заревів, гукаючи: 

— Хай мене пацає по носі весь рід людський, тільки щоб дуеньї до мене не торкались: 

нема дурних! Згоден, щоб дряпали мені твар коти, як дряпали вони в цім самім замку пана 

мого, коліть моє тіло гострими штилетами, рвіть мої рамена розпеченими кліщами — 

стерплю геть-чисто все, аби панству догодити, але м’яшкурити мене дуеньям не дамся, 

хай я піду к нечистому! 

Тут не витримав уже Дон Кіхот, обернувшись до Санча, мовив так: 

— Терпи, сину, прислужись панству і подякуй небові, що такою благою силою тебе 

вщедрило: своїми муками відчаровувати зачарованих і мертвих воскрешати. 

Дуеньї підступили вже до Санча, і джура, упокорений і вгамований доказами свого 

пана, умостився зручніше в кріслі і підставив лице першій, дуенья ж з розгону пацнула 

його по носі й присіла в уклоні. 
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— Менше церегелів і менше шмарунків, сеньйоро дуеньє,— ознайомив Санчо,— їй же 

Богу, ваші руки тхнуть тувалетним оцтом! 

Зрештою всі дуеньї обпацали його, інші домівники його поскубли, але чого Санчо не 

міг стерпіти, то це колоття шпильками: зірвався з крісла, схопив у нестямі першого-

ліпшого смолоскипа й порвався з ним на дуень і на всіх катів з криком: 

— Гетьте, пекельники трикляті! Я не з каменю, щоб так мене мордувати! 

Тут утомлена, очевидно, довгим лежанням горілиць Альтісідора повернулася на бік. 

Побачивши теє, присутні всі майже одними устами гукнули: 

— Альтісідора оживає! Альтісідора жива! 

Радамант уговкав Санча: те, ради чого його мордовано, звершилося. Тільки-но Дон 

Кіхот узрів, як ворухнулася Альтісідора, укляк перед 

Санчом і вирік: 

— Пора, синку мій ріднесенький, а не мій зброєноша, відміряти собі кілька різок 

з числа обіцяних завдати собі для відчарування Дульсінеї. Нині, кажу тобі, потуга твоя 

в повній силі, і ти здатен звершити ту благодію, якої од тебе чекають. 

На теє Санчо одмовив: 

— Це вже, я вам кажу, каверза на каверзі, а не мед на коржі. Мало того пацання, щипків 

і шпилькування, ще нате вам різок! Ліпше візьміть каменюку, прив’яжіть мені на шию 

і киньте мене в колодязь. Їй-Богу, це буде не важче, ніж стати козою відпущення за чужі 

болещі. Дайте мені спокій, інакше, далебі, все тут порозметаю к чортам собачим! 

Альтісідора вже сіла на своїм катафалку, і в цю мить заграли жоломійки, їм вторували 

флейти й окрики всіх присутніх: 

— Хай живе Альтісідора! Альтісідора хай живе! 

Дуцтво підвелося, за ним повставали царі Мінос та Радамант, і всі гуртом, разом з Дон 

Кіхотом та Санчом, рушили до Альтісідори, аби повіншувати її й спустити з катафалка, 

Альтісідора ж, удаючи знемогу, вклонилася їхнім ясновельможностям і їхнім 

величностям, потім, глянувши скрива на Дон Кіхота, сказала: 

— Прости, Боже, тебе, нечуственний рицарю: через твою жорстокість я пробула на тім 

світі, як здалося мені, понад тисячу років. А тобі, найжалісливіший на крузі земнім 

зброєносцю, я вдячна, що вернув мені життя. Від сьогодні, друже Санчо, в твою власність 

переходить півтузіні моїх сорочок: перешиєш для себе. Не всі вони, щоправда, цілі, зате 

вже чисті аж-аж. 

Санчо, уклінний і простоволосий, чмокнув Альтісідору в руку. Дук звелів узяти в нього 

митру й вернути шапку, надіти на нього куцину, а огненну кирею скинути. Санчо 

попросив дука залишити йому кирею і митру: хай буде спогад про незвичайну пригоду. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2722 

 

Дукиня на знак своєї прихильності вволила його прохання. Дук розпорядився дитинець 

очистити й розійтися всім по світлицях. Дон Кіхотові й Санчові одведено ту саму кімнату, 

де вони жили раніше. 

Розділ LXX, що йде за шістдесят дев’ятим і оповідає  

про речі, аж ніяк не зайві для розуміння цієї історії 

Сю ніч Санчо спав на розкладачці в одній з Дон Кіхотом кімнаті; звісно, аби змога, 

він би радо цього уникнув: його пан неодмінно почне в’язнути до нього з розмовами і не 

дасть очей склепити, а йому не до балачок, так йому боліли й сковували уста перенесені 

катуші. Краще проспати цю ніч у курені, але на самоті, ніж у пишних палатах, але удвох. 

Як виявилось, потерпав він і боявся не даремно. Тільки-но його пан простягся на ложі, як 

уже озвався до нього: 

— Ну як тобі, Санчо, нинішні події? Велика і владна сила любовної погорди, ти ж 

бачив теє сам: Альтісідора померла не від стріл, не від меча чи якоїсь іншої броні, не від 

трутизни смертяної, а від зневаги і байдужості, які вона постійно бачила од мене. 

— Хай би собі вмирала,— заперечив Санчо,— на здоров’я, коли і як їй заманеться, 

а мені б дала спокій, я ж бо її не прилюбляв і погордою не вбивав. Мені ніяк невтямки, яка 

залежність між воскресінням Альтісідори, дівахи занозистої, хоть і тямковитої, і, як я уже 

казав, мордуванням Санча Панси? Ось тепер я переконався цілком і до решти, що 

чорнокнижники і чаровиння існують на світі, і Боже збав мене од них, а то самому мені їх 

не збутися. Тож благаю вашець: дайте мені спати і більше ні про що не питайте, а то 

в вікно викинусь. 

— Спи, друже Санчо,— одповів Дон Кіхот,— якщо тільки шпилькування, пацання 

і щипки не завадять тобі заснути. 

— Нема кари принизливішої,— обізвався Санчо,— ніж пацання по носі, надто як 

пацають дуеньї, цур їм, пек! І ще раз благаю вашець: не заважайте мені спати, бо сон — це 

полегкість мукам, перебутим наяву. 

— Нехай так,— мовив Дон Кіхот.— І Бог з тобою. 

Зрештою обидва заснули, і Сід Ахмет, автор великої сієї історії, вважає за доречне саме 

зараз оповісти й пояснити читальникам, що схилило дуцтво розіграти згадану дотепну 

виставу. Тож Сід Ахмет повідає, що бакаляр Самсон Карраско не забув, як Дон Кіхот 

подужав і вибив з сідла Рицаря Свічад; це падіння й поразка розладнали і знівечили всі 

його задуми; тож він постановив ще раз поспитати щастя, сподіваючись на кращий 

наслідок. Довідавшись у пажа, посланого з листом і подарунками до Санчової жінки, 

Терези Пансихи, де перебуває Дон Кіхот, бакаляр роздобув нову лицарію і коня, на тарчі 
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намалював місяць-білозір, обв’юкував бойовою справою мула і взяв собі в провожаті не 

колишнього свого джуру Томе Сесьяля, а іншого хлопа, не відомого ні Санчові, ні Дон 

Кіхотові. Прибувши до цього замку, бакаляр узнав у дука, яким шляхом і яким маршрутом 

поїхав Дон Кіхот, правлячись на сарагоський турнір. Окрім того, дук йому оповів, як 

закпили вони з Дон Кіхота, вигадавши, що одчарування Дульсінеї має окошитися на 

Санчовій пані-старій. При цьому бакалярові стало відомо, як Санчо поштукував з своїм 

паном, переконавши його, що Дульсінея зачарована і злицьована в мужичку, і як дукиня, 

малжонка хазяїна, запевнила Санча, що він уклепався, оскільки Дульсінея таки 

зачарована. Всьому цьому бакаляр сміявся й дивувався чимало, оцінивши як Санчову 

хитрість і простацтво, так і незмірне Дон Кіхотове навіженство. Дук попросив бакаляра 

в разі, як він зуспить Дон Кіхота, байдуже, заломить його чи ні, повернутися до замку 

й розповісти, на чому все стало. Бакаляр так і вчинив, вирушив на пошуки Дон Кіхота і, не 

знайшовши його в Сарагосі, поїхав далі, а потім зайшли події, вже нам відомі. Бакаляр 

завітав до дука, передав йому все, згадав, на яких умовах герцівники билися, і додав, що 

Дон Кіхот яко правдивий мандрований рицар, вірний слову, вже вертається до себе в село, 

щоб перебути там рік відлюдьком, може, за цей час, як думав бакаляр, Дон Кіхот очуняє 

і оздоровіє, лише задля цього він, бакаляр, і затіяв усе це лицювання: це ж треба було, щоб 

рішився ума саме такий мудрагель, як Дон Кіхот. На тім бакаляр розпрощався з дуком 

і повернувся до свого села, аби дожидатися там Дон Кіхота, що був усе ще в дорозі. 

Бакалярова оповідь придалася дукові на нову витівку — так він кохався в усіх чинах 

і вичинах Санча й Дон Кіхота. І от він по всіх призамкових шляшках і путівцях, кудою 

тільки, на його суд, міг їхати Дон Кіхот, порозставляв свою численну челядь, пішу 

й кінну, з розказом, добровільно чи живосилом, допровадити, як пощастить перейняти, 

Дон Кіхота до замку. І челядь його перейняла й обвістила про теє дука, а дук тільки того 

й чекав і, попереджений про рицареве прибуття, звелів запалити на дитинці смолоскипи 

й посвітачі, а Альтісідору покласти на катафалк, змайстрований з усім указаним 

справиллям, і то так лепсько і природно, що здавався справжнім. І ще Сід Ахмет мовить 

ось що: сміюни, на його думку, були такі самі шаленці, як і обсміювані, адже завзяття, 

з яким дуцтво строїло над двома простаками смішки, свідчило, що й воно несповна. 

А наші глупаки саме освінули: один спав без задніх ніг, а другий чував, віддавшись 

невиразним мріям; разом із сонцем вони й повставали; гідне уваги, що пуховії пуховиці 

ніколи не підкушали Дон Кіхота, байдуже, чи був він на коні, чи під конем. У цей час 

Альтісідора (повернена в Дон Кіхотовій уяві од смерті до життя), вволяючи примху свого 

панства, в тому ж вінці на голові, в якому на катафалку лежала, в туніці з білої тафти, 

золотими квітками всипаній, з розпущеними по плечах косами і з патерицею дорогого 
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ебенового дерева в руці, вступила до світлиці Дон Кіхота. Той, збентежений і здумілий її 

появою, скулився, майже з головою забрався під ковдри й простирала і онімів, не можучи 

здобутися на жодне ґречне слово. Альтісідора вмостилася на стільці при узголів’ї і, 

зітхнувши зглибока, заговорила тихим і ніжним голоском: 

— Коли знакомиті женщини або ж скромні дівки топчуть свою честь і дозволяють 

своїм устам вибігати за межі звичайності й розголошувати сокровенні тайнощі серця, 

значить, вони з конечності вдаються до цього вчинку. Я, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, саме 

одна з таких дів: я закохана, зневолена і зневажена, а проте я терпелива й чеснородна, і от 

через ці мовчазні муки серце моє ье витримало і порвалося, і я наразила своє життя. Два 

дні тому через суворість, з якою ти мене трактував, 

Ти, до скарг байдужий, як той мармур, 

ти, твердокам’яний рицар, я померла, принаймні всі, хто мене бачив, вважали за 

мертву: якби Амур не змилувався наді мною і не допоміг мені врятуватися ціною муки 

доброго цього зброєноші, так би я й зосталась на тому світі. 

— Ліпше б Амур прирік на муки мого осла,— впав у слово Санчо,— я б йому спасибі 

сказав. Але скажіть, сеньйоро, дай вам Боже потульнішого за мого пана коханця: що ж ви 

на тім світі бачили? Що там твориться у пеклі? Я проти того вас питаюсь, що як умирають 

з розпуки, то неодмінно попадають у пресподницю. 

— Сказати по щирості,— відповіла Альтісідора,— я померла, та не зовсім, бо до пекла 

не втрапила, адже аби я загула туди, то назад не вибралась би ніяким світом. Насправді 

я дійшла тільки до брами, дивлюсь, аж там чорти, десь із тузінь, ганяють опуку, всі 

в плюндрах і в камізельках з комірцями, фламандським мереживом оздобленими, 

і з мереживними таки рукавчиками-манжетами, вкороченими аж на чотири пальці, щоб 

було замашніше. В руках вони тримали огняні ракетки. Але найбільше ударило мене те, 

що замість опуки вони перекидалися книжками, чи то вітром, чи то пухом 

наповненими — диво дивне, та й годі. І вже живим вразом вражало, що попри звичай 

у гравців радіти виграшеві чи журитися програшем, чулася тільки гризня, лайка, 

пересварка. 

— Воно й не дивина,— зауважив Санчо,— чорти, грають вони чи не грають, виграють 

чи програють, вічно незадоволені. 

— Авжеж,— притакнула Альтісідора,— але мене дивує ще одне (власне, здивувало 

тоді): після першого ж удару вже було по опуці, тож доводилося раз у раз міняти ці 

книжки, старі й нові, чудасія, та й годі. Одну книжчину, зовсім новеньку й гарно 

оправлену, загилили так, що з неї вивалилися всі хляки й порозліталися сторінки. Один 

чорт сказав другому: «Глянь, що то за книжка». А той: «Друга частина історії Дон Кіхота 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2725 

 

з Ламанчі», але це твір не Сіда Ахмета, першого його автора, а якогось арагонця, нібито 

уродженця Тордесільяса».— «Заберіть її геть,— сказав перший чорт,— і киньте аж 

у пресгіодницю, щоб очі мої більше не бачили».— «Невже це така кепська книжка?» — 

спитав другий. «Така поганюща,— відповів перший,— що якби я зумисне награмузляв 

гірше, в мене б нічого не вийшло». Вони поновили гру і давай перекидатися іншими 

книжками, а я, почувши Дон Кіхотове ймення, таке дороге й любе, гарненько запам’ятала 

це видиво. 

— Атож, це було видиво,— обізвався Дон Кіхот,— другого мене на світі нема, хоть тая 

історія ходить по руках і ні в одних руках не затримуєтьсЯі бо кожен їй дає носака. Мені 

байдуже, коли мені кажуть, що я марою блукаю в пітьмі пекла або по сонячній землі, бо 

я не той, про кого в тій історії ходить. Було б вона хороша, істинна й правдива, то 

прожила б віки, якщо ж вона погана, то шлях її від колиски до могили недовгий. 

Альтісідора зібралася знову шпетити Дон Кіхота, але той її урвав: 

— Уже казав не раз і не два вам, сеньйоро, як мені прикро, що ви накинули оком на 

мене, бо я можу відповісти лише вдячністю, але не взаємністю. Я уродився для Дульсінеї 

Тобоської, Провидіння (якщо воно існує) судило її мені, і годі думати, щоб якась інша 

ліпота витіснила її з моєї душі. Хай же сказане остаточно переконає вас на інше, аби ви 

почали шануватися знову, бо неможливого вимагати годі. 

На теє Альтісідора з удаваним гнівом і досадою гукнула: 

— Ех ви, тараню висушена, колодо лежача, кісточко фінікова, упертюху, гірший від 

мужла, який упреться, хоч кілок на голові теши! Їй-Богу, накинься я на вас, то неодмінно 

повидряпую очі! Ви що ж це, розгромлений та ще потовчений, уявили, буцімто я гину за 

вами? Таж усе те, що ви вночі бачили, підстроєно зумисне: де там гинути, де там умирати, 

я й не охну через такого дромадера, як ви. 

— Охоче вірю,— впав у річ Санчо,— бо смерть з кохання — це ж курям на сміх. 

Сказати закохані можуть усе, але щоб направді — жоден дурень їм не повірить. 

Поки вони так гомоніли, в кімнату вступив той самий музика, співак і поета, який 

співав два згадані станси, і, низько схилившись перед Дон Кіхотом, сказав: 

— Я прошу вашмосць, пане Дон Кіхоте, вважати й числити мене вашим покірником, бо 

я давно вже схиляюся перед вашим преславним іменем і вашими подвигами. 

Дон Кіхот його спитав: 

— Скажіть мені, вашець, хто ви єсте, аби моє ставлення до вас одповідало вашим 

заслугам. 

Молодик відповів, що він саме той, хто співав уночі величальну. 
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— Воістину,— зауважив Дон Кіхот,— голос у вас прегарний, але сама величальна 

здалася мені не вельми доречною: який же зв’язок між віршами Гарсіласа і смертю сієї 

сеньйори? 

— Хай ваша милость не дивується,— заперечив музика,— бо такий звичай новочасних 

нешеретованих поетів: строчать вони що-хотя і де-хотя крадуть, не зважаючи, чи пасує це 

до їхніх задумів, і хоч би яку дурницю вони співали чи писали, все йде в них на карб 

поетичної вольності. 

Дон Кіхот збирався відповісти, аж це ввійшли дук і дукиня, і між ними зайшла довга 

і смаковита розмова; Санчо, той набалакав стільки втішного й дотепного, що дуцтво 

чудувалося і його простоті, і бистрому розуму. Дон Кіхот попросив одпустити його ще 

цього самого дня, оскільки рицарям-недобиткам радше випадає жити в закуті, ніж 

у палатах королівських. Їхні ясновельможності залюбки його відпустили, а дукиня 

спитала, чи не сердиться він на Альтісідору. На те Дон Кіхот одвітував: 

— Добродійко моя, чиню вашій милості відомо, що все недугування сієї дівахи 

знечевля, і кращий на нього лік — чесний і сталий труд. Допіру я од неї дізнався, що 

в пеклі ходять у коронках та форботах: певне, вона мереживниця, от хай і плете своє 

мереживо. Снування в руках веретенця не дасть їй снувати в голові образ або ж образи 

тих, у кого вона закохана. Ото вам і вся правда, і така моя думка, і така моя порада. 

— І моя,— втулив слівце Санчо,— щоб це яка мереживниця та вмерла з кохання, 

такого я ще не чув: тружденниці більше думають як попорати роботу, ніж про гулі. По 

собі суджу: коли я копаю землю, мені не до думок про мою стару, себто про Терезу 

Пансиху, а проте я люблю її над усе в світі. 

— Правда твоя, Санчо,— мовила дукиня,— від сьогодні саджаю Альтісідору за якесь 

рукоділля: вона в мене тімаха. 

— Пані,— заперечила Альтісідора,— в такому лікові ніякої потреби нема. Самої 

жорстокості, з якою мене трактував безхатній цей лиходійник, досить, щоб я і так 

викинула його з серця. А зараз я з дозволу вашої високості піду: аби не маячив переді 

мною його сумний образ, та що там сумний образ — просто гидомирна мацапура. 

— Це нагадує мені,— обізвався дук,— відому приказку: 

Хто вже лаятись почав, 

Той ладен вину простити. 

Альтісідора вдала, ніби втирає хусточкою сльози, а потім, уклонившись дуцтву, 

вийшла з покою. 
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— Жаль мені тебе, небого,— сказав Санчо,— ох, як жаль: нарватися на кам’яну душу 

і на дубове серце. От якби ти женихалася до мене, то, їй-Богу, не зосталася б з поламаним 

возом. 

Розмова завершилася, Дон Кіхот убрався, пообідав з дуцтвом і того ж вечора поїхав. 

Розділ LXXI. Про те, що приключилося Дон Кіхотові  

та його джурі дорогою до рідного села 

Трохи сумний, а трохи й веселий їхав підбитий і долею битий Дон Кіхот. Гнітила його 

поразка, а веселила думка про Санчову потугу, появлену при воскресінні Альтісідори, 

хоча тому, що закохана панна справді була нежива, щось не дуже вірилось. Зате Санчо 

їхав чорний, як хмара: як же це так Альтісідора не спевнила свого слова і не подарувала 

йому сорочок; він безперестану пережовував цю жуйку і нарешті сказав свому панові:  

— Далебі, пане, з усіх лікарів на світі я найбездольніший. Інший коновал, дивись, 

хворого вморить, але за працю свою дістає, хоть він тільки й робить, що прописує якесь 

зілля, а скапарить те зілля зовсім не він, а аптикар: вициганив гроші — і поминай як звали. 

А от я за чуже здоровля поплатився своєю кров’ю, пацанням, щипками, шпилькуванням, 

різками і дістав дулю з маком. Хай вони всі западуться, а потрапить мені до рук якийсь 

хворий, то я спершу зажадаю: хай мене підмажуть, піп, мовляв, з обідні живе. Пан Біг, 

бачте, не на те вщедрив мене такою потугою, щоб я ділився нею дурно. 

— Правда твоя, друже Санчо,— притакнув Дон Кіхот,— Альтісідора зле вчинила, не 

подарувавши обіцяних тобі сорочок, і хоча тая потуга тобі gratis data
1
, бо ніякої науки ти 

не проходив, одначе ти зазнав тортур, а це вже наука. Від себе скажу ось що: як ти 

захочеш за хлосту для Дульсінеїного одчарування плати, то я тобі заплачу сповна, хоть 

я і не певен, чи слід таке лікування оплачувати, я навіть побоююсь, як би віддяка не 

ударемнила дії ліків. А все ж про мене утік, не втік, а побігти можна. Вирішуй, Санчо, 

скільки ти хочеш дістати, й одразу починай шмагатись, по чому сам собі заплатиш 

готівкою, бо всі мої гроші в тебе. 

На сю пропозицію Санчо вирячив очі і вуха розвісив, і, згодившись у душі вишмагати 

себе гарненько, сказав свому панові: 

— Гаразд, пане, так і бути, я ладен прислужитися вашмосці і вволити вашу волю не без 

пожитку для себе: з любові до діток і жінки пошиєшся ще і в сріблолюбці. А скажіть мені, 

вашець, скільки ж ви дасте за кожен удар? 

                                                      
1
 Дісталася дарма (латин.).— Прим. перекладача. 
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— Аби я збирався віддячити тобі, Санчо,— відповів Дон Кіхот,— відповідно до моці 

й дійовості сьогт ліку, то всіх скарбів Венеції й розсипів Потосі не старчило б мені. 

Прикинь, скільки в тебе моїх грошей, і сам признач ціну. 

— Всього ударів,— мовив Санчо,— має бути три тисячі триста з гаком. Із них я вже 

завдав собі п’ять, а решта вся за мною. Хай ці п’ять ударів і будуть «з гаком», тож 

залишається три тисячі триста. Так ось, якщо покласти за кожен удар один квартильйо 

(а менше я не візьму ніяким світом), то всього набіжить три тисячі триста квартильйо, три 

тисячі квартильйо — то півтори тисячі півреалів, себто сімсот п’ятдесят реалів, а триста 

квартильйо складають півтораста півреалів, тобто сімдесят п’ять реалів; і от якщо до 

сімсот п’ятдесяти реалів додати ті сімдесят п’ять, то набіжить усього вісімсот двадцять 

п’ять реалів. Цюю суму я вирахую з грошей вашеці і повернусь додому багатий і веселий, 

хоть і добре вишмаганий, ну та хочеш рибки, замочиш штрипки. 

— О Санчо благословенний! О Санчо любий! — гукнув Дон Кіхот.— Хіба після цього 

ми з Дульсінеєю не дякуватимем тобі поки нашого віку? Якщо лише Дульсінея відзискає 

свою подобу (а інакше й бути не може), її нещастя щастям обернеться, а моя поразка 

найелавнішим тріумфом. Вирішуй же, Санчо, коли почнеш бичуватися, і я, щоб справу 

приспішити, накину тобі ще сто реалів.  

— Коли? — перепитав Санчо.— Сю ніч, звичайно. Подбайте, вашець, щоб ми провели 

сю ніч у полі, просто неба, а я вже собі всю шкуру спущу. 

І от нарешті запала ніч, очікувана Дон Кіхотом з величезним нетерпінням, йому 

вважалось, що колеса Аполлонової колісниці зламались і що день триває як вік, тут він 

нагадував закоханих, які завжди воюють з часом. Нарешті вони в’їхали в затишний гайок, 

неподалік од дороги, і, розсідлавши Росинанта й Сірого, простяглися на зеленій мураві 

і повечеряли Санчовим припасом. Тоді Санчо сплів з вуздечки Росинанта й обротьки 

Сірого гнучкого й замашного нагая і відступив ступнів на двадцять од свого пана, 

у затінок буків. Побачивши, як бадьоро й одважно він простує, Дон Кіхот сказав йому: 

— Гляди, друже, не замордуй себе, перепочивай між ударами, не пар парка, щоб не 

видихнутися на півдорозі. Я не хочу, щоб ти, перестаравшись, позбавив себе життя, перш 

ніж дійдеш до кінця. І щоб ти ні перебрав, ні недобрав, я стоятиму поруч і рахуватиму на 

пацьорках відміряні удари. Поможи тобі, Боже, довести до скутку благий твій намір. 

— Як дбаєш, так і маєш,— обізвався Санчо.— Битиму себе боляче, але не до смерті: 

адже все диво саме в цьому. 

Він одразу оголився до пояса і, схопивши малахая, почав бичуватися, а Дон Кіхот 

заходився лічити удари. Ледве одміряв Санчо шість там чи вісім ударів, як уже зміркував, 
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що це не жарт і гроші він заправив малі; переставши сікти себе, він сказав своєму панові, 

що продешевив і що кожен такий удар вартий не квартильйо, а півреала. 

— Ну ж бо, Санчо-друже,— мовив Дон Кіхот.— Давай, давай, не хвилюйся, я плату 

подвоюю. 

— Якщо так,— підхопив Санчо,— Боже поможи! Ох і дам я собі в шкуру! 

Але плутько перестав шмагати себе по плечах і нумо шмагать по деревах, зойкаючи час 

од часу так, аж здавалось, ніби з кожним зойком душа вилітає з його тіла. Дон Кіхот, 

добра душа, став боятися, як би той не зашмагав себе на смерть, так і не доскочивши свого 

через власну необачність, тож і сказав Санчові: 

— На Бога, друже мій, припини свою висіканку. Лік сей видається мені надто сильний, 

для нього треба відгал: адже не в одну годину здобуто Самору. Якщо я в рахубі не 

похибився, ти вже одміряв собі понад тисячу ударів: наразі досить. Хай осел (кажучи по-

простацькому) з важким набором, але не з перебором. 

— Ні, ні, пане,— Санчо на те,— не хочу я, щоб казали про мене: «Грошики грабонув 

і ручки згорнув». Відійдіть, вашець, трохи далі, дайте я собі відважу хоча б ще одну 

тисячу: менше, ніж двома наворотами ми з цим ділом не впораємось, а справив діло, гуляй 

сміло. 

— Ну, як ти піддав собі такого духу,— сказав Дон Кіхот,— Боже тобі поможи, 

шмагайся собі, а я відійду вбік. 

Санчо з таким завзяттям узявся до того шмагання, що невдовзі кора на багатьох 

деревах була здерта: отак несвітськи, мовляв, ми чухраємося. Нарешті, щодуху 

оперіщивши бичем бука, гуконув гучно: 

— Тут загинув Самсон і скількись там персон! 

На цей замашний удар і жалібний крик кинувся Дон Кіхот. до Санча і, перейнявши 

вуздечку-уплітку, що правила джурі за карбач, мовив: 

— Льос, друже Санчо, не попустить, аби ти, мені на догоду, зашмагав себе до смерті: 

хто тоді годуватиме жінку й діти? Хай Дульсінея почекає ліпшої нагоди. А я, 

сподіваючись на скоре завершення сього передузяття, потерплю, поки ти зберешся на силі 

й доведеш його, на радість усім нам, до зробу. 

— Якщо вашець, паночку мій, так собі зичить,— обізвався Санчо,— то хай буде по-

вашому. Тільки накиньте мені на плечі вашу кирейку, а то упрів і боюсь застудитися: 

схопити нежить недосвідченим бичівникам недовго. 

Дон Кіхот так і зробив і, зоставшись у самій камізельці, укрив Санча, і той проспав 

доти, доки його не збудило сонце. Тоді вони поїхали далі і спинилися аж у селі, 

віддаленому на три милі від гайка. Спішилися в заїзді, якого Дон Кіхот за такий і визнав, 
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а не за якийсь’замок з глибокими ровами, вежами, спускними ґратами і звідними мостами; 

бо відтоді, як його подолано, він почав виявляти більше тверезості, як ми й побачимо це 

далі. Йому відвели нижню кімнату, стіни якої замість тисненої золотом шкіри, за 

сільським звичаєм, убрано старими мальовидлами. На одному неоковирно намальовано 

умикання Гелени, зухвалий гість везе геть Менелаєву малжонку, а на другому історія 

Дідони та Енея. Дідона стоїть на високій вежі й махає мало не цілим простирадлом на 

прощання, а її гість-утікач чи то на фрегаті, чи то на бригантині жене морем. При розгляді 

Дон Кіхот зауважив, що Гелена зовсім не проти того викрадення, бо пускала очима 

бісики, а вродливиця Дідона лила сльози з волоський горіх завбільшки. 

— Цим двом сеньйорам,— вирік Дон Кіхот,— дуже не повелося, бо вони родилися не 

в наш вік, а от я, я над усіх бездольніший, бо не родився в їхній вік: адже здибайся 

я з їхніми коханцями,— і Трою не спалили б, і Картагену б не сплюндрували. Я б одним 

убивством того Паріса відвернув від людей стільки напасті. 

— Закладаюся,— обізвався Санчо,— що невзабарі не зостанеться жодної корчми, 

гостиниці, заїзду або ж голярні, де не висітиме картин, вашим діянням присвячених. От 

тільки бажано, щоб їх удав якийсь маляр, ліпший за отсього. 

— Маєш слушність, Санчо,— притакнув Дон Кіхот,— адже цей маляр як той Орбанеха, 

квачомаз із Убеди, той, як його питалися, що він малює, одказував: «А що вийде!» Як, 

приміром, малював півня, то завсігди підписував: «Це півень», аби не подумали, що то 

лис. Гадаю, такого самого покрою, Санчо, мав бути той маляр чи письмак (зрештою, це 

все одно), який пустив друком історію новонасталого Дон Кіхота: він мазюкав чи писав, 

що вийде. А ще він скидається на Маулеона, нашого мадрідського віршника, в того на все 

була готова відповідь, от його недавно спитали, що означає: «Осанна в вишніх», а він: 

«Оса на вишнях». Але годі про теє, краще скажи мені, Санчо, чи збираєшся ти цієї ночі 

шмагатися і де саме: під дахом чи просто неба? 

— На Бога, пане,— сказав Санчо,— хлоста може відбутися де-хотя, хоч — удома, 

хоч — у полі. А втім, Для мене краще під деревами, мені здається, ніби вони зі мною 

заодно й дають мені підсобку. 

— Ні, друже Санчо, я передумав,— ознаймив Дон Кіхот,— тобі треба зібратися на силі, 

відкладімо теє до нашого повернення в село, ми приїдемо туди найпізніше позавтрьому. 

Санчо погодився, але сказав, що сам він був би радий швидше впоратися з тим, поки 

тепле і поки руки сверблять: служба проволоки не терпить, роби, небоже, то й Бог 

поможе, ліпше одне «на», ніж десять «дам», і краще синиця в руках, ніж журавель у небі. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2731 

 

— Досить прислів’їв, Санчо, ради самого Христа! — заблагав Дон Кіхот.— Ти, 

здається, знову взявся за своє. Говори просто, ясно, без вивертів, як я тебе не раз учив, 

краще менше, та краще. 

— Вже й не знаю, що це за напасть,— мовив Санчо,— не можу слова сказати без 

приказки, і всяка приказка здається мені мудрістю, ну та гаразд, постараюся виправитись. 

І на тім їхня розмова тимчасово урвалася. 

Розділ LXXІІ 

Про те, як Дон Кіхот і Санчо  

приїхали до свого села 

Цілий той день Дон Кіхот і Санчо провели в селі, в заїзді, ждучи ночі, один — щоб 

завершити в чистім полі покуту, другий — щоб побачити її кінець, так палко очікуваний. 

Тим часом прибув до заїзду подорожанин на коні з трьома або чотирма пахолками, і один 

пахолок обізвався до того, хто здавався їхнім паном: 

— Тут вашмосць, пане доне Альваро Тарфе, може перечекати полудневу спеку: в гости 

ниці нібито чисто й прохолодно. 

Почувши теє, Дон Кіхот сказав Санчові: 

— Слухай, Санчо, коли я проглядав частину другу моєї історії, то, здається, мені там 

попадалося ймення сього дона Альваро Тарфе. 

— Може, й так,— відповів Санчо.— Хай вони спішаться, і тоді ми в нього 

розпитаємось. 

Шляхтич ізліз із коня, і корчмариха відвела йому нижній покій, якраз напроти Дон 

Кіхотового, теж оздоблений мальовидлами. Новоприбулий перебрався в літнє суплаття, 

вийшов на кружганок, просторий і прохолодний; зустрівши Дон Кіхота, який теж 

походжав по кружганку, поспитав його: 

— Куди ви, мостіпане-шляхтичу, путь верстаєте? На теє Дон Кіхот відповів: 

— А в одне село, тут поблизу, звідки я родом. А куди їде вашмосць? 

— Я, пане,— відказав шляхтич,— їду до Гранади, то моя батьківщина. 

— Та ще яка батьківщина! — гукнув Дон Кіхот.— А скажіть, будь ласкав, вашець, як 

вас звати? Мені се знати так важливо, що й не сказати. 

— Моє наймення — дон Альваро Тарфе,— відповів приїжджий. На те Дон Кіхот: 

— То вашмосць,— сказав,— звичайно, і є той самий дон Альваро Тарфе, якого 

виведено в другій частині історії Дон Кіхота з Ламанчі, недавно оголошеній друком 

і пущеній у світ новочасним автором? 
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— Я той самий,— одвітував шляхтич,— а Дон Кіхот, головний герой тієї історії, 

доводився мені найближчим приятелем; це я, власне, витяг його з тої закутини 

і в кожному разі намовив узяти участь у сарагоському турнірі, куди збирався й сам. По 

щирості сказати, я прислужився йому чимало і лише завдяки мені кат не обшмагав його 

нагаєм аж до п’ят за надмірне зухвальство. 

— А скажіть, вашмосць, пане доне Альваро, чи схожий я бодай трохи на того Дон 

Кіхота? 

— Звісно, що ні,— відповів гість,— аніскілечки. 

— А тому Дон Кіхотові,— поцікавився наш Дон Кіхот,— не прислужував джура на 

ймення Санчо Панса? 

— Авжеж, прислужував,— одмовив дон Альваро,— та хоть він ходив у дотепниках, 

сам я якогось дотепу од нього ні разу не чув. 

— Охоче сьому вірю,— обізвався Санчо,— дотепувати, то не кожному до снаги, і той 

ваш Санчо, паноченьку мій пишний, либонь, великий дурисвіт, прицуцуватий та ще 

й падлюка; адже істинний Санчо Панса — се я, а жартами я сиплю, як з рукава; якщо 

вашець не вірить, то поживіть зі мною з рік, і ви самі побачите: де я не ступлю, там 

і відплатаю штуку, та ще таку круту, таку закандзюбисту, що всі послухащі, мені самому 

на подив, лягають зо сміху. Правдивий же Дон Кіхот, славетний, одважний, обачний 

закоханець, випрямитель кривди, опікун дітей і сиріт, оборонець удів, серцеїд, вірний 

лише одній володарці Дульсінеї Тобоській,— ось він, перед вами, і це мій пан і добродій, 

всякий же інший Дон Кіхот і кожний інший Санчо Панса-то все видуменьки і брехні. 

— Богом свідчуся, друже мій, я тобі вірю,— вигукнув дон Альваро,— бо в сказаних 

тобою небагатьох словах більше дотепності, ніж у всьому, що я чув од другого Санча 

Панси, а в нього ж рот не закривається! Він більше облопа, ніж балаклій, більше глупак, 

ніж штукар, і я певен, що чорнокнижники, гонителі Дон Кіхота-добряги, надумали гонити 

й мене з допомогою Дон Кіхота-кепа. А втім, не знаю, що й думати: присягаюсь, я його 

запроторив до толедського дурдому, і на тобі, переді мною другий Дон Кіхот, повна 

протилежність моєму. 

— Я,— мовив Дон Кіхот,— не знаю, чи ж я таки добрий, але можу сказати, що я не 

кепський, і на доказ цього, паночку мій доне Альваро Тарфе, чиню вашмосці відомо: 

зроду не був я в Сарагосі, навпаки, довідавшись, що лже-Дон Кіхот бере участь 

у сарагоському турнірі, поклав я туди не їздити, щоб вивести автора на чисту воду, 

а подався просто до Барселони — виталища ґречності, притулку для чужосторонців, 

приюту для збілованих, вітчизни сміливців, помстительки скривджених, любого схрону 

для щирої дружби, міста такого затишного й мальовничого, як ні одне на світі. І хоча 
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перебуті мною там пригоди не вельми приємні, ба навіть прикрі, мене втішає вже те, що 

я бачив саме місто. Словом, пане доне Альваро Тарфе, аз єсьм Дон Кіхот з Ламанчі, 

славний на всю піднебесну, а не той шальвіра, який привласнив собі моє ім’я 

і похваляється моїми подвигами. Благаю вашмосць як істинного шляхтича: будь ласка, 

заявіть місцевому алькальдові, що вашець мене досі в очі не бачила, що я не той Дон 

Кіхот, якого виведено в другій частині і що Санчо Панса, мій зброєноша, зовсім не той, 

якого вашець знала. 

— Вчиню це залюбки,— відповів дон Альваро,— хбча все-таки то дивина немала: 

знатися з двома Дон Кіхотами і двома Санчами, чиї імена такі схожі, а вчинки такі різні. 

А втім, я ладен потвердити: побаченого я не бачив і пережитого не переживав. 

— Напевне,— сказав Санчо,— вашець зачарована, достоту як сеньйора Дульсінея 

Тобоська, і дай Боже, аби я здужав одчарувати вашець, одмірявши собі три тисячі з гаком 

різок, як се я зроблю задля неї — з вас я не брав би нічого. 

— Не розумію, про які різки йдеться,— обізвався дон Альваро. 

Санчо відповів, що то довга сторія, але він усе-таки розповість її йому, якщо тільки їм 

по дорозі. Тим часом надійшла обідня пора, і Дон Кіхот і дон Альваро пообідали разом. 

Випадком до заїзду вступив місцевий алькальд із писарем, і до цього самого алькальда 

Дон Кіхот удався з суплікою: він хоче, щоб для застереження його, Дон Кіхота, прав 

приявний тут кавальєре дон Альваро Тарфе засвідчив перед його мосцю алькальдом, що 

він ніколи раніше не знав Дон Кіхота з Ламанчі, приявного тут також, і що це зовсім не 

той Дон Кіхот, якого змальовано в виданій книжці під титулом: «Частина друга Дон 

Кіхота з Ламанчі, твір такого собі Авельянеди, родом з Тордесільяса». Алькальд усе це 

оформив юридично: викази свідків було запротокольовано з дотриманням букви закону, 

на превелику радість Дон Кіхота й Санча, ніби їм на таких свідченнях дуже залежало 

і буцімто різницю між двома Дон Кіхотами і двома Санчами не доводили й так досить 

ясно їхні вчинки і їхні речі. Дон Альваро і Дон Кіхот ще довго перекидалися чемними 

словами і компліментами, і тут великий ламанчець показав усю свою тямущість, і дон 

Альваро мусив визнати, що він на ньому завівся: навіть проскочила думка, що це він сам 

зачарований, позаяк на власні очі бачив двох таких різних Дон Кіхотів. 

По обіді обидва постоянці покинули село одночасно, проте десь на півмилі відстані 

шлях розплітався, один путівець провадив до села Дон Кіхотового, а другий туди, куди 

мав їхати дон Альваро. За короткий час путі Дон Кіхот розповів і про свою нещасливу 

поразку, і про зачарування Дульсінеї, і про спосіб її одчарувати. Всьому цьому дон 

Альваро неабияк чудувався, а потім обняв Дон Кіхота й Санча і поїхав в один бік, а — 

наш рицар зі своїм пахолком у другий. 
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Ту ніч Дон Кіхот зночував у лісочку, щоб дати змогу Санчові довершити, свою покуту, 

і той відбув її в такий самий спосіб, як і минулої ночі, себто куди більше коштом букової 

кори, ніж коштом власної спини — ту він так щадив, що одмірювані удари не зігнали б 

з неї навіть мухи. Облиганий Дон Кіхот ні разу в рахубі не помилився й обрахував, що 

разом з учорашніми їх вліплено три тисячі двадцять дев’ять. Здавалося, того дня сонце 

схопилося раніше, щоб оглянути те офірування, і з першими променями Дон Кіхот і Санчо 

рушили далі, гомонячи між собою про те, як уклепався дон Альваро і як же обачно 

вчинили вони, взявши од нього зафіксоване на штемпльовому папері свідчення. 

Цілий той день, а потім ніч провели вони в дорозі, і за цей час не зайшло нічого, 

достойного опису, хіба лиш те, що Санчо докінчив свою покуту, на превелику радість Дон 

Кіхота. Його пан з нетерпінням виглядав світову зорю, йому здавалося, що вдень 

неодмінно спіткає вже одчаровану Дульсінею, свою володарку; і, верстаючи путь далі, він 

вдивлявся в кожну зустрічну жінку: чи ж не Дульсінея. це Тобоська, так-бо свято вірив він 

у спевнення Мерлінової обітниці. В томлінні цих мрій і бажань піднявся він з Санчом на 

узгір’я, звідки показалося їм рідне село, і тут Санчо, уклякнувши, гукнув: 

— Розплющ очі, кохана вітчизно, і поглянь на сина твого Санча Пансу; він 

повертається до тебе, не вельми забагатівши, зате добряче збатожений. Розкрий обійми 

і прийми також сина свого Дон Кіхота; його здолала правиця іншого, але зате він подолав 

самого себе, адже це він мені казав, що більшої над еюю звитягу годі собі зичити. 

Вертаюсь я з грошенятами, бо хоть на мені побито весь батіг, зате я цупко сиджу в сідлі. 

— Годі блазнювати,— мовив Дон Кіхот,— і дай Боже нам щасливо в’їхати в село, а вже 

там знічев’я розкинемося мислію по древу та й придумаємо, як ліпше нам пастушити. 

На сім слові вони з’їхали з узгір’я й рушили до свого села. 

Розділ LXXIII. Про знамення, підмічені при Дон Кіхотовому 

в’їзді до села, а зарівно про інші речі, що так присмачують 

та увірогіднюють велику цю історію 

Як повідає Сід Ахмет, при в’їзді до села Дон Кіхот побачив, що біля клуні сваряться 

двоє хлоп’ят, і один казав другому так: 

— Не трать сили, Перікільє, більше ти ніколи її в житті не побачиш! Почувши теє, Дон 

Кіхот сказав Санчові: 

— Ти підмітив, друже мій, що сказав той хлопчак: «Більше ти ніколи її в житті не 

побачиш»? 

— Ну то й що з того? — заперечив Санчо.— Мало чого не ляпне мале! 
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— Як, що з того? — гукнув Дон Кіхот.— Хіба не зрозуміло: якщо прикласти тії слова 

до мене, виходить, що мені більше не бачити Дульсінеї? 

Санчо збирався відповісти, аж це дивиться, полем біжить заєць, а слідом гурт 

мисливців і зграя хортів, і раптом цей заєць шасть! — і Сірому під живіт. Санчо злапав 

його голіруч і подав Дон Кіхотові, але той сказав: 

— Malum signum! Malum signum!
1
 Заєць тікає, а хорти навздогін: не бачити мені 

Дульсінеї! 

— Та й дивак же ви, вашець,— обізвався Санчо.— Даймо, що цей заєць Дульсінея 

Тобоська, а ці гончі пси — лиходійники-чорнокнижники, які злицювали її в мужичку; 

вона тікає, я її переймаю і віддаю до рук ва-шеці, а ви тримаєте її в обіймах і пестите: 

яка ж у тім лиха прикмета і за яке лихе знамено можна теє вважати? 

Двоє розсварених хлопчаків підійшли позирнути на зайця, і Санчо спитав їх, через що 

вони побили глека. Той із них, хто сказав: «Більше ти ніколи її в житті не побачиш» — 

одвітував Санчові, що він забрав у свого дружка клітку з цвіркунами і вже зроду її не 

віддасть. Санчо дістав з капшука чотири кварто і вручив їх хлопчакові, а в нього взяв 

клітку і, передавши її Дон Кіхотові, сказав: 

— От, пане, і по всьому: всі ці віщування розмаяно, зведено на пшик, хоть вони до вас 

і мають таку притоку, як торішні хмари. І як пам’ять не змилила мене, я чував од нашого 

панотця, що горливим християнам та ще й одукованим, не подоба зважати на таку 

пустячину, та й самі ви, вашець, днями мене запевняли, що той, хто вірить у прикмети, 

глупак. Отож нема чого нам через теє тут баритися, їдьмо далі, простісінько до свого села. 

Над’їхали вловчі по свого зайця, і Дон Кіхот оддав його їм. Рицар і зброєноша верстали 

путь далі і на царині на моріжку зустріли пароха і бакаляра Карраска з требниками 

в руках. А треба вам сказати, що Санчо Панса замість попони накрив Сірого 

і перемотужену лицарію бархановою киреєю з огняними омахами, в яку його вирядили 

в дуковому замкові в ніч Альтісідориного змертвихвстання. Окрім того, він ще насолопив 

ослу на голову митру,— коротко, такого лицювання і такого строю ні один ушак або ж 

каплій не знав з почину світу. 

Парох і бакаляр, зразу впізнавши наших шукайбід, порвалися до них з розгорнутими 

обіймами. Дон Кіхот ізліз із коня й міцно їх обійняв. А сільська дітлашня рисячими своїми 

неомильними очима вже догледіла митру на ослі і тепер збігалася докупи, скликаючи одне 

одного: 

— Гей, хлопці, погляньте на Санчового осла: він вичепурений краще за Мінга, і на Дон 

Кіхотову перешкапу: так і світить ребрами! 

                                                      
1
 Лиха прикмета (латин.).— Прим. перекладача. 
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Ось так, дітлахами оточені, рицар і джура вкупі з парохом і бакаляром в’їхали до села 

й подалися до оселі Дон Кіхотової; а там на порозі вже стояли клюшниця і небога, 

попереджені про їхній приїзд. Дійшла цяя вість і до Терези Пансихи, Санчової жінки; 

розчухрана, напіводягнута, тягнучи за руку Санчику, свою доньку, вона побігла 

зустрічати чоловіка; узрівши, що він вичепурений не так, як пристало, на її суд, 

губернаторові, вона сказала йому: 

— Як же се так, чоловіченьку? Додому повертаєшся все одно як на батьківських та ще 

й на ногу припадаєш? Тебе що, розгубернаторили, губернаторе? 

— Цить, Терезо,— одвітував Санчо,— не плаття красить людину, а розум. Дай лиш 

додому дійти, то не такі дива почуєш. Я привіз грошики, се найголовніше, і збив їх 

власним спритом, нікого не окрадаючи. 

— А кете ті грошенята, любий мій чоловіченьку,— вирекла Тереза,— а збити їх можна 

по-всілякому. Хоть би як ти їх збивав — не дивина. 

Санчика обійняла батька і спиталася, що він їй привіз; видно, що вона виглядала його, 

як дощика майового; потім вона вхопилася за його пасок, а Сірого взяла за обротьку, 

дружина з другого боку взяла Санча за руку, і всі гуртом рушили до дому, залишивши 

Дон Кіхота в його оселі під орудою клюшниці та небоги, а також у — товаристві пароха 

й бакаляра. 

Дон Кіхот, без довгих церемоній, одразу ж замкнувся з бакаляром і парохом і коротко 

повідав їм про своє побиття і про те, що він обрікся оброком цілий рік не виїжджати 

з села, і цього оброку збирається допевнити дослівно, не відбігаючи від нього ні єдиної 

йоти і ні єдиного титла, як пристало мандрованому рицареві, вірному свому статутові 

і правилам рицарського закону. А ще додав, що надумався весь цей рік пастушити 

й блукати на безлюдді полями, вільно віддаючись своїм палким мріям любовним і живучи 

доброчесним пастушим життям. Отож він благає пароха і бакалавра, якщо вони не 

переобтяжені справами і їм не переб’ють важливіші клопоти, пристати до нього: він 

купить отару овець, і то немалу, щоб здобути право їм усім взиватися пастухами; а ще 

повідомив, що головне вже зроблено, бо він попридумував для них імення, і то вельми 

влучні. Панотець поцікавився, які саме. Дон Кіхот одповів, що сам він зватиметься 

пастухом Кіхотісом, бакаляр пастухом Каррасконом, парох пастухом Попіамбром, 

а Санчо Панса пастухом Пансіном. Новий цей Дон Кіхотів бзик уразив пароха і бакаляра; 

однак, боячись, як би він знову задля рицарювання не пустився галайсвіта, і сподіваючись, 

що за рік він зцілиться, вони сюю його нову витівку схвалили і, визнавши в його 

навіженстві глузд, зголосилися підігрувати в цьому передузятті. 
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— Та й те сказать,— обізвався Самсон Карраско,— я, як усім відомо, славетний 

віршник, тож я раз у раз творитиму вірші на пастуший, світський чи будь-який штиб, щоб 

нам веселіше було по тих застумах скитатися. Але найголовніше, панство моє 

добродійство, щоб кожен із нас прибрав імення для пастушки, яку збирається оспівати, 

і хай не зостанеться жодного дерева з найцупкішою корою, на якому ми тії імена не 

написали б і не вирізьбили, як це водиться і робиться в закоханих пастухів. 

— Чудово! — гукнув Дон Кіхот.— Зате особисто мені нема чого вигадувати імені для 

вимріяної пастушки, коли я маю незрівнянну Дульсінею Тобоську, славу навколишніх 

берегів, оздобу наших полів, святилище ліпоти, саму гожість, словом, ту, кого можна 

підносити над усяку міру, не боячись пересади. 

— Свята правда,— підхопив парох,— ну, а ми пошукаємо собі пастушок потульніших, 

не тих, то тамтих. 

А Самсон Карраско додав: 

— А не знайдемо, то візьмемо імена в тих, які гуляють по світу в книгах, се такі імена, 

як, скажімо, Філіда, Амариліс, Діана, Флерида, Галатея і Белісарда; оскільки вони 

продаються по всіх торжищах, ми можемо вільно їх купити і вважати за свою власність. 

Якщо мою даму, точніше, пастушку звати, наприклад, Аною, я оспівуватиму її під 

іменням Анарди, якщо Франсіскою, то я назву її Франсенією, якщо Лусією, то Лусіндою 

тощо. Якщо ж до нашого братства пристане й Санчо Панса, хай він прославляє свою 

Терезу Пансиху під іменем Терезії. 

Останньому цьому прізвиську Дон Кіхот посміявся, а парох Дон Кіхотів зацний 

і чеснородний задум похвалив ще раз, знов пообіцявши проводити з ним увесь час, 

вільний після спевнення його неодмінних обов’язків. Потім обоє друзів розпрощалися 

з Дон Кіхотом, попросивши його мати обачення на своє здоров’я й порадивши зважати 

особливо на їжу. 

Волею небес небога і клюшниця всю ту розмову чули, і по відході пароха з бакаляром 

поспішили удвох до Дон Кіхота. Небога сказала рицареві: 

— Що ж це, дядечку, таке? Ми думали, що ваша милость вернулася додому і тепер 

домонтарюватиме, аж вам це знову мандрівочка пахне, словом: 

Гей, пастуше, звідки ти 

І куди зібрався йти? 

Їй-право, рочки ваші вже не ті!  

А клюшниця додала: 

— Чи ж це про вас, ваша милость, полудневий сквар улітку і вовче виття взимі? Та 

звісно, не про вас. Це ремесло і повинність для людей дужих, загартованих, навиклих до 

таких трудів, сказати б, з пупка. Коли вже вибирати, котре лихо меншеє, то ліпше 
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рицарювати, ніж пастушити. Послухайте, пане, моєї ради, адже я даю її вам не з перепою 

і з переїду, а цілком здорова на умислі, і піввіку на світі прожила не даром: сидіть 

домонтарем, хазяйнуйте, частіше сповідайтесь, спомагайте убогих, і хай буде гріх на моїй 

душі, якщо все не влаштується на краще. 

— Годі, дочки,— відповів Дон Кіхот,— я сам знаю, що мені робити. Покладіть мене 

в ліжко, бо я щось нездужаю, і затямте собі: ким би я не був, мандрованим рицарем чи 

пастухом, я ніколи вас не занедбаю, в чім ви переконаєтесь наочно. 

І добрі дочки (адже клюшниця й небога і поправду були йому за доньки) уклали його 

в ліжко і нагодували й почастували, як могли. 

Розділ LXXIV. Про те, як Дон Кіхот занедужав,  

про складену ним духівницю і про його кончину 

Ніщо земне не вічне, все з самого нащаду і до останньої миті хилиться до свого кресу, 

надто життя людське, а що небо не вщедрило Дон Кіхотове живоття даром утишувати свій 

плин, то смерть і скін заскочили його зненацька. Може, він нудив світом після свого 

побою, чи вже так судили й повеліли небеса, та тільки він підхопив лихоманку і зліг, і всі 

шість днів, поки хворів, його провідували друзі: парох, бакаляр і цилюрник, а Санчо 

Панса, добрий його джура, той не відходив од його узголів’я. Переконані, що це так 

переживає він своє побиття і своє безсилля визволити й відчарувати Дульсінею, друзі 

намагалися всіляко Дон Кіхота звеселити. Бакаляр, той усе умовляв його вдарити лихом 

об землю, встати з ліжка й почати пастушити, для того пастушого життя він, бакаляр, утяв 

уже еклогу куди сильнішу від Саннадзарових, і купив на власні гроші у кінтанарського 

вівчаря два чудових псиська, аби отару стерегти, одного на кличку Рябко, а другого — 

Бровко. Та все це не могло розбити Дон Кіхотової туги. 

Приятелі викликали лікаря, той помацав живчика, поморщився і порадив пацієнтові на 

всяк випадок подумати про здоров’я душевне, бо тілесне в нього загрожене. Дон Кіхот 

вислухав його спокійно, але зовсім інакше повелися клюшниця, небога і джура, вони 

умилися сльозами, ніби вже було по Дон Кіхотові. На лікаревий суд, Дон Кіхота сушили 

і в’ялили туга й журба. Дон Кіхот попрохав дати йому спокій, бо його змагає сон. Його 

бажання вволили, і він проспав, як мовлять, незбудно шість годин, аж клюшниця і небога 

сполошилися, чи не сконав він уві сні. Проте, як збіг той час, він таки прокинувся 

й голосно покликнув. 

— Хвала Богу всемогутньому, що явив мені таку щедру благостиню! Воістину незмірне 

милосердя Його, і людські гріхи не здольні ні вщербити його, ні вичерпати. 
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Небога слухала уважно дядькові слова, і вони здалися їй розсудливішими од звичних 

його речей, принаймні сказаних під час хвороби. Тим-то вона спитала його: 

— Про що ваша милость править, пане вуйку? Здається, се якась новина? Про яке 

милосердя і про які людські гріхи ви мовите? 

— Про те, небого, милосердя,— відповів Дон Кіхот,— що його, попри мої гріхи, явив 

до мене Господь. Ум мій просвітлішав, він уже очистився від кромішньої тьми 

невігластва, якою окривало його оте кляте читання запоєм гидомирних рицарських 

романів. Нині я бачу всю їхню плюгавість і облудність, і єдине, за чим я шкодую, що 

очунявся запізно і що не маю часу одробити зло і взятися читати інші книжки, які 

є світочем для душі. Чую, небого, що час мені урвався, і мені хотілося б умерти так, аби 

люди побачили, що я не занапастив свого життя, і аби до мене не пристала слава 

причинного,— хай я і жив таким, а проте смертю своєю я хочу довести протилежне. 

Поклич, серце, моїх щирих приятелів, пароха, бакаляра Самсона Карраска і цилюрника 

майстра Ніколаса: хочу соборуватися і скласти духівницю. 

Бігати по них небозі й не довелося, бо всі троє впали в кімнату до Дон Кіхота саме в цю 

хвилю. Скоро Дон Кіхот їх угледів, то сказав їм так: 

— Повіншуйте мене, панство-добродійство, я вже не Дон Кіхот з Ламанчі, а Алонсо 

Кіхано, за вдачу свою прозваний Добрим. Нині я ворог Амадісові Гальському і тьмі 

тьменній нащадків його, нині мені відворотні богоненавидні книжчини про мандроване 

рицарство, нині до мене дійшло все моє недоумство, дійшло, як згубно подіяли тії книжки 

на мене, нині я, добре досвідчений з ласки Божої, проклинаю іх. 

Троє візитерів, почувши таку орацію, подумали, що Дон Кіхот, либонь, схибнувся на 

чомусь іншому. І тут Самсон сказав йому: 

— Як же це так, пане Дон Кіхоте? Оступатися саме тепер, коли вашець почула, що чари 

над сеньйорою Дульсінеєю розбито? Пошиватися в скитники саме тепер, коли ми вже 

зібралися пастушити й зажити по-княжому з піснею на устах? Цитьте, на Бога, 

схаменіться і облиште ці байки! 

— Байки якраз усе те, що досі було,— заперечив Дон Кіхот,— сі байки справді мені на 

згубу, але з Божої помоги в смертну минуту я поверну їх собі на руч. Чую, панство-

добродійство, що мені вже рясту не топтати, а тому шуткувать годі, зараз мені потрібен 

сповідник, бо я хочу соборуватися, а потім писар, щоб списати заповіт. У таку хвилину 

треба спасати душу, от я й благаю вас: поки панотець мене причащатиме, пошліть по 

писаря. 

Присутні перезирнулися — так їх уразив Дон Кіхот, і хоча й не без вагання, повірили 

його словам; і цей раптовий перехід від шаленства до здорового глузду здався їм явно 
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ознакою того, що вже йому три чисниці до смерті, бо до сказаного він додав ще й інші 

слова, такі доречні, такі по-християнському милосердні й мудрі, що всі їхні сумніви де 

й поділися, і вони упевнились остаточно: Дон Кіхот цілком здоровий на умислі. 

Парох попросив усіх вийти і, зоставшись з Дон Кіхотом наодинці, соборував його. 

Бакаляр пішов по писаря і скоро вернувся вкупі з ним і з Санчом Пансою; Санчо (уже 

в курсі, в якому стані його пан: бакаляр попередив), побачивши, як плачуть клюшниця 

й небога, теж захлипав носом і залився дрібними. Після останнього святого мирування 

панотець вийшов і сказав: 

— Алонсо Кіхано Добрий справді вмирає і справді зараз він цілком здоровий на умислі. 

Ходімо всі до нього, зараз він складатиме духівницю. 

Ці слова викликали новий вибух горя в клюшниці, небоги та доброго джури Санча 

Панси: з їхніх очей і так уже мокрих, ринули сльози, а з грудей безугавно вихоплювалися 

зойки; справді-бо Дон Кіхот, як уже говорилося, однаково, чи то яко Алонсо Кіхано 

Добрий, чи то яко Дон Кіхот з Ламанчі, завше славився лагідною вдачею і привітністю до 

людей, за що його любили не тільки домівники, а й усі, хто його знав. Посполу з іншими 

ввійшов до нього й писар. Потому як він вивів титул тестаменту, Дон Кіхот, помолившись 

Богові й дотримуючись усього, що в такім разі християнським обрядом прописано, 

заходився диктувати духовну і почав так: 

— Item
1
, така моя воля, щоб грошей моїх, довірених на руки Санчі Пансі, якого я в пору 

мого божевілля взяв за джуру, з нього не правили і не стягали, позаяк у нас свої 

обрахунки: якщо ж після вирахування належних йому грошей щось залишиться, то хай він 

цю остачу бере собі: кошти невеликі, але йому стануть у пригоді. І якщо я, несповна, 

доклав рук до того, що він став губернаторювати над островом, то тепер, уже здоровий на 

розум, я дарував би йому, аби змога, ціле королівство, бо того цілком заслуговують його 

щирість і відданість. Тут він обернувся до Санча і мовив: 

— Даруй, друже мій, що через мене ти теж здобув славу причинного і, як і я, вклепався 

і повірив, що на світі існували мандровані рицарі і досі не перевелися.  

— Ох! — зойкнув у відповідь Санчо.— Не вмирайте, вашець, паночку мій любий, 

а послухайтесь моєї ради: живіть многія літа, бо се ж найбільше божевілля людське: ось 

так з доброго дива померти, коли тебе ніхто не вбивав і в могилу не заганяв, окрім хіба 

нудіння світом. Годі-бо вам вилежуватися, вставайте з постелі і гайда, в пастушому 

перевдязі, в поле, як ми домовилися: гляди, десь за кущем знайдемо одчаровану сеньйору 

донью Дульсінею, а чого нам ще бажати! А якщо ви вмираєте з досади, що вас побито, то 

поставте на карб мені: мовляв, вас вибили з сідла через те, що я зле підрихтував попругу 

                                                      
1
 А також, окрім того (латин.).— Прим. перекладача. 
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і до того ж вашець сама читала в своїх рицарських книгах, що се світова річ, як один 

рицар скидає іншого додолу: сьогодні він під конем, а завтра на коні. 

— Авжеж,— мовив Самсон,— зацний Санчо має тут цілковиту слушність. 

— Годі, панове,— обізвався Дон Кіхот,— виліткам на старі гнізда не вернутися. Я був 

причинний, а нині здоровий на умислі, я був Дон Кіхотом з Ламанчі, а тепер я, кажу ще 

раз, Алонсо Кіхано Добрий. Хай моє каяття і моя щирість повернуть мені вашу колишню 

шану, а ви, пане писарю, мережте далі. Item, одписую всю свою маєтність, рухому 

і нерухому, притомній сестріниці моїй Антонії Кіхано, але під однією умовою, щоб 

попередньо з неї вилучено частку, передбачену мною на інші потреби; і насамперед волію, 

аби виплатили заслуженину моїй клюшниці за весь час її служби в мене, а пріч того, 

прошу видати їй двадцять дукатів на сукню. Заповітними виконавцями моїми призначаю 

єгомосць пароха і єгомосць бакаляра Самсона Карраска, притомних тут. Item, волію, аби 

сестріниця моя Антонія Кіхано, як захоче в малжонство вступити, взяла в малжонки 

чоловіка, про якого вона заздалегоди знала б, що він про ті рицарські романи ні слухом ні 

духом не чув. Якщо ж виявиться, що він їх читав, а сестріниця моя однаково побажає його 

пошлюбити і пошлюбить, то я позбавляю її спадку і прошу моїх заповітних виконавців 

пустити його по своїй уподобі на боговгодні цілі. А наостанок прошу тих їмосців, моїх 

виконавців, якщо їм трапиться колись зустріти автора книги, відомої під титулом 

«Частини другої діянь Дон Кіхота з Ламанчі», щонайпокірніше попросити його моїм 

іменем пробачення за те, що ненароком я дав йому нагоду понаписувати такі курзу-верзу, 

якими нашпигована його книжка, бо, стоячи одною ногою в могилі, я гризуся тим, що став 

причинником цього. 

На сім слові Дон Кіхот завершив свій заповіт і, зомлівши, простягся на ліжку. Всі 

злякано кинулися йому на поміч; і цілі три дні, поки ще він жив після складення 

духівниці, його раз у раз обіймали млості. Весь дім був на ногах; а проте тривога не 

заважала сестріниці їсти, а клюшниці зазирати до чарки, та й Санчо Панса теж себе 

вгонобляв; та й те сказать, думка про спадщину притирає і втишує той живий жаль, якого 

завдає спадкоємцям умирущий. Нарешті потому, як Дон Кіхот соборувався й засудив, 

навівши чимало ваговитих доказів, рицарські романи, настала його остання смертна 

минута. Писар, приявний при цьому, сказав, що ні в одному рицарському романі він не 

читав, щоб якийсь мандрований рицар умирав у своїй постелі так спокійно і по-

християнському, як Дон Кіхот; і той, під лемент і плач усіх присутніх, пустився духу, 

простіше сказати, вмер. 

Тоді парох попросив писаря дати свідоцтво, що Алонсо Кіхано Добрий, званий 

звичайно Дон Кіхотом з Ламанчі, справді сконав та упокоївся; свідоцтво теє йому треба 
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було на те, щоб інший якийсь повістяр, окрім Сіда Ахмета Бен-Енхелі, чого доброго, 

підступно не воскресив Дон Кіхота і не заходився мережити предовгі історії його чинів та 

вичи-нів. Такий був кінець премудрого гідальга з Ламанчі; одначе місце проживання його 

Сід Ахмет не вказав, аби всі гради і висі Ламанчі змагалися між собою, кому засиновити 

Дон Кіхота і вважати його земляком, достоту як сім грецьких міст сперечалися за Гомера. 

Ми поминемо, як ридали Санчо, небога і клюшниця, так само не згадуватимем нових 

епітафій на його могилі. Наведемо лише одну, Самсона Карраска компонування: 

Тут лежить гідальго смілий, 

Найвідважніший дивак, 

Його запал буйнокрилий 

Не змогла скрушить ніяк 

Навіть хмура міць могили. 

Згордувавши світом бренним, 

Привидом неприторенним 

Він блукав, людей лякавши, 

І, прославившись назавше, 

Мудрим вмер, хоч жив шаленим. 

А премудрий Сід Ахмет мовить, звертаючись до свого пера: «Тут, на сьому кілочку та 

мідяній дротині, й висіти тобі, гусяче моє перо, хтозна, добре чи зле підстругане, і жити 

тобі тут довгі віки, якщо лише якісь безчільні й злочестиві борзописці не знімуть тебе, 

щоб спаплюжити. Але перш ніж вони до тебе діткнуться, застережи їх і прокажи 

якнайсуворіше: 

Обережно, шалапути, 

Не торкайтеся ніхто, 

Бо лише мені одному 

Подвиг цей вершить дано. 

Для мене єдиного народився Дон Кіхот, а я народився для нього; йому випало діяти, 

а мені описувати; ми з ним нерозлийвода, на злість і на заздрість тому недолугому 

писарчукові тордесільяському, який насмів, а може, ще й насміє не раз неоковирним своїм 

зле затемперованим пером списати діяння презацного мого рицаря, бо в нього кишка для 

цього тонка і не з його ледачим розумом братися до цієї праці. І порадь йому, як ти 

випадком з ним здибаєшся, щоби він не розгрібав у могилі тружденні і вже тлінні кості 

Дон Кіхота і не важився, всі права смерті ґвалтуючи, переносити їх до Старої Кастілії, не 

важився розкопувати його могилу, в якій воістину й направду почиває Дон Кіхот, 

випроставшись на повен зріст, бо вже не здольний звершити третій виїзд і нову виправу. 

А щоб обсміяти незліченні скитання незліченних мандрованих рицарів, цілком вистачить 

двох його виїздів, одбутих ним на превелику втіху і радість усіх тих, до кого дійшли про 

них вісті, хай вони наші краяни чи там чужосторонці. Так ти спевниш свою християнську 
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повинність, подавши благую пораду незичливцеві твоєму, а я буду щасливий і гордий 

тим, що перший сповна, як того бажав, утішився овочем писань твоїх, бо я не мав іншого 

бажання, як тільки викликати у людей оскому до брехливих і несусвітських історій, 

у рицарських книгах приточуваних; і от хай моя історія про достеменні подвиги Дон 

Кіхотові побиває і поб’є ці книги, так що невдовзі буде вже, безперечно, по них». А за 

тим — майтеся добре. Амінь. 

Кінець 

(Переклад М. Лукаша, А. Перепаді) 

Примітки А. Перепаді до частини II 

Присвята графові Лемоському 

Граф Лемоський (Педро Фернандес де Кастро; 1576–1622) — відомий іспанський 

меценат. Окрім другої частини «Дон Кіхота», Сервантес присвятив графові Лемоському 

«Повчальні оповідки», «Комедії» і роман «Персілес та Сіхізмунда». 

...мої комедії, оголошені друком до вистави на кону... — В добу Сервантеса драматург» 

робили навпаки: спершу ставили твори на сцені, а потім віддавали в друк. 

...іншим Дон Кіхопюм, що гуляє по світу... — Йдеться про неоковирне наслідуванні 

Сервантеса анонімним автором, який сховався під іменем Алонсо Фернандеса де 

Авельянеда і був уродженцем арагонського містечка Тордесільяса. Цей плагіатор видав 

1614 року підроблену другу частину «Дон Кіхота». 

...сам великий богдихан китайський... — Цією вигадкою про лист із Китаю Сервантес 

хотів підкреслити, як він бідує. 

Переднє слово до читальника 

...законився, кажуть, у Тордесільясі, а народився в Таррагоні.— Згаданий апокриф «Дон 

Кіхота» вийшов друком у Таррагоні, а його автор називав себе уродженцем Тордесільяса. 

...в найголоснішій битві... — себто в битві під Лепанто (17 жовтня 1571 p.), в якій 

Сервантес брав участь і втратив руку. 

...тим і не можу я переслідувати духовної особи... — натяк на великого іспанського 

драматурга Лопе де Вегу (1562–1635), суперника Сервантеса в літературі. Лопе де Вега 

й справді служив при священній інквізиції, а потім дістав сан священика. 

«Мінго-Ревільго» — сатиричні куплети XV ст., спрямовані проти короля Енріке IV. 

Розділ І 

Лікург (бл. IX ст. до н. е.), Солон (VI ст. до н. е.) — законодавці давньої Греції, перший 

з них спартанець, другий афінянин. 
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...ні королю, ні пішаку... — прислів’я, побудоване на назвах шахових фігур, означає: 

нікому на світі. 

Родамонте, Собріно, Рейнальдо, Роланд, Руджеро — герої поеми Аріосто «Роланд 

Несамовитий». 

Сакріпант — герой рицарських поем, шанувальник Анжелікн. 

Розділ III 

...звався Самсонол... — натяк на біблійного велетня Самсона. Хламида святого 

Петра.— Одежа кліриків нічим не відрізнялася від одежі студентів. Чотири ступені 

у студентів називалися: остіарій (чергозий по кімнаті), лектор (читець богослужбових 

книг), екзорцист (знавець латинських молитовних формул) та аколіт (церковний служка). 

...в Мафтусліловому віці.— Мафтусаїл — біблійний персонаж, який, за переказом, 

прожив майже тисячу років. 

...збірку Тостадових творів.— Тостадо — прізвисько богослова Алонсо де Мадрігаля, 

який помер у 1450 р. Зібрання його творів складається зі ста двадцяти чотирьох томів, і ця 

його плодючість у письменстві стала прислів’ям. 

Розділ IV 

Злодій Брунель — персонаж поеми Аріосто «Роланд Несамовитий». 

Розділ V 

Марісанча (Санча, Санчіка) — зменшувальні імена Марі, оскільки в Іспанії діти могли 

брати ім’я батька складником свого імені і то іноді в зменшувальній або жіночій його 

формі. 

Уррака — донька короля Фернандо І Кастильського (пом. 1065 p.), героїня 

старовинного романсу. Дізнавшись, що батько позбавляє її спадщини, вона вирішує 

торгувати своїм тілом, а виручені гроші віддати на упокій батькової душі. 

Розділ VI 

...великий кастільський віршник... — Наведені далі вірші взято з І елегії ліричного 

іспанського поета Гарсіласо де ла Вето (1503–1536), чиї твори дуже впливали на поетичні 

спроби Сервантеса. 

...чи клітку, то й клітку, чи копирсалочку до зубів... — Майструвати клітки або 

виробляти копирсалочки до зубів вважалося в ті часи заняттям цілком можливим для 

гідальга. 

Розділ VIII 

...тії вірші поета нашого... — тобто Гарсіласо де ла Веги, взяті з III еклоги, де 

оспівуються всі чотири німфи. 

Ротонда — римський Пантеон, збудований у І ст. н. е. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2745 

 

Горацій Коклес, Муцій Сцевола, Курцій — безстрашні римські воїни і патріоти. 

Шпиль святого Петра — так у народі прозвали єгипетський обеліск, поставлений проти 

собору святого Петра у Римі. Слова Дон Кіхота про попіл Юлія Цезаря, замурований там 

в урну,— легенда. 

Розділ IX 

Зле скінчилось для французів... — початок популярного іспанського романсу, 

присвяченого битві в Ронсельвальській ущелині. 

...нехай би собі співав хоч і про Калаїноса... — Мавр Калаїнос — герой старовинного 

романсу, де оповідається, як він домагався кохання інфанти Севільї. 

Розділ X 

Ліобий друже, ви посланець... — рядки із старовинного романсу про популярного 

іспанського героя Бернардо дель Карпіо. 

...лихая доля завзялась на мене... — рядок з еклоги Гарсіласо де ла Beга. 

Розділ XI 

Харонів човен.— У грецькій міфології Харон перевозив через підземну ріку Стікс душі 

померлих. 

Розділ XII 

Ніз, Евріал — юнаки-бійці, з яких перший зголосився добровільно прийняти смерть, що 

загрожувала другому (Верґілій, «Енеїда»). 

Орест, Пілад.— У грецькій міфології син грецького царя Орест заприятелював з сином 

колхідського царя Піладом так щиро, що їхня дружба стала символом самопожертви. 

Комиші списами стали... — вірші з роману іспанського письменника Переса де Іти 

(15447–1619?) «Громадянські війни в Гранаді». Комишами билися під час військових 

ігрищ. 

Другу друг плює у кашу... — рефрен старовинного романсу. 

Касільдея Вандальська (тобто Андалузька).— Прізвище утворене від назви 

германського племені вандалів, завойовників півдня Іспанії. 

Розділ XIV 

...севільську велетку, що звуть Хіральда.— Хіральда — вежа Севільського собору, 

побудована маврами десь між 1184 і 1196 pp. У 1568 р. вона була увінчана статуєю 

Перемоги з розгорнутим знаменом (флюгером) у руці. 

...знамениті бики в Гісанді... — п’ять величезних безформних статуй у містечку 

Гісандо. 

Хто славного подужав у двобої... — рядки з першої пісні епічної поеми Алонсо де 

Ерсільї «Араукана» (1567). 
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...два безміни воску — на свічки для церкви. Так карали членів релігійних братств за те, 

що вони порушили статут. 

Розділ XVI 

Глоса — в іспанській поезії середньовіччя і Відродження вірш із кількох строф, 

заключні рядки яких складаються в самостійну строфу, що містить головну думку всього 

вірша. 

...на вигнання... на понтійські острови... — тобто на чорноморські (давньогрецькою 

Чорне море називається Понт Евксинський). Натяк на римського поета-вигнанця Овідія. 

Розділ XVII 

Дон Мануель де Леон — славетний своєю хоробрістю рицар, зображений у романі 

Переса де Іти «Громадянські війни в Гранаді». Він безстрашно ввійшов до клітки 

з левами, куди його дама необачно впустила свою рукавичку. 

Розділ XVIII 

О, любі дари, знайдені на горе... — рядки з вірша Гарсіласо де ла Веги. 

Закони дистрибутивного й комутативного права — терміни, запозичені з Арістотелевої 

«Етики». Дистрибутивне (розподільче) означає розподіл благ і кар, що їх заслуговує якась 

особа. Комутативне (замінне) означає заміну однієї кари іншою. 

Богопохвальні та кардинальні чесноти — богословські терміни. Під богопохвальними 

чеснотами розумілися: віра, надія, милосердя; під кардинальними: обачливість, 

справедливість, мужність, поміркованість. 

Людина-риба Ніколас (по-італійському Пеше Ніколас або Кола) — фантастичний 

плавець, напівриба-напівчоловік, легенда про якого виникла у XV ст. на Сіцілії. 

...як казав один віршописець... — Натяк на Хуана Баустісту де Вівара, відомого 

тодішнього імпровізатора. 

Розділ XIX 

Не можна ж, далебі, вимагати од саяжан, щоб вони говорили, як толедяни... — 

Уродженці області Саяго, як тоді вважали, говорили неправильною мовою, тоді як жителі 

Толедо подавали приклад зразкової класичної мови. 

...Махалаонда — сільце під Мадрідом, синонім глушини. 

Розділ XXI 

Казани єгипетські.— За біблійним переказом, євреї, які були в єгипетській неволі 

й мали хоч якусь поживу в «казанах єгипетських», коли опинилися в пустелі, то 

пожалкували, що покинули Єгипет, де їм все-таки не загрожувала голодна смерть. 

Розділ XXII 
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«Метаморфози або Овідій Гишпанський» — назва, вигадана Сервантесом як 

наслідування «Метаморфоз» римського поета Овідія. 

Ангел Магдалини — флюгер на церкві святої Магдалини в Саламанці. 

Каньйо де Весінгерра — канал для стоку нечистот у Кордові. 

«Причинок до Верґілія Полідора».— Полідор Верґілій (бл. 1470 — бл. 1555) — 

італійський гуманіст, автор славетного свого часу трактату «Про винахідників» (1499). 

Пречиста Скеля Франції — домініканський монастир, розташований на горі між 

Саламанкою та Сьюдад Родріго, де 1409 року було відкрито чудотворний лик Пречистої. 

Трійця свята Гаетська — монастир і собор у місті Гаета біля Неаполя. 

Монтесінос, Дурандарт — герої старовинних іспанських романсів. Дурандарт, 

поранений у битві, помер на руках у Монтесіноса. 

Белерма — його кохана. 

Розділ XXIII 

...і що я хотів би стати Фуггером... — Фуггери — німецький банкірський дім XVI–XVII 

вв., що мав свої відділення в Іспанії. 

Дон Педро Португальський — брат короля Генріха Мореплавця (1394–1460); 1424 року 

вирушив у подорож і відвідав усі відомі тоді країни Сходу. 

Розділ XXIV 

...я знаю одного державця... — натяк на графа Лемоського, якому присвячено другу 

частину «Дон Кіхота». 

Сегідилья — пісня на зразок частівки, любовного або сатиричного спрямування. 

Майорат — спадщина, що разом з титулом переходила до старшого сина. Теренцій — 

давньоримський сатирик (бл. 195–159 до н. е.). 

Розділ XXV 

Рехідор — член міської чи сільської управи. 

...визволив Мелісендру.— Мелісендра — героїня старовинних іспанських романсів. 

Мелісендру, доньку цісаря Карла Великого, викрали напередодні весілля маври. Визволив 

її жених Гайферос. 

Геркулесові стовпи — гори обабіч Гібралтару, місце одного з подвигів Геракла. 

Велетка Андандона — персонаж роману «Амадіс Гальський», бридка жінка 

величезного зросту. 

Розділ XXVI 

Замовкли всі, тірійці і троянці — рядок з’Верґілієвої «Енеїди» в іспанському перекладі. 

Дюрандалевий меч — меч Роланда, наділений чудодійною силою. 
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...провести многолюдними вулицями... — Єретиків возили верхи на ослі, попереду 

йшли герольди, позаду — варта. 

Йдуть попереду герольди... — рядки з вірша відомого іспанського сатирика Франсіско 

Кеведо (1580–1645). 

Неспюр — грецький цар-довгожитель, за переказом, помер у віці 300 років. 

Вчора мав я ще державу... — рядки зі старовинного іспанського романсу. 

Розділ XXVII 

...з берберійського брану... — Берберією звалася тоді вся Північна Африка. 

...склало б трофей.— Греки зводили на місці перемоги пам’ятник у вигляді захопленої 

зброї. 

Розділ XXIX 

Рифейські гори.— Де ці гори, невідомо. Античні автори вважали, що десь на півночі. 

Астролябія — прилад, щоб визначати розташування світил. 

Розділ XXXI 

Дуенья — служниця при багатій і знатній жінці, як правило, із зубожілого 

дворянського роду. 

Розділ XXXII 

Паррасій, Тимант, Апеллес — грецькі живописці. Лізіпп — грецький скульптор. 

Розділ XXXIII 

...фотель самого Сіда Руя Діаса Войовника.— Сід — великий феодал XI ст., завдяки 

блискучому військовому талантові одвоював у маврів ціле королівство (Валенсію). 

Герцогиня має на увазі трон Сіда, захоплений у маврів. 

...од волів, плугів та ярма одірвано ратая Вамбу... — Вамба (672–680) — останній 

король готської династії; за народним переказом (спростованим уже в добу Сервантеса) 

походив з селян. 

Розділ XXXIV 

Фавіла — готський король; відбив перші наскоки арабів на Іспанію. 

Грек-Командор — прізвисько знаменитого еллініста, професора Саламанського 

університету Ернана Нуньєса де Гусмана, глави (командора) рицарського ордену Сант-

Яго. Склав перший збірник народних прислів’їв та приказок. 

Ліргандей — персонаж рицарського роману. 

Розділ XXXV 

Діт — в античній міфології одне з імен Плутона, бога підземного царства. С 505. 

Касик — вождь індіанців, у даному випадку червоношкірий. 

Розділ XXXVIII 
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Мартоський горох — тобто дуже добірний. Місто Мартос (в Андалусії) славилося 

своїми злаками і овочами. 

Кандайське царство — тобто Індокитай. Коморинський мис — мис південного краю 

Індостану. 

Од любові ворогині горить мені в серці рана..— рядки з вірша італійського поета 

Серафіно Аквіліно (1466–1500). 

Прийди раптом, смерте мила..— рядки з вірша іспанського поета Ескріба (кінець XV — 

початок XVI ст.). 

...десь на Гадючі острови затокарити.— Український відповідник цього прислів’я: де 

козам роги правлять. 

Вінець Аріадни — у грецькій міфології коштовна прикраса, що її Діоніс подарував 

Аріадні. 

Панкайський бальзам.— Панкая — вигадана африканська країна, звідки нібито 

вивозили добірний ладан, а також батькіщина фенікса (за Плінієм). 

Розділ XL 

Лотосі — містечко в Болівії, відоме своїми срібними копальнями. 

Беллерофонт — син корінфського царя; верхи на коні Пегасі подолав триголову 

вогнедишну Химеру. 

Боот — сузір’я Волопас (грецькою мовою). 

Перітой — Тезеїв товариш. Боот і Перітой названі тут помилково замість Пірея та Ео, 

двох коней Сонця. 

Розділ XLI 

Зухвалий юнак — тобто Фаетон, який помчав у колісниці свого батька Феба назустріч 

Сонцю. 

...ми вже вступили в другу сферу повітря... — Космографічні уявлення Дон Кіхота 

належать ще докоперніковій системі світу. Вчення про небесні сфери почерпнуто з праць 

давньогрецького космографа Птоломея. 

...історію про ліценціата Торральбу... Побачив навіч усю ту колотнечу, штурм 

і загибель Бурбона — Йдеться про сплюндрування Рима найманцями Карла V. Свідка всіх 

цих звірств Евхеніо Торральбу інквізиція звинуватила в чаклунстві. 

Семикози — тобто сім зірок, народна назва сузір’я Плеяд. 

Розділ XLIV 

Великий кордовський поет — іспанський поет Хуан де Мена (1411–1456). 

...сього нового Енея... — натяк на головного героя Верґілієвої «Енеіди», який раптово 

покинув закохану в нього Дідону. 
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Енарес, Харама, Тахо, Мансанарес, Пісуерга, Арланса — іспанські річки. 

Розділ XLV 

...антиподів повсіденний знайдителю, прохолодливих сосудів благісний гойдателю, тут 

Тимбрію, там Фебе, ще де стрільне, а де-інде цілителю... — синоніми Феба, бога світла, 

медицини і поезії. Гойдателем сосудів Феба називали ось чому: напої виготовляли 

в мідних глеках, а потім охолоджували, поставивши в посудину, наповнену снігом, 

і гойдаючи її. Сонце ж викликає спрагу в людей. 

Розділ XLVI 

Квинтарня — музичний інструмент на зразок скрипки, але з товстішими струнами 

і більш низьким звучанням. 

Розділ L 

Аранхуеські фонтани.— Місто Аранхуес було знамените своїми чудовими фонтанами. 

Розділ LI 

...стає пеньком, що царював над жабами... — за байкою римського байкаря Федра, 

Юпітер кинув жабам пеньок, щоб він царював над ними. 

Розділ LIV 

...указ про вигнання... — Королівський указ про вигнання з Іспанії морисків (маврів 

вихрестів). Вони мали вирушити на кораблях до Африки, а майно їхнє підлягало 

конфіскації. Серед інших обвинувачень проти іспанських маврів особливо 

підкреслювалося те, що вони збиралися повстати проти іспанської влади і, з допомогою 

своїх африканських одноплемінників, заснувати в Андалусії незалежну мавританську 

державу. 

Розділ LV 

Палац Галіани — тобто «царські палати», «райська обитель». Галіана, за давніми 

переказами, була мавританською принцесою, що прийняла християнство і стала 

дружиною Карла Великого. Її батько збудував для неї пишний палац на березі Тахо, біля 

Толедо. Руїни його й досі називаються палацом Галіани. 

Розділ LVII 

Бірене лютий, зраднику Енею... — Бірен (Бірено), герой Аріостового «Роланда 

Несамовитого», покинув свою кохану, як і Еней Дідону. 

Розділ LVIII 

Гриф-птиця — чудовисько, наполовину орел, наполовину лев. 

Сціпіон — славетний римський полководець Сціпіон Африканський (185–129 до н. е.), 

що зруйнував Карфаген (146 р. до н. е.). 
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...ревнивий ковальський бог скував Венеру й Марса... — У грецькій міфології Вулкан, 

бог ковальства, закував у тонку залізну сіть свою дружину Венеру і Марса, бога війни, 

з яким вона його зраджувала. 

Еклога — пасторальний твір. 

Гарсіласо — іспанський поет Гарсіласо де ла Вега. 

Хіноенс — великий португальський поет (1524–1580). 

Актеон — у міфології юнак-мисливець, що мав нещастя побачити богиню Діану під час 

купання; щоб покарати його за цей блюзнірський вчинок, богині перекинули його в оленя, 

якого одразу розшарпали мисливські пси. 

Розділ LX 

Тут ти, зраднику, й помреш... — рядок зі старовинного іспанського романсу. 

...ми вже десь недалеко Барселони.— У ті часи Барселона та її околиці часто зазнавали 

нападів розбишак. 

Озіріс — єгипетський бог. Роке сплутав Озіріса з Бузірісом, легендарним тираном 

сіцилійським. 

Розділ LXI 

...світова зоря як і не голубила вуха... — Цей образ пов’язаний з тим, що уламки статуї 

на честь Мемнона, сина Аврори, світової зорі, при першому промінні сонця бриніли, як 

порвані струни. За легендою, так Мемнон відгукується на вітання своєї матері. 

Розділ LXII 

Шотландчик — астролог-шарлатан, що жив у Пармі наприкінці XVI ст. 

Верхогони з кільцями — змагання вершників, під час якого треба було просилити 

списа в кільце. 

«Вірний пастух» — пастораль італійського поета Гваріні (1537–1612). 

«Аманта» — пастораль італійського поета Торквато Тассо (1544–1595). 

«Світоч душі» — трактат ченця домініканця Феліпе де Менесеса. 

...діждеться свинка свого Мартинка.— Свиней кололи на Мартинів день (11 листопада). 

Розділ LXIII 

Монжуїк — фортеця на пагорбі біля Барселони. 

Розділ LXIV 

Левантійські береги — тобто східне узбережжя Піренейського півострова. 

Розділ LXV 

Бернардіно де Веласко — комісар, який наглядав за виселенням морисків, людина дуже 

жорстока. 
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...очі Аргусові... — Аргус — у міфології стоокий велетень, наглядав за коханою 

Юпітера, яку було обернуто коровою. 

Розділ LXIX 

Мінос, Радамант — у міфології судді в підземному царстві Плутона. Немврод — 

легендарний цар давньої Халдеї, будував Вавілонську вежу, щоб дістатись до неба. 

Розділ LXX 

Ти, до скарг байдужий, як той мармур — рядок з вірша Гарсіласо де ла Веги. 

Розділ LXXIII 

...він вичепурений краще за Мінга.— Йдеться про сатиричні куплети Мінго-Ревульго 

(див. приміт. до переднього слова другої частини «Дон Кіхота»). В першій строфі 

мовиться про вбрання МІнга: синій жупан і малинова куцина. 

Гей, пастуше, звідки ти... — рядки з народної пісні. 

Розділ LXXIV 

...еклогу куди сильнішу від Саннадзарових... — Джакопо Саннадзаро — італійський 

письменник (1456–1530), автор славетного в епоху Відродження пастушого роману 

«Аркадія» (1504). 

...сім грецьких міст сперечалися за Гомера.— Афіни, Смирна, Родос, Колофон, 

Саламин, Хіос та Аргос марно сперечалися, доводячи, що кожному з них належить честь 

бути батьківщиною великого поета. 

...переносити їх до Старої Кастілії... — Наприкінці підробленої другої частини «Дон 

Кіхота» плагіатор нахвалявся розповісти про пригоди Рицаря Сумного Образу 

в Саламанці, Авілі та Вальядоліді (Старій Кастілії). 
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БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ 

Луїс де Ґонґора-і-Арґоте 

Галерник 

На галері, на турецькій  

I до лави там прикутий,  

Руки на весло поклавши,  

Очі втупивши додолу,  

Він, драгутівський невільник,  

Біля узбереж Марбельї  

Нарікав під звук суворий  

Ланцюга й весла своїх:  

«О святе іспанське море,  

Славний береже і чистий,  

Коне, де незмірна безліч  

Сталася нещасть наморських!  

Ти ж бо є те саме море,  

Що прибоями цілує  

Краю батьківського мури,  

Короновані і горді.  

Про дружину принеси ти  

Вістку і скажи, чи щирі  

Плач її і всі зітхання,  

Що мені і тут лунають.  

Бо якщо полон мій справді  

Ще оплакує, як легко  

Ти могло б південні води  

Перлами перевершити!  

Дай же, о криваве море,  

Відповідь; тобі не тяжко  

Це вчинити, якщо правда,  

Що і води мають мову.  

Але ти німуй, о море,  

Якщо смерть її забрала;  

Хоч цього не сміє статись,  

Бо живу я поза нею,  

Бо прожив я десять років  

Без свободи і без неї  

В вічній каторзі при веслах  

Не вбиває сум нікого».  

Враз потужно розгорнулось  

Шестеро вітрил галерних,  

I звелів йому наглядач  

Всю свою ужити силу. 

(Переклад Михайла Ореста) 
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Джонн Донн 

Священні сонети. 19-й сонет «Щоб мучить мене…» 

Щоб мучить мене, крайнощі у всім 

Зійшлися; я — клубок із протиріч; 

В душі моїй зустрілись день і ніч; 

Веселий щойно — враз стаю сумним, 

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім, 

Любов кляну й хвалу їй шлю навстріч; 

Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч; 

Німий в мольбі, великий у малім. 

Я зневажав ще вчора небеса —  

Молюсь сьогодні й Богові лещу, 

А завтра вже від страху затремчу —  

Й набожність потім знов моя згаса. 

Коли тремтів від страху я — ті дні 

Спасіння, може, принесуть мені. 

(Переклад Віктора Марача) 

Джонн Донн 

Священні сонети. 19-й сонет «Щоб мучить мене…» 

О хвилювання й сумніви в борні:  

Мінливість неприродна йде за мною  

Постійно слідом; коли ж над святою  

Обітницею насміявсь, мені  

Й смішне тепер розкаяння — в земні  

Любові знов порину з головою:  

В паланні мерзну, не знайти спокою,  

Молюся мовчки в безміри марні.  

Не смів на небо вчора глянуть; нині  

Лещуся Богу влесливо й молюся:  

А завтра, побиваючись здригнуся.  

Хвилина віри, й спалахи гордині,  

Як дивовижний трем: та все ж найкраще  

Було у дні, коли тремтів пропаще.  

(Переклад Богдана Завідняка) 
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Мольєр (Жан Батіст Поклен) 

Міщанин-шляхтич 

(комедія на п’ять дій) 

Зміст 

Дія перша .......................................................................................................................................... 2756 

Дія друга ........................................................................................................................................... 2763 

Дія третя ........................................................................................................................................... 2775 

Дія четверта ..................................................................................................................................... 2798 

Дія п’ята ............................................................................................................................................ 2809 

 

Д і й о в і  о с о б и  к о м е д і ї  

П а н  Ж у р д е н , міщанин. 

П а н і  Ж у р д е н , його дружина. 

Л ю с і л ь, дочка Журденів. 

К л е о н т, закоханий у Люсіль. 

Д о р і м е н а, маркіза. 

Д о р а н т, граф, закоханий у Дорімену. 

Н і к о л ь, покоївка в Журденів. 

К о в ’ є л ь, слуга Клеонта. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. 

У ч е н ь  у ч и т е л я  м у з и к и. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. 

К р а в е ц ь. 

У ч е н ь  к р а в ц я. 

Д в а  л а к е ї. 

Д і й о в і  о с о б и  б а л е т у  

У першій дії 

С п і в а ч к а. 

Д в о є  с п і в а к і в. 

Т а н ц ю р и с т и. 

У другій дії 

У ч н і  к р а в ц е в і  (що танцюють). 
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У третій дії 

К у х а р і (що танцюють). 

У четвертій дії 

Троє співаків. 

Турецька церемонія 

М у ф т і й. 

Т у р к и, помічники муфтія (що танцюють). 

Д е р в і ш і (що співають). 

Т у р к и (що танцюють). 

У п’ятій дії 

Б а л е т  н а ц і й. 

Дія відбувається в Парижі, в господі пана Журдена 

Дія перша 

Ява 1 

Учитель музики, учень учителя музики, котрий акомпонує арію за столом, що стоїть посеред кону; співачка, 

двоє співаків, учитель танців, танцюристи. 

У ч и т е л ь  м у з и к и (до співаків). Заходьте до цієї зали й відпочиньте тут, поки він 

прийде. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в (до танцюристів). І ви теж заходьте,— сюди, на цей бік. 

У ч и т е л ь  м у з и к и (своєму учневі). Готово? 

У ч е н ь. Так. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Подивимось... О, та й справді добре! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Щось новеньке? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Так. Це арія для серенади. Я загадав йому написати її для нашого 

панка, поки він прокинеться. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Дозвольте глянути? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ви її почуєте разом із діалогом, коли він прийде. Зараз він вийде. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Тепер у нас з вами діла — з головою. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ого, ще б пак! Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам 

треба! Його фантазія — вдавати з себе галантного шляхтича — просто скарб для нас! 

І вам з вашими танцями, і мені з моєю музикою не завадило б, щоб усі були на нього 

схожі. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Ну, не цілком; мені хотілося б, аби він краще розумівся на тих 

речах, що ми їх для нього компонуємо. 
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У ч и т е л ь  м у з и к и. Він справді нічогісінько не тямить, зате добре платить; а це тепер 

найголовніше для нашого мистецтва. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Щодо мене, то зізнаюся вам,— мене вабить трохи ще й слава. 

Оплески мене хвилюють; на мою думку, для артиста справжня мука — тішити дурнів, 

марнувати час і сили на те, щоб зворушити якогось йолопа. Що не кажіть, а все-таки дуже 

приємно працювати для людей, котрі здатні відчути всі тонкі нюанси мистецтва, вміють 

оцінити красу нашої праці й щирою похвалою дають нам кілька дійсно чудових хвилин. 

Найкраща нагорода за все, що ви створили,— це бачити, що вас зрозуміли, і чути оплески, 

якими вас вшановують! На мою думку, ніщо не може зрівнятися з такою нагородою за 

працю, а похвала досвідчених людей — найвища насолода. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Що й казати! Я теж такої думки, але самих оплесків для життя 

ще надто мало. Найщиріші оплески не нагодують шлунка! Людина потребує чогось 

соліднішого! Найкраща похвала для мене та, яка переходить із рук просто до кишені. 

Звісно, панок наш — людина зовсім темна, плеще про все, не тямлячи нічого, і кожній 

нісенітниці аплодує; та за його гроші можна пробачити йому всяку дурість. Розуміння 

мистецтва в нього у гаманці, а похвала його — червінці; і оцей міщанин-неук, як бачите, 

платить нам далеко краще, ніж отой ясновельможний магнат, який нас сюди привів. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Я де в чому погоджуюся з вами... Та все ж мені здається, що ви 

вже надто наполягаєте на гроші. Грошолюбство — така паскудна річ, що кожній чесній 

людині слід не показувати нахилу до неї. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. А проте ви ж не відмовляєтеся від тих грошей, що їх наш панок 

вам дає! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Звісно, не відмовляюсь, але запевняю вас, я дбаю не тільки про 

гроші; я волів би, щоб він при своїх достатках хоч трохи виховав свій смак. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Я теж того бажаю; ми ж обоє саме на те з усієї сили й працюємо. 

Чи так, чи інак, а він прославить наш хист серед вельможного товариства; він нам 

платитиме за інших, а вони нас вихвалятимуть за нього. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Ось він іде. 

Ява 2 

Пан Журден у халаті й у нічному ковпаку; учитель музики, учитель танців, учень учителя музики, співачка, 

двоє співаків, танцюристи, двоє лакеїв. 

П а н  Ж у р д е н. Ну, панове? То як же буде? Ви покажете мені ваш легенький жарт? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. «Жарт»!.. Який жарт? 
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П а н  Ж у р д е н. Ну, той... Чи як там, по-вашому? Ваш пролог чи діалог зі співами 

й танцями? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Ага-а! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ми до ваших послуг. 

П а н  Ж у р д е н. Вам довелося-таки трохи почекати; то через те, що я сьогодні вбрався 

так, як убирається шляхетне панство; а мій кравець прислав мені такі вузькі шовкові 

панчохи, що я втратив був надію їх одягти... 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ми тут для того, щоб виконувати всі ваші бажання. 

П а н  Ж у р д е н. Прошу вас обох залишитися тут, доки мені не принесуть мого нового 

вбрання; я хочу, щоб ви побачили, яке воно ловке і як мені личить. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Все, що накажете. 

П а н  Ж у р д е н. Ви побачите, який я елегантний, елегантний з голови до п’ят. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ми у цьому певні. 

П а н  Ж у р д е н. Що ви скажете про цей індійський халат? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Він надзвичайно милий. 

П а н  Ж у р д е н. Мій кравець запевняє мене, що все вельможне панство вбирається 

вранці в отакі самісінькі халати. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Він вам дуже до лиця. 

П а н  Ж у р д е н. Лакей, агов! Обидва мої лакеї! 

П е р ш и й  л а к е й. Чого бажаєте, пане? 

П а н  Ж у р д е н. Нічого. Я хотів тільки перевірити, чи ви мене добре чуєте. (До 

учителя музики й до учителя танців.) Як вам подобаються мої лівреї? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Чудові! 

П а н  Ж у р д е н (розкривши халата, показує, що на ньому нові червоні оксамитні 

штани й зелений оксамитовий камзол). Це моє легке дезабільє
1
: у ньому я робитиму 

ранком різні вправи. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Пречудово! 

П а н  Ж у р д е н. Лакей! 

П е р ш и й  л а к е й. Пане? 

П а н  Ж у р д е н. Другий лакей! 

Д р у г и й  л а к е й. Пане? 

П а н  Ж у р д е н (скидаючи халата). Тримайте! (До учителя музики й учителя танців.) 

Я вам подобаюсь у цьому костюмі? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Розкіш: краще й бути не може. 

                                                      
1
 Домашній одяг, який не носять при сторонніх.— Прим. перекладача. 
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П а н  Ж у р д е н. То що ви мені покажете? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Я хотів би, щоб ви спочатку прослухали нову арію (показуючи на 

свого учня),— він щойно скомпонував її для серенади, яку ви мені замовили. Це один 

з моїх учнів; у нього щодо таких речей — хист надзвичайний. 

П а н  Ж у р д е н. Гаразд; але навіщо було доручати це учневі? Ви могли б самі 

скомпонувати таку штуку. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Вас, пане, бентежить слово учень? Але є такі учні, що 

розуміються на музиці не згірше від видатних маестро; це чудова арія! Послухайте-но 

тільки... 

П а н  Ж у р д е н (до лакеїв). Подайте мені мого халата, щоб я міг краще слухати. 

Стривайте... може, зручніше так, без халата... Ні. Давайте його сюди; так буде краще. 

С п і в а ч к а  

Нудьгую день і ніч, нудьгую і страждаю, 

Бо став немилий я чудовим цим очам; 

Коли так мучите того, хто вас кохає,— 

Що ж можете вчинить, Ірісо, ворогам? 

П а н  Ж у р д е н. Ой, та й сумна ж яка пісня! Аж спати захотілося... Я волів би, щоб ви 

зробили з неї трохи веселішу. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Але ж, пане, треба, щоб арія відповідала словам. 

П а н  Ж у р д е н. Мене оце недавнечко вивчили співати однієї прехорошої пісеньки. 

Стривайте-но... Ла... Як же її співається? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Далебі, не знаю. 

П а н  Ж у р д е н. Там щось про овечку... 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Про овечку? 

П а н  Ж у р д е н. Атож. Ага! (Співає.) 

Я гадав, що Жанетон 

Ніжна та гарненька 

І ласкава, мов мала 

овечка біленька. 

Дарма! Дарма! 

Я ж не відав того, 

Що ці білі зубки 

І гостріші, й зліші, 

Ніж в тигра лісного. 

Правда, хороша? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Найкраща в світі. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. І ви її чудово співаєте. 
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П а н  Ж у р д е н. Бачите, а ще й не вчився музики. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. А слід було б навчитися, пане, так само, як і танців. Ці два 

мистецтва тісно поєднані одне з одним... 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. ...І виховують у людині почуття прекрасного. 

П а н  Ж у р д е н. Хіба шляхтичі теж вчаться музики? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Звісно, пане. 

П а н  Ж у р д е н. То й я вчитимусь. Тільки не знаю, як би його знайти час для того; бо, 

крім учителя фехтування, що вже працює зі мною, я запросив ще й учителя філософії, що 

має почати цього ранку. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Філософія, звісно, дає дещо; але музика, пане, музика... 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Музика й танці... Музика й танці — ось що найбільш потрібне 

людині. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Найкорисніша річ для держави — це музика. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Найкорисніша річ для держави — це танці. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Без музики не може існувати жодна держава. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Без танців людина не знала б, що їй робити. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Все безладдя, всі війни, що кояться в світі, виникають саме через 

те, що ніхто не вчиться музики. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Всі злигодні людства, всі фатальні зміни, що ними сповнена 

історія, всі помилки дипломатів, усі невдачі великих полководців,— усе це сталося саме 

через те, що людство не вміє танцювати. 

П а н  Ж у р д е н. Як то? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Хіба ж війна не є наслідок того, що між людьми немає єдності? 

П а н  Ж у р д е н. То правда. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. І коли б усі люди вчилися музики,— чи не було б те засобом 

об’єднати їх усіх і встановити загальний мир на землі? 

П а н  Ж у р д е н. Ваша правда. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Коли людина чинить неправильно — чи то в родинних, чи то 

в державних справах, чи то командуючи військом,— хіба ж не кажуть завше: такий-то 

зробив неправильний крок у такій-то справі? 

П а н  Ж у р д е н. Авжеж; так кажуть. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. А неправильний крок роблять чому? Хіба ж не тому, що не 

вміють добре танцювати? 

П а н  Ж у р д е н. То правда,— ви маєте рацію обоє. 
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У ч и т е л ь  м у з и к и. Ми, власне, й хотіли довести вам, які корисні танці та музика й 

наскільки вони вищі за всі інші мистецтва й науки. 

П а н  Ж у р д е н. Тепер я розумію. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ви маєте бажання познайомитися з нашими творами? 

П а н  Ж у р д е н. Аякже! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Я вже вам колись розповідав про мої спроби висловити музикою 

різні почуття. 

П а н  Ж у р д е н. Чудово! 

У ч и т е л ь  м у з и к и (до співаків). Ідіть сюди. (До пана Журдена.) Ви повинні собі 

уявити, що вони вбрані, як пастухи. 

П а н  Ж у р д е н. Чому це завше, як пастухи? Все у вас пастухи та й пастухи. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Коли розмова ведеться в супроводі музики, то найкраща для того 

форма є — пастораль. Пастухи тільки те й робили, що співали; і то було б зовсім 

ненатурально і недотепно, коли б вельможні принци або ситі міщани почали 

висловлювати свої почуття співом. 

П а н  Ж у р д е н. Ну, гаразд, гаразд! Побачимо. 

Музичний діалог 

Співачка та двоє співаків. 

С п і в а ч к а  

Душа в закоханості краю 

Спокою ні на мить не зна... 

Там, кажуть, з радістю нудьгують і зітхають... 

Хай кажуть, але добре знаю, 

Що в світі кращого над воленьку нема. 

П е р ш и й  с п і в а к  

У світі кращого нема над ніжні чари, 

Що дві душі запалюють пожаром, 

одним незміряним бажанням! 

Немає щастя без любові жару! 

Позбав життя солодкого кохання — 

І радість, втіха зникнуть в хмарах... 

Д р у г и й  с п і в а к  

Як солодко було б спізнать любові, 

Аби вірити міг я любки слову. 

Даремна річ! Жорстока доля злая! 

Я череднички вірної не знаю... 

Через їх рід лукавий і неситий 

Отруєне кохання всього світу. 
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П е р ш и й  с п і в а к  

Ніжна жага! 

С п і в а ч к а  

Щирість щаслива!.. 

Д р у г и й  с п і в а к  

Жінка брехлива!.. 

П е р ш и й  с п і в а к  

О дорога! 

С п і в а ч к а  

Мого серця ти пара! 

Д р у г и й  с п і в а к  

Геть! Жахлива примаро! 

П е р ш и й  с п і в а к  

Ненависть смертельну покинь і кохай. 

С п і в а ч к а  

А дівчину вірну знайдеш,— пошукай! 

Д р у г и й  с п і в а к  

Даремне!.. Де її зустріну?.. 

С п і в а ч к а  

Щоб нашу честь оборонить — 

Любов моя до послуг пана. 

Д р у г и й  с п і в а к  

Та чи ж повірю я на мить, 

Що ти не зрада, не омана? 

С п і в а ч к а  

Хто з двох відданіше коха,— 

Ми легко перевірить можем. 

Як вірність в нас буя! 

П а н  Ж у р д е н. Оце й усе? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Все. 

П а н  Ж у р д е н. До ладу підібрано... ще й вирази такі ловкенькі. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. А ось і моя робота. Покажу вам невеличкий зразок граційних 

рухів та різноманітних поз, що роблять танці такими чарівними. 

П а н  Ж у р д е н. І знову пастухи? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Це вже як вам схочеться. (До танцюристів.) Починайте! 

Вихід балету 

Чотири танцюристи виконують різні па під керівництвом учителя танців. 
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Дія друга 

Ява 1 

Пан Журден, учитель музики, учитель танців. 

П а н  Ж у р д е н. От так штука! Та й ловко ж оті панки підстрибують! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Коли вони танцюватимуть під музику, буде ще краще; побачите, 

який чудовий балет ми для вас приготували. 

П а н  Ж у р д е н. Він мені сьогодні саме до речі. Особа, на честь якої я все це 

влаштовую, має скоро завітати до мене на обід. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Все напоготові. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Проте ще дечого бракує; така чарівна особа, як ви, що так високо 

шанує мистецтво і має гроші, повинна щотижня влаштовувати в себе концерти — 

щосереди або щочетверга. 

П а н  Ж у р д е н. А в шляхтичів такі штуки бувають? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ну, звісно, пане. 

П а н  Ж у р д е н. О, тоді й у мене будуть. А чи ж добре вийде? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ще б пак! Потрібні три голоси: дискант, альт і бас, що їх 

акомпануватимуть — альт, теорба та для партії, баса — клавесин; ритурнелі
1
 гратимуть 

дві скрипки. 

П а н  Ж у р д е н. Можна буде взяти ще й морську сурму. Морська сурма дуже мені 

подобається, вона така милозвучна. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Дозвольте вже нам усе впорядкувати. 

П а н  Ж у р д е н. Не забудьте ж мерщій співаків прислати, щоб співали нам під час 

обіду. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Все буде як слід. 

П а н  Ж у р д е н. А головне, щоб балет був добрий. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Не турбуйтесь, ви будете вдоволені; між іншим, ми вам 

покажемо кілька різних менуетів... 

П а н  Ж у р д е н. Ого-го! Щодо менуетів — я дока. Гляньте-но, як ловко я 

танцюю. Ану лиш, пане вчителю. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Візьміть же вашого капелюха, пане мій, прошу вас. 

Пан Журден бере в лакея свого капелюха й одягає його поверх нічного ковпака.  

Учитель танців бере Журдена за руку і, наспівуючи менуета, танцює з ним разом. 

                                                      
1
 Повторювана, як приспів, коротка музична фраза в акомпанементі, що стоїть на початку, 

наприкінці або між куплетами вокальної п’єси.— Прим. перекладача. 
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Ла, ла, ла, ла, ла, ла, 

ла, ла, ла, ла, ла, ла, 

ла, ла, ла, ла, ла, ла, 

ла, ла, ла, ла, ла, ла, 

ла, ла, ла, ла, ла, ла. 

В такт, в такт, будьте ласкаві! 

Ла, ла, ла, ла, ла. 

Ноги рівно! 

Ла, ла, ла. 

Вище голову, вище голову! 

Ла, ла, ла, ла, ла, ла, 

ла, ла, ла, ла. 

Не тримайте так незграбно руки! 

Ла, ла, ла, ла. 

Носки, носки вивертайте! 

Ла, ла, ла. 

Тримайтеся струнко! 

П а н  Ж у р д е н. Ну, як? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Кращого собі й уявити не можна. 

П а н  Ж у р д е н. До речі, навчіть мене, як годиться вклонятися маркізі; це мені буде 

скоро потрібно. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Вклонятися маркізі? 

П а н  Ж у р д е н. Атож; маркізі, що зветься Дорімена. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Дозвольте вашу руку. 

П а н  Ж у р д е н. Навіщо? Ви зробіть самі, а я запам’ятаю. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Якщо ви бажаєте зробити глибокий шанобливий уклін, то 

спочатку треба ступити крок назад і вклонитися низько-низько, потім треба наблизитись 

до неї, ще тричі вклоняючись, і на останньому поклоні впасти їй до ніг. 

П а н  Ж у р д е н. Ану покажіть! 

Учитель танців показує. 

Зрозуміло. 

Ява 2 

Пан Журден, учитель музики, учитель танців, ла кей. 

Л а к е й. Пане, ваш учитель фехтування прийшов. 

П а н  Ж у р д е н. Скажи йому, щоб ішов сюди та починав вправи. (До учителя 
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музики й до учителя танців.) Я хочу, щоб ви подивилися, як я фехтую. 

Ява 3 

Пан Журден, учитель фехтування, учитель музики, учитель танців, лакей (з двома рапірами). 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я (бере в лакея обидві рапіри, одну з них подає Журденові). 

Почнемо, пане! Вклоняйтеся! Корпус рівно! Спирайтесь трохи на ліве стегно. Ноги 

тримайте на одній лінії. Рука проти клуба. Кінець рапіри проти плеча. Не простягайте так 

руки... Ліва рука врівні з оком... Ліве плече назад. Голову вище. Дивіться сміливіше. 

Вперед! Бийте, раз-два. Спокійно. Ще. Раз, два. Крок назад. En garde. Крок назад. Коли 

робите удар, пане, то робіть його рапірою, обороняючи корпус. раз-два. Починайте,— 

тьєрс. Вперед! Корпус спокійно. Вперед! Бийте, раз-два. Спокійно. Ще. Раз, два. Крок 

назад. En garde, пане en garde! (Коле кілька разів, вигукуючи: «Захищайтесь!») 

П а н  Ж у р д е н. Ну як? 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Ви зробили величезний крок вперед. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Я вже розповідав вам, що секрет фехтування полягає в 

двох речах: завдавати ударів, а самому їх не діставати; коли ви робитимете так, як 

я демонстрував вам минулої лекції,— ви ніколи не дозволите себе вдарити, якщо тільки 

зумієте відкинути рапіру вашого супротивника від лінії вашого тіла; а для цього треба 

зробити лиш невеличкий рух рукою — або до себе, або від себе. 

П а н  Ж у р д е н. То виходить, що й боягуз може вбити свого супротивника, а сам завше 

зостанеться цілий? 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Безперечно. Хіба ж ви цього не бачили на власні очі? 

П а н  Ж у р д е н. Атож. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Тепер ви розумієте, на яку пошану заслужили в державі ми, 

вчителі фехтування, й оскільки наше мистецтво вище за всякі інші некорисні науки, як, 

наприклад, танці, музика або... 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Помалу, помалу, пане фехтмайстре! Прошу висловлюватися 

з повагою щодо танців. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Будьте ласкаві, ставтеся з повагою до неперевершеної краси 

музики. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Кумедні люди! Як можна рівняти ваші науки до моєї?! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Скажіть, будь ласка, яка поважна особа! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Оце так кумедна тварина зі своїм нагрудником! 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Ах ви ж, нікчемний ви танцюристе! Стривайте-но, ви в 

мене затанцюєте! І вас теж, нікчемний ви музико, я вас примушу співати по-моєму. 
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У ч и т е л ь  т а н ц і в. Стережіться, пане задирако, ось я вам пропишу науку! 

П а н  Ж у р д е н (до учителя танців). Чи ви не здуріли? лаєтеся з людиною, що знає всі 

тьєрси та карти і може легко вбити вас задля науки?! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Начхав я на його тьєрси та карти! 

П а н  Ж у р д е н (до учителя танців). Постривайте, я вам кажу. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я (до учителя танців). Що таке?! Ах ти ж, миршавий ти 

зухвальцю! 

П а н  Ж у р д е н. Та годі-бо, пане фехтмайстре! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в (до учителя фехтування). Що таке?! Ах ти ж, здоровезна ти шкапо! 

П а н  Ж у р д е н. Та годі-бо, пане танцмайстре! 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Ось я вам зараз... 

П а н  Ж у р д е н (до учителя фехтування). Помалу, помалу! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. А підійдіть-но, підійдіть! Я вас навчу... 

П а н  Ж у р д е н (до учителя танців). Заспокойтесь! 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Ось я вам зараз почухаю спинку... 

П а н  Ж у р д е н (до учителя фехтування). Змилуйтесь! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Ось я вам зараз полатаю боки... 

П а н  Ж у р д е н (до учителя танців). Я вас благаю... 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Дозвольте, ми його трохи помуштруємо, повчимо його, як 

розмовляти слід! 

П а н  Ж у р д е н (до учителя музики). Боже мій! Та покиньте-бо! 

Ява 4 

Учитель філософії, пан Журден, учитель музики, учитель танців, учитель фехтування, лакей. 

П а н  Ж у р д е н. Ах, пане філософе, ви прийшли саме вчасно із вашою філософією. 

Зробіть ласку, помиріть оцих добродіїв. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. У чім справа? Що сталося, панове? 

П а н  Ж у р д е н. Та, бачте, посварилися за те, яке мистецтво вище: музика, танці чи 

фехтування... Ображали тут один одного... мало до бійки не дійшло. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ах, панове, чи можна так аж із шкури лізти? Та хіба ж ви не 

читали вченого трактату Сенеки «Про гнів?» Чи є що гіршого, ганебнішого за ту 

пристрасть, що робить з людини подібну до лютого звіра? Хіба ж розум наш не повинен 

керувати всіма нашими почуттями? 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Даруйте, пане! Але ж він зневажає нас обох, ставлячись із таким 

презирством до танців, яких я навчаю, та до музики — його професії! 
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У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Серйозна людина повинна стояти понад усякі образи; 

найкраща відповідь на них — стриманість і терпіння. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Вони такі нахабні, що прирівнюють свої професії до моєї! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Та чи ж варто хвилюватися через таку дрібницю? Люди не 

повинні, сперечатися з-за суєтної слави... Мудрість та чесноти найкраще нас 

кваліфікують. 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Я йому доводжу, що танці — то така наука, яку всі повинні 

шанувати. 

У ч и т е л ь  м у з и к и. А я кажу, що до музики людство споконвіку ставилося 

з повагою. 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. А я доводжу їм обом, що фехтування — то найкраща 

і найнеобхідніша наука з усіх наук на світі. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. А що ж таке, на вашу думку, філософія? Мені здається, що ви 

всі троє чималі нахаби! Та як ви смієте так самовпевнено базікати в моїй присутності, так 

безсоромно називати наукою речі, які не варті навіть того, щоб називатися мистецтвом! 

То просто злиденні жалюгідні рукомества вуличних борців, співаків та комедіантів! 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Геть, собачий філософе! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Геть, огидний педанте! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Геть, учена шкапо! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Що-о?! Ах ви ж шахраї, грабіжники!.. (Кидається на них, і всі 

троє починають його бити.) 

П а н  Ж у р д е н. Пане філософе! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Поганці! Шахраї! Нахаби! 

П а н  Ж у р д е н. Пане філософе! 

У ч и т е л ь  ф е х т у в а н н я. Мерзенна тварюко! 

П а н  Ж у р д е н. Панове! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Безсоромники! 

П а н  Ж у р д е н. Пане філософе! 

У ч и т е л ь  т а н ц і в. Сто чортів! Заплішений дурню! 

П а н  Ж у р д е н. Панове! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Вражі душі! 

П а н  Ж у р д е н. Пане філософе! 

У ч и т е л ь  м у з и к и. Геть к бісу, зухвальцю! 

П а н  Ж у р д е н. Панове! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Шахраї! Голодранці! Брехуни! Дурисвіти! 
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П а н  Ж у р д е н. Пане філософе! Панове! Пане філософе! Панове! Пане філософе! 

Всі учителі, лупцюючи один одного, виходять. 

Ява 5 

Пан Журден, лакей. 

П а н  Ж у р д е н. О! Бийтесь, товкмачте один одного, скільки влізе; я не втручатимусь; 

чого доброго, ще порвеш собі вбрання, вас рознімаючи. Дурень був би я, коли б устряв 

у вашу бійку, щоб і мені ще перепало! 

Ява 6 

Учитель філософії, пан Журден, лакей. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї (поправляючи свого коміра). Вернімося до нашої лекції. 

П а н  Ж у р д е н. Ах, пане, мені дуже прикро, що вони вас попобили! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Пусте! філософ до всього повинен ставитися спокійно, 

сприймати речі просто. Я складу на них сатиру в стилі Ювенала. Ого, вона їм добре 

дошкулить! Та годі про це. Чого, власне, ви хочете вчитися? 

П а н  Ж у р д е н. Всього, чого зможу; я ж страх як хочу зробитися вчений! Така лють 

мене бере, тільки-но згадаю, що батько з матір’ю не вчили мене різних наук у дитинстві. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ваші міркування дуже розумні; nam, sine doctrina, vita est 

quasi mortis imago. Вам це зрозуміло, бо ви, звісно, знаєте латину? 

П а н  Ж у р д е н. Атож; а ви, проте, поясніть мені так, ніби я її зовсім не знаю; а що ж 

воно означає? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Це означає, що «без науки життя майже подібне до смерті». 

П а н  Ж у р д е н. Та й мудра ж ота латина! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ви маєте якісь основи, якісь початкові наукові знання? 

П а н  Ж у р д е н. Ну звісно! Я вмію читати й писати.. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. З чого ж ми з вами почнемо? Чи не хочете, я вас почну вчити 

логіки? 

П а н  Ж у р д е н. А що то за штука — логіка? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Вона вчить нас трьох процесів мислення. 

П а н  Ж у р д е н. Хто ж вони такі, оті три процеси мислення? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Перший, другий і третій. Перший полягає в тому, щоб добре 

розуміти все на підставі загальних властивостей; другий — у тому, щоб добре 
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розбиратися в усьому на підставі категорій; і, нарешті, третій — у тому, щоб складати 

вірні висновки за допомогою фігур: Barbara, celarent, Darii, Ferio, Balipton
1
 тощо. 

П а н  Ж у р д е н. Ех, та й слова ж які хитромудрі! Ні, ця логіка мені не до смаку. Нумо 

вивчати щось цікавіше. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Хочете вчитися моралі? 

П а н  Ж у р д е н. Моралі? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Так. 

П а н  Ж у р д е н. Що ж вона розповідає, ота мораль? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Вона розповідає про блаженство; вчить людей стримувати 

свої пристрасті, і... 

П а н  Ж у р д е н. Ні, то не для мене: я запальний, як тисяча чортів, і ніяка мораль мене 

не стримає; я волію гніватись та лаятись скільки влізе, коли маю на те охоту! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ну, то, може, бажаєте попрацювати над фізикою. 

П а н  Ж у р д е н. А то що за музика — фізика? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Фізика вивчає закони всіх фізичних явищ і властивості тіл, 

природу стихій, ознаки металів, мінералів, каміння, рослин і тварин, вона з’ясовує 

причини виникнення райдуги, мандрівних вогнів, комет, зірниць, грому, блискавки, дощу, 

снігу, граду, вітрів та бурі. 

П а н  Ж у р д е н. Тут щось забагато галасу та плутанини. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ну, то чого ж я вас учитиму? 

П а н  Ж у р д е н. Навчіть мене орфографії. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. З охотою. 

П а н  Ж у р д е н. А потім навчіть мене, як його довідуватися, глянувши в календар, 

коли саме буває місяць, а коли не буває. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Гаразд. Щоб виконати ваше бажання, розглядаючи справку з 

філософського боку, треба почати все по порядку: по-перше, треба вивчити всі 

властивості літер і спосіб їх вимовляння. Отже, я мушу вам зазначити, що літери 

поділяються на голосні, які звуться так через те що визначають звуки голосу, та на 

приголосні, які звучать при голосних. Вони потрібні для того, щоб показати різні зміни 

звуків. Існує п’ять голосних літер, або голосних звуків: А, Е, І, О, У. 

П а н  Ж у р д е н. Це все я розумію. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Щоб вимовити А, треба широко розкрити рота: А. 

                                                      
1 Штучно створені назви різних видів силогізмів (умовиводів) у схоластичній логіці.— 

Прим. перекладача. 
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П а н  Ж у р д е н. А, А. Так. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Звук Е треба вимовляти, наближаючи нижню щелепу до 

верхньої: А, Е. 

П а н  Ж у р д е н. А, Е, А, Е. Далебі, так. Ах! Та й цікаво ж! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. А щоб вимовити звук І, треба ще більше наблизити щелепи, 

витягаючи куточки рота аж до вух: А, Е, І. 

П а н  Ж у р д е н. А, Е, І, І, І, І. Правильно! Хай живе наука! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Щоб вимовити звук О, треба трохи розкрити щелепи 

і зблизити куточки губ: О. 

П а н  Ж у р д е н. О, О. Авжеж так, правда! А, Е, І, О; І, О. Просто — чудо! І, О; І, О. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Рот набирає форми кружальця, що нагадує собою літеру О. 

П а н  Ж у р д е н. О, о, о. Ваша правда. О. Ах! Як добре, коли дечого навчишся! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Щоб вимовити звук У, ми майже стискаємо зуби, витягаючи 

губи вперед, і стуляємо їх трохи, але не дуже міцно: У. 

П а н  Ж у р д е н. У, У. А й справді так. У. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Обидві ваші губи витягаються вперед так, наче ви робите 

гримасу; ось чому, коли вам схочеться посміятися з кого, зробити йому криву міну,— вам 

досить тільки вимовити: У. 

П а н  Ж у р д е н. У, У. Справді, справді! Ах! І чого ж то не вчився я раніше, щоб усе теє 

знати! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Завтра ми розглянемо інші літери — приголосні. 

П а н  Ж у р д е н. І вони такі цікаві, як і оці? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Безперечно. Ось, наприклад, щоб вимовити приголосну Д, 

треба тільки кінчиком язика доторкнутися верхніх зубів: ДА. 

П а н  Ж у р д е н. ДА, ДА. Так. Ах! Дивна річ! Дивна річ! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. А коли схочете вимовити Ф, придавіть верхніми зубами 

нижню губу: ФА. 

П а н  Ж у р д е н. ФА, ФА. Далебі, правда! Ах, матінко ж моя й батечку! Недобрим 

словом вас згадую! 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. А щоб вимовити Р, треба підперти кінчиком язика піднебіння; 

проте силою дихання язик щоразу повертається на попереднє місце, що спричиняється до 

невеличкого тремтіння: Р, РА. 

П а н  Ж у р д е н. Р, Р, РА; Р, Р, Р, Р, Р, РА. А таки правда. Ах, який же ви молодець! А 

я? Скільки часу я прогайнував! Р, Р, Р, РА. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Я поясню вам усі тонкощі цієї вельми цікавої науки. 
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П а н  Ж у р д е н. Будьте такі ласкаві! А тепер я маю сказати вам дещо під секретом... 

Я закохався в одну шляхетну даму і прошу вас дуже — допоможіть мені написати до неї 

ніжну записочку; я хочу її впустити цій дамі до ніг. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Гаразд. 

П а н  Ж у р д е н. Адже ж це буде гречно? Чи не так? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Звісно. Ви хочете написати до неї віршами? 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ні, навіщо віршами? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Ага! Ви волієте прозою? 

П а н  Ж у р д е н. Ні, не хочу я ні прози, ані віршів. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Але ж конче треба щось: чи одне, чи друге. 

П а н  Ж у р д е н. Чому? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. А тому, пане, що ми можемо висловлювати наші думки 

тільки прозою або віршами. 

П а н  Ж у р д е н. Тільки прозою або віршами? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Так, пане. Все, що не проза,— то є вірші, а що не вірші — те 

проза. 

П а н  Ж у р д е н. А коли ми розмовляємо,— це що ж таке? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Проза. 

П а н  Ж у р д е н. Що? Коли я кажу: «Ніколь, принеси мені мої пантофлі та подай мені 

мого нічного ковпака», то це — проза? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Так, пане. 

П а н  Ж у р д е н. Далебі, понад сорок років розмовляю я прозою, а мені це ніколи й на 

думку не спадало; велике, велике вам спасибі, що пояснили. Отож — я хотів би їй 

написати: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання». То 

чи не можна ці самі слова сказати галантніше? Знаєте, ну якось делікатніше висловитись? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Напишіть, що полум’я її очей обернуло в попіл ваше серце; 

що ви і вдень і вночі терпите через неї жорстокі... 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ні, ні; нічого такого я не хочу. Я хочу написати їй тільки те, що 

я вам сказав: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання». 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Треба було б написати про це докладніше. 

П а н  Ж у р д е н. Ні, кажу ж вам! Я хочу, щоб у листі були саме ці слова. Тільки треба 

розставити їх як слід, по-модному, так, щоб вийшло делікатно, як нині заведено. Будьте 

ласкаві, навчіть мене, як найкраще це зробити. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Їх можна насамперед написати й так, як ви самі сказали: 

«Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання». Або: «Від 
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кохання смерть мені віщують, прекрасна маркізо, ваші чудові оченята». Або: «Ваші 

оченята чудові від кохання мені віщують, прекрасна маркізо, смерть». Або: «Смерть ваші 

чудові оченята, прекрасна маркізо, від кохання мені віщують». Або ж: «Віщують мені 

ваші оченята чудові смерть, прекрасна маркізо, від кохання». 

П а н  Ж у р д е н. А як же воно найкраще? 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Найкраще так, як самі сказали: «Прекрасна маркізо, ваші 

чудові оченята віщують мені смерть від кохання». 

П а н  Ж у р д е н. От так штука! Ніколи того не вчився, а вийшло одразу добре. Щиро 

вам дякую і прошу вас прийти завтра трохи раніше. 

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Не турбуйтесь, я не запізнюсь. 

Ява 7 

Пан Журден, лакей. 

П а н  Ж у р д е н (до лакея). Та невже ще й досі не принесли мого нового вбрання? 

Л а к е й. Ні, пане. 

П а н  Ж у р д е н. Той клятий кравець примушує мене чекати, коли в мене стільки діла. 

Ох; який же я лютий! Щоб йому добра не було! Щоб його лихоманка замучила, того 

розбійника кравця! Щоб його чорти вхопили, того кравця! Щоб його чума задавила, того 

кравця! Хай тільки попадеться він мені зараз, отой негідник кравець, собака кравець, 

пройдисвіт кравець, я йому... 

Ява 8 

Пан Журден, кравець; учень кравцевий з убранням для пана Журдена; лакей. 

П а н  Ж у р д е н. Ага! Ось і ви! А я вже почав був на вас гніватися. 

К р а в е ц ь. Я ніяк не міг прийти раніше, пане. Вже й так довелося засадити аж 

двадцятеро хлопців за ваше вбрання. 

П а н  Ж у р д е н. Ви мені прислали такі вузькі шовкові панчохи, що я ледве в них вліз. 

Ось маєте,— аж дві петельки луснуло. 

К р а в е ц ь. Вони ще розтягнуться. 

П а н  Ж у р д е н. Так, так, коли всі петельки луснуть. Та ще й черевики, що ви їх 

замовили для мене, страх як муляють мені ноги. 

К р а в е ц ь. Зовсім не муляють, пане. 

П а н  Ж у р д е н. Як то не муляють?! 

К р а в е ц ь. Ні, вони зовсім вам не муляють. 

П а н  Ж у р д е н. А я вам кажу, що муляють. 
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К р а в е ц ь. То вам тільки так здається. 

П а н  Ж у р д е н. Того й здається, бо я таки добре те відчуваю. Не боліло б,— то не 

здавалося б! 

К р а в е ц ь. Гляньте-но,— не кожний придворний має таке розкішне вбрання. Дивом 

дивуюся,— як це мені пощастило зробити вам такий строгий костюм, хоч і не чорного 

кольору; для цього треба бути справді високим майстром. Б’юсь об заклад, що 

й найкращий кравець не зуміє такого пошити. 

П а н  Ж у р д е н. Що ж це таке? Ви пустили квіточки голівками донизу. 

К р а в е ц ь. Але ж ви й слова не сказали, що хочете догори. 

П а н  Ж у р д е н. А хіба про це треба говорити? 

К р а в е ц ь. Аякже. Всі аристократи носять тільки так! 

П а н  Ж у р д е н. Аристократи носять голівками донизу? 

К р а в е ц ь. Авжеж, пане. 

П а н  Ж у р д е н. О! А й справді красиво. 

К р а в е ц ь. Коли хочете, то я можу пустити їх і догори. 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ні. 

К р а в е ц ь. Ви тільки скажіть. 

П а н  Ж у р д е н. Ні, кажу ж вам, не треба; ви добре зробили. А як ви гадаєте, чи буде 

мені це вбрання до лиця? 

К р а в е ц ь. Ви ще й питаєте! Та жоден художник не зробив би своїм пензлем краще. 

Я маю одного учня: щодо штанів — то це справжній геній; а другий у справі камзолів — 

просто герой нашого часу. 

П а н  Ж у р д е н. А перука й пера пристойні? 

К р а в е ц ь. Все — як слід. 

П а н  Ж у р д е н (придивляючись до кравцевого вбрання). Еге-ге, добродію кравець! 

А крам оцей дуже мені знайомий,— він же від мого останнього костюма, що ви мені 

пошили! Я пізнав його одразу. 

К р а в е ц ь. То був такий добрий крам, пане... Я не міг утерпіти, щоб не відкраяти й собі 

кусничок на вбрання. 

П а н  Ж у р д е н. Так-то воно так; але навіщо ж було краяти від мого? 

К р а в е ц ь. Чи не хочете поміряти ваше нове вбрання? 

П а н  Ж у р д е н. Аякже, давайте. 

К р а в е ц ь. Стривайте: це так не робиться. Я привів людей із собою, щоб одягнути вас 

під музику; таке вбрання одягається зазвичай із церемонією. Агей! Ввійдіть-но сюди! 

Ява 9 
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Пан Журден; кравець; учень кравцевий; учні кравцеві, що танцюють; лакей. 

К р а в е ц ь (до учнів). Одягніть це вбрання на пана Журдена так, як ви вбираєте 

вельможних осіб. 

Перший вихід балету 

Чотири хлопці, танцюючи, наближаються до пана Журдена. Двоє знімають з нього штани для вправ, а двоє 

інших знімають камзола; після цього, рухаючись увесь час у такт, вони одягають на нього  

нове вбрання. Пан Журден походжає між них, а вони роздивляються, чи добре той костюм  

на нього припасований. 

У ч е н ь  к р а в ц е в и й. Шляхетний пане, зробіть ласку, дайте хлопцям дещицю, щоб 

вони випили за ваше здоров’я. 

П а н  Ж у р д е н. Як ти на мене сказав? 

У ч е н ь  к р а в ц е в и й. Шляхетний пане. 

П а н  Ж у р д е н. Шляхетний пане! Ось воно що — вбратися так, як убираються 

вельможні особи! А вберися-но по-міщанському, то на тебе зроду не скажуть — 

шляхетний пане. (Даючи гроші.) Маєш, оце тобі за шляхетного пана. 

У ч е н ь  к р а в ц е в и й. Дуже вам вдячні, ваша ясновельможносте. 

П а н  Ж у р д е н. «Ясновельможносте»! Ого! Ясновельможність! Постривай, друже 

мій... Ясновельможність теж дечого варта; це ж неабияка дрібничка — ясновельможність! 

Маєш! Ось що дає тобі його ясновельможність. 

У ч е н ь  к р а в ц е в и й. Ваша ясновельможносте, ми всі вип’ємо за здоров’я вашої 

світлості. 

П а н  Ж у р д е н. «Вашої світлості»! Ого-го! Стривай; не йди ще. До мене — «ваша 

світлість»! (Стиха, набік) От, їй-право, якщо дійде до «високості»,— увесь гаманець йому 

віддам. (Уголос.) Тримай, ось тобі за мою «світлість»! 

У ч е н ь  к р а в ц е в и й. Глибока вам дяка, ваша ясновельможносте, за вашу ласку. 

П а н  Ж у р д е н (набік). Добре зробив, що спинився, а ні, то я б йому всенького 

гаманця віддав. 
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Ява 10 

Другий вихід балету 

Чотири учні кравцеві танцюють на радощах, що пан Журден так їх обдарував. 

Дія третя 

Ява 1 

Пан Журден, два лакеї. 

П а н  Ж у р д е н. Йдіть за мною. Я хочу пройтися трохи в новім убранні, показати себе 

по місті; та глядіть мені: йдіть слідом за мною, не відставайте ні на крок,— нехай усі 

бачать, що ви мої лакеї. 

Л а к е й. До ваших послуг, пане. 

П а н  Ж у р д е н. Покличте до мене Ніколь: мені треба їй дещо наказати. Стійте, ось 

вона саме йде. 

Ява 2 

Пан Журден, Ніколь, два лакеї. 

П а н  Ж у р д е н. Ніколь! 

Н і к о л ь. Що таке? 

П а н  Ж у р д е н. Слухай-но... 

Н і к о л ь (сміючись). Хі-хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ти чого смієшся? 

Н і к о л ь. Хі-хі-хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Що з цим паскудним дівчиськом? 

Н і к о л ь. Хі-хі-хі! На кого ви схожі! Хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Що таке? 

Н і к о л ь. Ах, ах! Боже ж ти мій! Хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ти що ж це, нахабнице... З мене смієшся? 

Н і к о л ь. Ні, ні, пане; як то можна?.. Хі-хі-хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ось ну лишень, засмійся ще раз,— постривай, заробиш від мене. 

Н і к о л ь. Ніяк не можу спинитися, пане. Хі-хі-хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ти не перестанеш? 

Н і к о л ь. Даруйте, паночку; але ж ви такі кумедні, що я ніяк не втримаюся від сміху. 

Хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ви гляньте-но, яка зухвалість! 
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Н і к о л ь. Ой, ви ж такі кумедні-прекумедні в цьому вбранні! Хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Я ж тобі... 

Н і к о л ь. Даруйте, будь ласка. Хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Слухай-но, якщо ти зараз же не перестанеш,— присягаюся, я дам тобі 

такого ляпаса, якого ти ще зроду не діставала. 

Н і к о л ь. Гаразд, пане! Вже перестала; я не сміятимуся більше. 

П а н  Ж у р д е н. Тож-то! Ти мені гляди! Поприбираєш мені зараз же... 

Н і к о л ь. Хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Поприбираєш як слід... 

Н і к о л ь. Хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Поприбираєш, кажу тобі, в залі, та... 

Н і к о л ь. Хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ти знову? 

Н і к о л ь (падаючи від сміху). Стривайте, пане,— краще побийте мене, а тільки дайте 

насміятися досхочу; так мені буде легше. Хі-хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ой, як візьмусь я за тебе... 

Н і к о л ь. Пане, я просто лусну, якщо не посміюся... Хі-хі-хі! 

П а н  Ж у р д е н. Ну, чи бачив хто коли таку негідницю? Зухвало сміється простісінько 

мені в вічі замість того, щоб слухати моїх наказів! 

Н і к о л ь. Що ви бажаєте, щоб я зробила, пане? 

П а н  Ж у р д е н. Бажаю, щоб ти, дурисвітко, поприбирала добре в кімнатах; до мене 

незабаром мають завітати гості. 

Н і к о л ь (підводячись). Ах! Далебі, я вже не маю більше охоти сміятись! Усі ваші гості 

завше такого понароблюють, так понасмічують у кімнатах, що від самого цього слова 

в мене починає псуватися настрій. 

П а н  Ж у р д е н. Може, ти бажаєш, щоб я задля тебе позамикав мої двері для всіх 

знайомих? 

Н і к о л ь. Принаймні для декого з них не завадило б їх замкнути. 

Ява 3 

Пані Журден, пан Журден, Ніколь, два лакеї. 

П а н і  Ж у р д е н. Горенько! Цього ще бракувало! Що це ти нап’яв на себе, чоловіче? 

Чи не надумавсь часом людей посмішити, що вбрався, наче опудало городнє? Чи хочеш, 

щоб на тебе всі пальцями тицяли? 

П а н  Ж у р д е н. Тільки дурні та дурелі, жінко, тицятимуть на мене пальцями. 
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П а н і  Ж у р д е н. Вже й так тицяють. З твого поводження давно вже всі сміються. 

П а н  Ж у р д е н. Хто ж оті всі, дозвольте запитати? 

П а н і  Ж у р д е н. Всі ті, що мають здоровий глузд і розумніші за тебе. А мені просто 

сором дивитися на все, що ти виробляєш. Власної господи не впізнаєш! Можна подумати, 

що в нас щодня яке свято; тільки те й робитеся, що з ранку й до смерку на скрипках 

терликають та пісень горлають. Бідні сусіди, ніколи не мають спокою. 

Н і к о л ь. Пані правду кажуть. Я не зможу додержувати в господарстві ладу, якщо тут 

швендятиме така сила всякого люду. Понаносять сюди на підошвах болота мало не 

з цілого міста, а бідній Франсуазі — робота! Вона геть змучилася, натираючи щодня 

підлоги після ваших славнозвісних учителів, які до нас учащають. 

П а н  Ж у р д е н. Ой Ніколь, гляди! Ну й служниця ж у нас! Проста мужичка, а така 

гостра на язик! 

П а н і  Ж у р д е н. Ніколь має рацію. А розуму в неї більше, ніж у тебе. Ну, скажи, будь 

ласка, нащо тобі здався учитель танців у твої роки? 

Н і к о л ь. А той довготелесий фехтувальник? Цілий будинок здригається, коли він 

гупає ногами... І незчуєшся, як він усю підлогу нам у залі повивертає. 

П а н  Ж у р д е н. Цитьте ви, і покоївко, і жінко! 

П а н і  Ж у р д е н. Може, ти хочеш вивчитися танцювати на старість, коли вже не 

володатимеш ногами? 

Н і к о л ь. Може, вам заманулося когось убити? 

П а н  Ж у р д е н. Цитьте, я вам кажу! Нічого ви не тямите — ні одна, ні друга; вам і не 

збагнути, які це дає вільготи. 

П а н і  Ж у р д е н. Ти подумав би краще, як дочку заміж віддати: вона в нас якраз на 

порі. 

П а н  Ж у р д е н. Я подумаю про те, коли нагодиться добра партія для неї, а тим часом 

хочу думати об тім, щоб самому дечого хорошого навчитися. 

Н і к о л ь. Я чула, пані, що вони, щоб ситіша юшка варилася, ще й учителя філософії 

собі найняли. 

П а н  Ж у р д е н. Авжеж. Я хочу розуму набратися, щоб не пасти задніх у пристойному 

товаристві. 

П а н і  Ж у р д е н. А чи не пішов би ти краще до школи, щоб тебе там добре відшмагали 

на старості літ? 

П а н  Ж у р д е н. А чому б то й ні? Я б з радістю дозволив відшмагати себе отут при 

всіх, хоч і зараз, аби тільки знати все те, чого вчать у школі! 

Н і к о л ь. Далебі, оте б вам добре кісточки розім’яло. 
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П а н  Ж у р д е н. Атож. 

П а н і  Ж у р д е н. Все оте ох яке потрібне, щоб вести наше господарство! 

П а н  Ж у р д е н. А щоб ти знала! Ви обидві міркуєте собі, як дві курки, і мені сором, 

що ви такі темні. Ось, приміром (до пані Журден), чи знаєш ти, що ти зараз кажеш? 

П а н і  Ж у р д е н. Ще б пак! Дуже добре знаю, що кажу до діла і що тобі треба почати 

жити іншим ладом. 

П а н  Ж у р д е н. Не про це мова. Я тебе питаю, що то за слова, що ти їх допіру сказала. 

П а н і  Ж у р д е н. Розумні слова, а твоя поведінка дуже нерозумна. 

П а н  Ж у р д е н. Кажу ж тобі, не про це мова. Я тебе ось про що питаю: те, про що я 

з тобою розмовляю, те, що я тобі зараз кажу,— що це таке? 

П а н і  Ж у р д е н. Дурниці. 

П а н  Ж у р д е н. Та ні. Не так... Те, що ми обоє говоримо? Вся наша з тобою розмова? 

П а н і  Ж у р д е н. Ну? 

П а н  Ж у р д е н. Як це зветься? 

П а н і  Ж у р д е н. Про мене, називай, як хочеш. 

П а н  Ж у р д е н. Це — проза, неосвічена ти жінко! 

П а н і  Ж у р д е н. Проза? 

П а н  Ж у р д е н. Еге ж, проза. Все, що проза,— то не є вірші, а все, що не вірші,— те 

проза. Чула? Одне слово — наука! О!.. (До Ніколь.) А ти, чи ти тямиш, як треба стулити 

губи, щоб вимовити У? 

Н і к о л ь. Що таке? 

П а н  Ж у р д е н. Атож. Що ти робиш, коли кажеш У? 

Н і к о л ь. Що? 

П а н  Ж у р д е н. А спробуй лишень сказати — У. 

Н і к о л ь. Ну, У. 

П а н  Ж у р д е н. Що ти робиш? 

Н і к о л ь. Кажу У. 

П а н  Ж у р д е н. Гаразд, але коли ти кажеш У, то що ж ти робиш? 

Н і к о л ь. Я роблю те, що ви мені наказуєте? 

П а н  Ж у р д е н. Ох! Ну й рахуба, коли маєш справу з дурноверхими! Ти витягаєш губи 

вперед і наближаєш верхню щелепу до нижньої. У — ось, бачиш? Я роблю гримасу — У. 

Н і к о л ь. Та й ловко ж! 

П а н і  Ж у р д е н. Чудасія, та й годі! 

П а н  Ж у р д е н. Ви б ще й не таке сказали, коли б побачили О або ДА, ДА і ФА, ФА! 

П а н і  Ж у р д е н. Що воно за нісенітниця? 
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Н і к о л ь. Кому те потрібне? 

П а н  Ж у р д е н. Як же вони мене дратують, оці дурелі! 

П а н і  Ж у р д е н. Вижени ти всіх отих панків з їхніми дурощами. 

Н і к о л ь. А особливо того, довготелесого фехтувальника: де не пройде по хаті, там 

і насмітить. 

П а н  Ж у р д е н. Скажіть, будь ласка! Їм учитель фехтування не припав до серця! А ось 

я тобі зараз доведу, що ти нічогісінько не тямиш. (Наказує подати собі рапіри і одну з них 

дає Ніколь.) На, тримай. Стій рівно! Коли хочеш, колоти картом, то треба зробити так; 

а коли хочеш колоти тьєрсом, то треба зробити так. Це найвірніший засіб, щоб тебе ніколи 

не вбили; а коли б’єшся з ким-небудь, то найважливіше — знати, що тобі не загрожує 

небезпека. Ану лишень спробуй, кольни мене разочок! 

Н і к о л ь. Ну ось, маєте! (Кілька разів коле пана Журдена.) 

П а н  Ж у р д е н. Помалу! Ей, ти! Ой! Обережно!.. Хай тобі чорт, негіднице! 

Н і к о л ь. Ви ж самі звеліли колоти. 

П а н  Ж у р д е н. Звелів; але ти почала колоти мене тьєрсом замість того, щоб колоти 

мене картом, і ти не маєш навіть терпіння почекати, поки я відіб’ю удар. 

П а н і  Ж у р д е н. Та ти зовсім з глузду з’їхав, чоловіче! Чи чувано таке?! І всі вигадки 

почалися в тебе відтоді, як ти з отими аристократами злигався. 

П а н  Ж у р д е н. Якщо я вітаю в моїй господі аристократів, то це свідчить тільки про 

те, що я маю витончений смак; далеко розумніше знатися з ними, ніж приятелювати 

з твоїми міщанами. 

П а н і  Ж у р д е н. Нічого й казати! Велику ти маєш користь від знайомства 

з шляхетними панами! А особливо від отого красунчика графа, котрим ти так захопився, 

що й розум втратив! 

П а н  Ж у р д е н. Цить мені! Подумай перш, ніж маєш що сказати. А чи знаєш ти, 

жінко, що ти зовсім не знаєш, про кого ти говориш, коли ти говориш про нього? То дуже 

висока особа, далеко значніша, ніж ти собі уявляєш,— справжній вельможа; він розмовляє 

з самим королем так само, як оце я з тобою. Хіба ж це не велика честь для мене, що така 

вельможна особа так до мене вчащає, називає мене своїм дорогим другом і вважає мене 

собі за рівню? Нікому й на думку не спадає, які послуги він мені робить; а при всіх він 

буває такий ласкавий до мене, що мені аж самому стає незручно. 

П а н і  Ж у р д е н. Еге ж, він робить тобі послуги, він до тебе ласкавий, але за те ж 

і грошенята в тебе позичає. 
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П а н  Ж у р д е н. Ну, та й що! Хіба ж те не робить мені честі, що я позичаю гроші 

людині такій вельможній? Та чи ж можу я не зробити такої дрібнички для людини, що зве 

мене, своїм дорогим другом? 

П а н і  Ж у р д е н. А той вельможний пан, що він робить для тебе? 

П а н  Ж у р д е н. Ого-го! Всі здивувалися б, якби довідались. 

П а н і  Ж у р д е н. А саме? 

П а н  Ж у р д е н. Баста! Цього вже я не скажу. Досить з тебе й того, що коли я 

й позичив йому грошей,— він поверне мені свій борг увесь до останнього су, і навіть дуже 

скоро. 

П а н і  Ж у р д е н. Овва! Дожидайся! 

П а н  Ж у р д е н. Побачиш. Він же мені сам сказав. 

П а н і  Ж у р д е н. Атож, атож; наставляй кишені. 

П а н  Ж у р д е н. Він дав мені шляхетне слово честі. 

П а н і  Ж у р д е н. Брехня! 

П а н  Ж у р д е н. Та невже? Ну, та й уперта ж ти, жінко! А я тобі кажу, що він 

додержить свого слова, я цього певний! 

П а н і  Ж у р д е н. А я певна, що ні! І всі його милі розмови тільки на те, щоб 

якнайкраще пошити тебе в дурні. 

П а н  Ж у р д е н. Замовкни! Та ось він і сам. 

П а н і  Ж у р д е н. Цього ще бракувало! Напевне, знову прийшов позичати в тебе 

грошей. Дивитися на нього гидко! 

П а н  Ж у р д е н. Замовкни, кажу тобі! 

Ява 4 

Дорант, пан Журден, пані Журден, Ніколь. 

Д о р а н т. Мій дорогий друже, пане Журдене, як ся маєте? 

П а н  Ж у р д е н. Дуже добре, ваша вельможносте; милості прошу до господи. 

Д о р а н т. А пані Журден як поживає? 

П а н і  Ж у р д е н. Пані Журден. живе собі, як може. 

Д о р а н т. О! Пане Журдене, яке ж на вас розкішне вбрання! 

П а н  Ж у р д е н. Атож; ось гляньте. 

Д о р а н т. В цьому костюмі ви виглядаєте чудово; в нас при дворі не знайдеться 

жодного юнака, що мав би таку струнку постать, як ви. 

П а н  Ж у р д е н (набік). Хе-хе! 

П а н і  Ж у р д е н (набік). Знає, як підійти! 
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Д о р а н т. Ану ж бо, поверніться! Дуже елегантно! 

П а н і  Ж у р д е н (набік). Еге ж, однаковий дурень — що ззаду, що й спереду. 

Д о р а н т. Слово честі, пане Журдене, я страх як скучив за вами! Знаєте, з усіх наших 

шляхетних вельмож,— ні до кого не почуваю я такої пошани, як до вас; саме сьогодні 

ранком я говорив про вас у королівській спочивальні. 

П а н  Ж у р д е н. Я не вартий такої честі, вельможний пане. (До пані Журден.) 

У королівській спочивальні! 

Д о р а н т. Надіньте ж капелюха. 

П а н  Ж у р д е н. Вельможний пане, з глибокої пошани до вас... 

Д о р а н т. Боже мій, та надіньте ж! Прошу вас, без церемоній. 

П а н  Ж у р д е н. Вельможний пане... 

Д о р а н т. Надіньте капелюха, кажу ж вам, пане Журдене,— адже ж ви мій друг. 

П а н  Ж у р д е н. Вельможний пане,— я ваш покірний слуга. 

Д о р а н т. Тоді і я не надіну капелюха, якщо ви не надінете свого. 

П а н  Ж у р д е н (надіваючи капелюха). Краще здатися нечемним, ніж упертим. 

Д о р а н т. Ви ще не забули, звісно, що я винен вам гроші. 

П а н і  Ж у р д е н (набік). Ще б пак! Ми пам’ятаємо те дуже добре. 

Д о р а н т. Ви були такі ласкаві, що кілька разів охоче позичали мені гроші; і, треба 

визнати,— робили те вельми делікатно. 

П а н  Ж у р д е н. Вельможний пане, ви жартуєте... 

Д о р а н т. Проте я вважаю за мій найсвятіший обов’язок платити борги і вмію цінити 

послуги тих, хто стає мені в пригоді. 

П а н  Ж у р д е н. Я цього певний, вельможний пане. 

Д о р а н т. Я хочу поквитатися з вами; і прийшов зараз саме для того, щоб разом з вами 

звести рахунки. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Ну, жінко,— що скажеш? Тепер бачиш, як ти 

набрехала на нього? 

Д о р а н т. Я така людина, що любить сплачувати всі свої борги одразу. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Хіба ж я тобі цього не казав? 

Д о р а н т. Отже, подивимося, скільки саме я вам винен? 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Усе твої безглузді підозри! 

Д о р а н т. Ви добре пам’ятаєте, скільки ви мені позичили грошей? 

П а н  Ж у р д е н. Здається, пам’ятаю. Я записав собі для пам’яті. Ось рахунок. Першого 

разу видано вам дві сотні луїдорів. 

Д о р а н т. Правильно. 
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П а н  Ж у р д е н. Другого разу — сто двадцять. 

Д о р а н т. Так. 

П а н  Ж у р д е н. Потім — ще сто сорок. 

Д о р а н т. Ви маєте рацію. 

П а н  Ж у р д е н. Все те разом становить чотири сотні шістдесят луїдорів, або п’ять 

тисяч шістдесят ліврів. 

Д о р а н т. Рахунок правильний. П’ять тисяч шістдесят ліврів. 

П а н  Ж у р д е н. Тисячу вісімсот тридцять два ліври заплатив я за ваші плюмажі
1
. 

Д о р а н т. Саме так. 

П а н  Ж у р д е н. Дві тисячі сімсот вісімдесят ліврів — вашому кравцеві. 

Д о р а н т. Вірно. 

П а н  Ж у р д е н. Чотири тисячі триста сімдесят дев’ять ліврів дванадцять су і вісім 

деньє — вашому крамареві. 

Д о р а н т. Чудово. Дванадцять су і вісім деньє. Рахунок правильний. 

П а н  Ж у р д е н. І тисячу сімсот сорок вісім ліврів сім су чотири деньє — вашому 

сідляреві. 

Д о р а н т. Все правда. Скільки ж виходить разом? 

П а н  Ж у р д е н. Разом — п’ятнадцять тисяч вісімсот ліврів. 

Д о р а н т. Підсумок правильний. П’ятнадцять тисяч вісімсот ліврів. Додайте до цього 

рахунку ще дві сотні луїдорів, що ви їх дасте мені сьогодні,— і тоді буде рівно 

вісімнадцять тисяч франків, які я поверну вам незабаром. 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Ну що, хіба ж я не вгадала? 

П а н  Ж у р д е н. Мовчи! 

Д о р а н т. Може, то завдасть вам великого клопоту — виконати моє прохання? 

П а н  Ж у р д е н. Ба! Зовсім ні... 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Цей панок робить з тебе дійну корову. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Цить! 

Д о р а н т. Якщо вам це незручно, то я звернуся до іншого кого. 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ні, вельможний пане. 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Він не заспокоїться, доки не пустить тебе 

з торбами. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Цить, кажу тобі! 

Д о р а н т. Скажіть одверто, може, моє прохання для вас обтяжливе? 

П а н  Ж у р д е н. Анітрохи, вельможний пане. 

                                                      
1
 Прикраса з пір’я на головних уборах.— Прим. перекладача. 
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П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Це справжній пройдисвіт! 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Чи ти замовкнеш, нарешті?  

Д о р а н т. Звісно, я маю багато знайомих, котрі охоче позичили б мені потрібну суму, 

але ж ви мій найкращий друг, і я просто боявся, що ви образитесь, якщо я позичу в кого 

іншого. 

П а н  Ж у р д е н. Ви мені робите завелику честь, вельможний пане. Зараз я принесу 

гроші. 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Що? Ти йому ще хочеш дати грошей?! 

П а н  Ж у р д е н (стиха до пані Журден). Що ж поробиш? Хіба ж я можу відмовити 

такій високій особі, котра ще нині вранці говорила про мене в королівській спочивальні? 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до пана Журдена). Ех! Ти таки справжній йолоп! 

Ява 5 

Дорант, пані Журден, Ніколь. 

Д о р а н т. Ви наче в кепському настрої... Що з вами, пані Журден? 

П а н і  Ж у р д е н. Голова мені болить, мало не лусне... 

Д о р а н т. А де ж ваша шановна донечка? Чому це її не видко? 

П а н і  Ж у р д е н. Моя шановна донечка там, де їй зараз слід бути. 

Д о р а н т. А як вона себе почуває? 

П а н і  Ж у р д е н. Вона себе почуває досить добре на своїх двох ногах. 

Д о р а н т. Чи не завітаєте ви разом з вашою донечкою цими днями до королівського 

палацу подивитися наш балет і комедію? 

П а н і  Ж у р д е н. Атож, атож! Нам зараз дуже кортить сміятися; дуже кортить нам 

сміятися зараз! 

Д о р а н т. Мені здається, пані Журден, що ви мали неабиякий успіх у кавалерів, як були 

молоді; ви, мабуть, славилися красою й приємною вдачею. 

П а н і  Ж у р д е н. Мати божа! Та хіба ж пані Журден така вже руїна, добродію? Голова 

в неї від старості трясеться, чи що? 

Д о р а н т. Ах, боже мій, пані Журден, даруйте, будьте ласкаві!.. Я зовсім забув, що ви 

ще молоді; я завше такий неуважний... Прошу вас пробачити мені мою зухвалість. 

Ява 6 

Пан Журден, пані Журден, Дорант, Ніколь. 

П а н  Ж у р д е н (до Доранта). Маєте. Тут рівно дві сотні луїдорів. 
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Д о р а н т. Запевняю вас, пане Журдене, що я ввесь до ваших послуг; стати вам 

у пригоді чимсь при дворі — то моє найпалкіше бажання. 

П а н  Ж у р д е н. Дякую вам красненько. 

Д о р а н т. Якщо пані Журден матиме охоту подивитися придворну виставу, я накажу 

приготувати їй найкращі місця в залі. 

П а н і  Ж у р д е н. Пані Журден. цілує ваші ручки… 

Д о р а н т (стиха до пана Журдена). Наша чарівна маркіза, як я вже сповістив вас про те 

запискою, завітає зараз до вас пообідати й подивитися на балет; мені пощастило вмовити 

її прийняти, нарешті, той подарунок, що ви його хочете їй презентувати. 

П а н  Ж у р д е н. Відійдімо, про всякий випадок, трохи далі. 

Д о р а н т. Цілий тиждень проминув з того часу, як ми з вами бачилися востаннє, і я ще 

не мав нагоди розповісти вам про той діамантовий перстень, що ви його доручили мені 

передати їй від вашого імені; страшенно важко було перемогти її делікатність; лише 

сьогодні згодилася вона, нарешті, його прийняти. 

П а н  Ж у р д е н. А він же їй сподобався? 

Д о р а н т. Надзвичайно! Я майже певен, що краса того діаманта збудить у її серці ніжну 

прихильність до вас. 

П а н  Ж у р д е н. Дай боже! 

П а н і  Ж у р д е н (до Ніколь). Як удвох зійдуться, так і водою їх не розіллєш! 

Д о р а н т. Я доклав усіх сил, аби вона зрозуміла, який коштовний ваш подарунок і яке 

безмежне ваше кохання. 

П а н  Ж у р д е н. Не знаю вже, як вам і дякувати, вельможний пане. Мені страх як 

незручно, що така висока особа, як ви, і так клопочеться задля мене! 

Д о р а н т. Ви жартуєте? Хіба друзі можуть бути такі дріб’язкові? Хіба ви самі не 

зробили б такого при нагоді й для мене? 

П а н  Ж у р д е н. О, ще й як! Від щирого серця. 

П а н і  Ж у р д е н (до Ніколь). Немов який тягар лягає мені на серце, коли він до нас 

приходить! 

Д о р а н т. Щодо мене, то я ладен зробити все для мого друга. Я теж упадав коло 

чарівної маркізи; але коли ви мені сказали, що закохалися в неї,— пам’ятаєте? — я сам за 

себе забув і одразу ж узявся допомагати вам у ваших сердечних, справах. 

П а н  Ж у р д е н. То правда. Ви такі великодушні, що мені аж соромно!.. 

П а н і  Ж у р д е н (до Ніколь). Він, здається, й не збирається йти звідси? 

Н і к о л ь. Їм удвох дуже весело,— ви ж бачите. 
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Д о р а н т. А вам таки пощастило зворушити їй серце! Жінки більш за все люблять, щоб 

задля них не жалкували грошей; ваші щоденні серенади, ваші численні букети, той 

чудовий феєрверк на воді, діамант, якого ви їй подарували, і, нарешті, новий сюрприз, що 

ви його для неї готуєте,— все те набагато красномовніше розповідає про ваше кохання, 

ніж усі слова, які ви могли б сказати їй особисто. 

П а н  Ж у р д е н. Нічого не пошкодую, щоб протоптати собі стежечку до її серця. 

Вельможна дама має для мене особливу, чарівну принадність; таку честь я ладен купити 

за всяку ціну... 

П а н і  Ж у р д е н (до Ніколь). Про віщо вони так довго шепочуться? Підійди-но до них 

тихесенько та послухай. 

Д о р а н т. Скоро ви матимете насолоду милуватися нею і досхочу натішите ваші очі. 

П а н  Ж у р д е н. Щоб нам почувати себе вільніше, я влаштував так, що моя жінка 

обідатиме нині в своєї сестри, де й сидітиме до самісінького вечора. 

Д о р а н т. Чудова ідея! Ваша дружина могла б нам клопоту завдати. Я вже замовив 

кухареві обід від вашого імені і наказав також приготувати все, що буде потрібне для 

балету. Той балет — мій власний твір, і, якщо тільки виконання відповідатиме ідеї,— 

я певен, що... 

П а н  Ж у р д е н (помітивши, що Ніколь підслуховує, дає їй ляпаса). Це що таке? Ах ти 

ж, зухвале дівчисько! (До Доранта.) Ходімо звідси, прошу вас. 

Ява 7 

Пані Журден, Ніколь. 

Н і к о л ь. Далебі, пані, я таки добре заробила за свою цікавість. Але здається мені, що 

там не все чисто. Вони розмовляють про якісь справи, яких вам зовсім не можна знати. 

П а н і  Ж у р д е н. Вже давно, Ніколь, маю я підозру на мого чоловіка. Я почуваю, що 

він мене дурить, що він упадає коло когось,— от і намагаюся вивідати, коло кого саме. 

Крім того, час уже й про мою дочку подбати. Ти ж знаєш, як Клеонт її кохає: він і мені 

припав до серця; отож я й хочу допомогти йому в цій справі та віддати за нього мою 

Люсіль, якщо мені пощастить. 

Н і к о л ь. По правді вам скажу, моя пані,— я просто в захваті, що ви погоджуєтеся на 

цей шлюб; вам подобається пан, а мені ще більше — його слуга. Ох, та й добре ж було б, 

коли б нас повінчали одночасно! 

П а н і  Ж у р д е н. Біжи ж мерщій до Клеонта та перекажи йому від мене, щоб він ту ж 

мить сюди з’явився: ми підемо разом до мого чоловіка прохати в нього згоди на цей 

шлюб. 
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Н і к о л ь. Біжу, пані, з радістю! Ще ніколи ви мені не давали приємнішого доручення. 

Пані Журден виходить. 

Ото зрадіють обоє! 

Ява 8 

Клеонт, Ков’єль, Ніколь. 

Н і к о л ь (до Клеонта). Ага! Ось і ви до речі! А я несу вам радісну звістку... Я хочу... 

К л е о н т. Геть, зраднице лукава, і ніколи не смій морочити мене твоїми брехливими 

словами! 

Н і к о л ь. Отак ви приймаєте... 

К л е о н т. Геть, кажу тобі, і скажи твоїй зрадливій панночці, що їй більше не пощастить 

одурити простака Клеонта! 

Н і к о л ь. Що воно й до чого?.. Не розберу... Мій любенький Ков’єлю, скажи ж хоч ти, 

що все те означає? 

К о в ’ є л ь. Твій любенький Ков’єль, гидке дівчисько?! Геть з очей моїх, мерзотнице! 

Дай мені спокій! 

Н і к о л ь. Як? І ти теж... 

К о в ’ є л ь. Геть з очей моїх, кажу тобі! І не балакай до мене більш ніколи! 

Н і к о л ь. Оце так так! Яка муха їх обох укусила? Побіжу мерщій розкажу про все 

панночці. 

Ява 9 

Клеонт, Ков’єль. 

К л е о н т. Як?! Поводитися так із своїм коханим, з коханим, найвірнішим та 

найпалкішим з усіх коханих на світі! 

К о в ’ є л ь. То щось нечуване, що вони нам обом учинили! 

К л е о н т. Я кохаю її понад усе на світі,— я такий ніжний з нею; нікого в світі не маю 

я дорожчого за неї; тільки про неї турбуюся, думаю, мрію, тільки її бажаю... вся моя 

радість тільки в ній; я розмовляю, тільки про неї, думаю тільки про неї, уві сні бачу тільки 

її; я живу тільки нею, серце моє б’ється тільки для неї, я дихаю тільки нею,— все життя 

моє в ній... І за таку відданість — отака мені нагорода!.. Два дні не бачив я її — й вони 

видалися мені за два страшні сторіччя... І ось, нарешті,— ми зустрічаємося випадково: 

серце моє затрепетало, обличчя запалало — і я, забувши з радощів за все на світі, кидаюсь 

у захваті до неї... А зрадниця, відвертаючись, зневажливо проходить повз мене, наче 

й знати мене не знає. 
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К о в ’ є л ь. Я кажу те ж саме. 

К л е о н т. Чи ж може що зрівнятися, Ков’єлю, з таким лукавством невдячної Люсіль? 

К о в ’ є л ь. А що може зрівнятися, паничу, з лукавством тієї мерзенної Ніколь? 

К л е о н т. І це після таких самопожертв, після стількох зітхань, присягань, що до них 

змусили мене її принади! 

К о в ’ є л ь. І це після такого невтомного піклування, після того, як я стільки допомагав 

їй на кухні! 

К л е о н т. Після тих сліз, що я пролив біля її ніг! 

К о в ’ є л ь. Після тих численних відер з водою, що я попотягав для неї з криниці! 

К л е о н т. Після такої пристрасті, після таких пестощів, коли я сам себе забував! 

К о в ’ є л ь. Після такого жару, який я терпів біля печі, повертаючи за неї печеню на 

рожні! 

К л е о н т. Вона уникає мене з презирством! 

К о в ’ є л ь. Вона нахабно повертається до мене спиною! 

К л е о н т. Така зрадливість заслуговує найвищої кари! 

К о в ’ є л ь. Така підлість варта тисяч ляпасів! 

К л е о н т. Не смій мені ніколи заступатися за неї! 

К о в ’ є л ь. Я, паничу? Боже мене борони! 

К л е о н т. Не смій ніколи зрадницю обороняти! 

К о в ’ є л ь. Не турбуйтесь. 

К л е о н т. Що б ти не казав, захищаючи її,— те не матиме ніякої ваги для мене. 

К о в ’ є л ь. Та в мене й у думках такого немає! 

К л е о н т. Я їй того ніколи не подарую, я порву з нею всі стосунки! 

К о в ’ є л ь. Я пристаю. 

К л е о н т. Той добродій граф, що до них учащає, запав їй, мабуть, в око... Ручуся, що її 

принадила його вельможність. Але честь моя вимагає, щоб я запобіг цій зраді. Я хочу 

зробити точнісінько так, як і вона, і їй не пощастить вихвалятися тим, що вона покинула 

мене перша. 

К о в ’ є л ь. Дуже добре! Що ж до мене, то я цілком поділяю ваші почуття. 

К л е о н т. То підігрій же мою досаду і підтримай в мені силу задушити в собі рештки 

того кохання, яке може в мені озватися до неї. Благаю тебе,— кажи мені про неї тільки 

погане! Змальовуй мені її в такому вигляді, щоб вона викликала в мені до себе тільки 

огиду; зазначай, будь ласка, всі її хиби, аби вона мені спротивіла! 
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К о в ’ є л ь. Її хиби, паничу? Та вона ж гримасниця, вертлява мавпочка,— та й годі! 

І надало ж вам закохатися в неї?! Не бачу я там нічого особливого; ви знайдете сотні 

інших, що багато більше будуть варті вашого кохання. Перш за все, очі в неї маленькі... 

К л е о н т. Авжеж, очі в неї невеликі; а проте скільки в них вогню! Таких блискучих, 

таких палких, таких ніжних оченяток — у цілому світі не знайдеш! 

К о в ’ є л ь. Та й рот у неї надто великий... 

К л е о н т. Так; але ж яка чарівна усмішка,— я зроду такої не бачив. Не можна спокійно 

дивитися на її чудовий ротик, він викликає палкі бажання! Він так і вабить до себе! 

К о в ’ є л ь. Ще й на зріст мала... 

К л е о н т. Так. Зате ж яка струнка та зграбна! 

К о в ’ є л ь. І розмовляє, й поводиться вона якось недбало. 

К л е о н т. То правда; але все в неї так граційно виходить... В її поводженні стільки 

чарівності, вона така приваблива, що не скоритися їй — неможливо! 

К о в ’ є л ь. А вже щодо розуму... 

К л е о н т. Ах, Ков’єлю! Який у неї тонкий, який гнучкий розум! 

К о в ’ є л ь. Розмовляє вона... 

К л е о н т. Розмовляє вона чудово! 

К о в ’ є л ь. Вона завше серйозна. 

К л е о н т. А ти хотів би, щоб вона цілісінький день тільки те й робила, що реготала? 

Що може бути нестерпнішого за жінку, котра щохвилини ладна сміятись? 

К о в ’ є л ь. Та вона ж найвередливіша жінка в світі. 

К л е о н т. Так, вона вередлива,— не заперечую; проте красуні все до лиця, від красуні 

все стерпиш. 

К о в ’ є л ь. Ну, коли так,— вас не переконаєш! Бачу я, ви маєте охоту кохати її завше. 

К л е о н т. Я? Ні, краще вмерти! Я її ненавидітиму так, як колись кохав... 

К о в ’ є л ь. Як же ви цього досягнете? Адже ж вона, по-вашому, сама довершеність? 

К л е о н т. Тим страшнішою буде моя помста... Ненависть покаже, який я непохитний. 

Вона прекрасна, чарівна, приваблива для мене — я визнаю за нею всі ті цінності — 

і покидаю її. Та ось і вона. 

Ява 10 

Люсіль, Клеонт, Ков’єль, Ніколь. 

Н і к о л ь (до Люсіль). Щодо мене, то я мало не луснула від злості! 

Л ю с і л ь. Вір мені, Ніколь, тут не може бути іншої причини... Та ось і він! 

К л е о н т (до Ков’єля). Я не хочу з нею розмовляти! 
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К о в ’ є л ь. Я все робитиму, як і ви. 

Л ю с і л ь. У чому річ, Клеонте? Що з вами? 

Н і к о л ь. Та що з тобою, Ков’єлю? 

Л ю с і л ь. Чому ви такі сумні? 

Н і к о л ь. Чого це ти намурмосився? 

Л ю с і л ь. Чи ви оніміли, Клеонте? 

Н і к о л ь. Чи тобі мову відібрало, Ков’єлю? 

К л е о н т. Ось хто справжня лиходійка! 

К о в ’ є л ь. Ось хто Іуда! 

Л ю с і л ь. Я бачу — вас збентежила наша сьогоднішня зустріч?! 

К л е о н т (до Ков’єля). Ага-а! Зрозуміли, що накоїли! 

Н і к о л ь. Мабуть, тебе взяло за печінку те, як ми сьогодні ранком повелися з вами? 

К о в ’ є л ь (до Клеонта). На злодієві шапка горить! 

Л ю с і л ь. Адже ж то єдина причина вашого гніву,— чи не так, Клеонте? 

К л е о н т. Так, підступна,— саме так, якщо ви бажаєте знати; але ж не турбуйтесь! Вам 

не пощастить тріумфувати. Я перший пориваю з вами всякі стосунки, аби позбавити вас 

насолоди відштовхнути мене! Звісно, мені нелегко буде подолати моє кохання до вас; 

невимовна туга огорне мою душу; певний час я навіть терпітиму страшні муки; але 

я витерплю все і краще вирву собі серце, ніж піддамся слабості і знову повернуся до вас! 

К о в ’ є л ь (до Ніколь). А куди він, туди й я. 

Л ю с і л ь. От уже й справді — багато галасу з нічого! Я вам зараз поясню, Клеонте, 

чому саме я ухилилася від зустрічі з вами сьогодні ранком. 

К л е о н т (намагаючись піти від Люсіль). Ні, я не бажаю нічого слухати! 

Н і к о л ь (до Ков’єля). Я розкажу тобі зараз, чому ми так хутенько пройшли повз 

вас сьогодні. 

К о в ’ є л ь (намагаючись також піти від Ніколь). Я не хочу нічого слухати! 

Л ю с і л ь (ідучи за Клеонтом). Отже, сьогодні ранком... 

К л е о н т (ідучи й не дивлячись на Люсіль). Ні, я вам кажу! 

Н і к о л ь (ідучи за Ков’єлем). Зрозумій, що... 

К о в ’ є л ь (також ідучи й не дивлячись на Ніколь). Ні, зраднице! 

Л ю с і л ь. Слухайте! 

К л е о н т. Я не маю до вас діла!.. 

Н і к о л ь. Дай же мені сказати! 

К о в ’ є л ь. Я глухий... 

Л ю с і л ь. Клеонте! 
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К л е о н т. Ні! 

Н і к о л ь. Ков’єлю! 

К о в ’ є л ь. Нізащо! 

Л ю с і л ь. Стривайте! 

К л е о н т. Пусті балачки! 

Н і к о л ь. Вислухай мене! 

К о в ’ є л ь. Дурниці! 

Л ю с і л ь. Одну хвилинку! 

К л е о н т. Ніколи. 

Н і к о л ь. Трошки терпіння! 

К о в ’ є л ь. До дідька! 

Л ю с і л ь. Два слова! 

К л е о н т. Ні, тепер — кінець! 

Н і к о л ь. Одне слово! 

К о в ’ є л ь. Відчепись від мене! 

Л ю с і л ь (спиняючись). Гаразд! Якщо ви не хочете мене вислухати,— залишайтеся зі 

своїми думками... можете робити, що хочете... 

Н і к о л ь (теж зупиняючись). Коли так,— роби, як знаєш! 

К л е о н т (повертаючись до Люсіль). Ну, скажіть же, нарешті, яка причина вашого 

милого поводження. 

Л ю с і л ь (намагаючись піти від Клеонта). Я вже не маю більше охоти з вами про це 

розмовляти. 

К о в ’ є л ь (повертаючись до Ніколь). Ну, ну, поясни ж нам, нарешті, в чому тут 

справа? 

Н і к о л ь (намагаючись також піти від Ков’єля). Я більше нічого не хочу тобі 

поясняти. 

К л е о н т (ідучи за Люсіль). Скажіть же мені... 

Л ю с і л ь (ідучи й не дивлячись на Клеонта). Ні, я нічого не скажу. 

К о в ’ є л ь (ідучи за Ніколь). Поясни ж мені... 

Н і к о л ь (ідучи і теж не дивлячись на Ков’єля). Ні, мені нічого поясняти. 

К л е о н т. Змилуйтесь! 

Л ю с і л ь. Я ж вам сказала,— ні! 

К о в ’ є л ь. Зроби ласку! 

Н і к о л ь. І не подумаю. 

К л е о н т. Я вас прошу! 
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Л ю с і л ь. Ідіть собі! 

К о в ’ є л ь. Благаю тебе! 

Н і к о л ь. Забирайся! 

К л е о н т. Люсіль! 

Л ю с і л ь. Ні! 

К о в ’ є л ь. Ніколь! 

Н і к о л ь. Нізащо! 

К л е о н т. Заради всього святого! 

Л ю с і л ь. Я не хочу. 

К о в ’ є л ь. Ну, скажи ж мені... 

Н і к о л ь. Ніколи. 

К л е о н т. Розвійте мої сумніви! 

Л ю с і л ь. Ні, не маю ніякого бажання. 

К о в ’ є л ь. Та розтлумач же ти мені все як слід! 

Н і к о л ь. Ні, пропала охота! 

К л е о н т. Гаразд! Якщо ви так мало цінуєте мій спокій, якщо не хочете виправдати 

переді мною вашого поводження, що так жорстоко образило моє палке кохання,— ви 

бачите мене, невдячна, востаннє; я тікаю звідси і далеко від вас помру з горя та любові... 

К о в ’ є л ь (до Ніколь). І я подамся звідси з ним разом. 

Л ю с і л ь (до Клеонта, що хоче вийти). Клеонте! 

Н і к о л ь (до Ков’єля, що йде за своїм паничем). Ков’єлю! 

К л е о н т (спиняючись). Що? 

К о в ’ є л ь (теж спиняючись). Чого тобі? 

Л ю с і л ь. Куди ж ви йдете? 

К л е о н т. Я вам уже сказав куди. 

К о в ’ є л ь. Ми йдемо вмирати. 

Л ю с і л ь. Ви йдете вмирати, Клеонте? 

К л е о н т. Так, жорстока! Бо ви самі цього бажаєте... 

Л ю с і л ь. Я? Я хочу вашої смерті? 

К л е о н т. Так, ви цього хочете. 

Л ю с і л ь. Хто вам це сказав? 

К л е о н т (підходить до Люсіль). Як же не хочете, коли ви не хочете з’ясувати моїх 

сумнівів? 

Л ю с і л ь. Хіба ж я тому виною? Коли б ви тільки захотіли мене вислухати, справа 

пояснилася б дуже просто: я сказала б вам, що винна в тій ранішній пригоді, яка завдала 
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вам такої кривди, тільки моя стара тітка; ми йшли разом з нею, а вона поклала собі 

в голову, що досить мужчині лише наблизитися до дівчини, як він уже збезчещує її. Та 

стара пані завше гризе нас за легковажність і уявляє всіх мужчин чортами, що від них 

чесні дівчата повинні світ за очі тікати. 

Н і к о л ь (до Ков’єля). У цьому-то й увесь секрет. 

К л е о н т. Ви мені правду кажете, Люсіль? 

К о в ’ є л ь (до Ніколь). А ти не брешеш, Ніколь? 

Л ю с і л ь (до Клеонта). Це найщиріша правда. 

Н і к о л ь (до Ков’єля). Усе точнісінько так і було. 

К о в ’ є л ь (до Клеонта). Чи йняти їм віри? 

К л е о н т. Ах, Люсіль, єдиним словом, що злітає з ваших уст, ви можете заспокоїти всю 

бурю мого серця! Як легко віриш тим, кого кохаєш! 

К о в ’ є л ь. Ах, ви ж, чортенята! Та й ловко ж ви вмієте улестити нашого брата! 

Ява 11 

Пані Журден, Клеонт, Люсіль, Ков’єль, Ніколь. 

П а н і  Ж у р д е н. Дуже рада вас бачити, Клеонте; ви нагодилися саме до речі. Зараз 

прийде мій чоловік, скористайтеся нагодою і попросіть у нього дозволу одружитися 

з Люсіль.  

К л е о н т. Ах, пані, які це солодкі слова! Як вони відповідають моїм власним 

бажанням! Чи міг я чекати на такий приємний наказ, чи міг я сподіватися на таку велику 

ласку? 

Ява 12 

Клеонт, пан Журден, пані Журден, Люсіль, Ков’єль, Ніколь. 

К л е о н т. Добродію, я вирішив обійтися без посередників і дозволяю собі звернутися 

до вас із проханням... Є одна річ, що про неї я давно вже мрію. Це прохання надто 

важливе для мене, і через те я звертаюся до вас сам особисто; отже, скажу вам без 

манівців,— честь бути вам за зятя така для мене велика, що я вважав би себе за 

найщасливішу людину в світі, коли б міг заслужити на таку ласку. 

П а н  Ж у р д е н. Перше ніж дати вам відповідь, добродію, я попрошу вас сказати мені: 

ви — шляхтич? 

К л е о н т. Добродію, більша частина людей відповідає на таке запитання позитивно: 

слово сказати легко. Вдавати з себе шляхтича тепер ніхто не соромиться, і такий звичай 

дозволяє носити крадену назву. Але я, щиро кажучи, дивлюся на такі речі трохи інакше. 
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Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину. Негідно ховати своє справжнє 

походження, з’являтися під чужим титулом товариству на очі, вдавати з себе не те, що ми 

є справді. Звісно, мої предки обіймали почесні посади, сам я чесно прослужив шість років 

у війську, і достатки мої такі, що я сподіваюся посісти не останнє місце в товаристві; 

проте, незважаючи на все це, я не маю бажання привласнювати собі те звання, яке мені 

з народження не належить; хоч, може, інші на моєму місці і вважали б, що вони мають 

право те зробити; отже, скажу вам відверто, я — не шляхтич. 

П а н  Ж у р д е н. Дозвольте, добродію, потиснути вашу надто чесну руку; проте дочка 

моя — не для вас. 

К л е о н т. Чому? 

П а н  Ж у р д е н. Ви не шляхтич,— ви не матимете моєї дочки. 

П а н і  Ж у р д е н. Шляхтич! Що тобі до того шляхтянства? Хіба ми самі від ребра Луї 

святого
1
 походимо, чи що? 

П а н  Ж у р д е н. Цить, жінко; я вже бачу, до чого воно йдеться! 

П а н і  Ж у р д е н. Хіба ж ми з тобою самі з діда-прадіда не чесні міщани? 

П а н  Ж у р д е н. Ото хтось тебе за язика тягне!  

П а н і  Ж у р д е н. Та хіба ж твій батько любісінько не був такий самий крамар, як і мій? 

П а н  Ж у р д е н. Ото кляті баби! Не дадуть і слова сказати! Якщо твій батько і був 

крамар,— тим гірше для нього; що ж до мого, то так його може тільки лихий язик назвати. 

Кажу вам востаннє: я хочу, щоб мій зять був шляхтич. 

П а н і  Ж у р д е н. Твоїй дочці треба чоловіка до пари; для неї чесний, заможний, гарний 

на вроду парубійко багато кращий від будь-якого шляхтича — жебрака й потвори. 

Н і к о л ь. Що правда, то правда! Бачили ми в нашому селі одного паничика... Такий 

тюхтій, такий йолоп, що й у цілому світі другого такого не стрінеш! 

П а н  Ж у р д е н (до Ніколь). Цить, грубіянко! Вічно втручаєшся в розмову. Добра для 

дочки маю чимало, тільки гонорів мені бракує,— тож і хочу я зробити з неї маркізу. 

П а н і  Ж у р д е н. Маркізу? 

П а н  Ж у р д е н. Еге ж, маркізу. 

П а н і  Ж у р д е н. Ой лишечко! Крий нас боже! 

П а н  Ж у р д е н. То вже вирішена справа. 

П а н і  Ж у р д е н. Ну, то я тобі скажу, що того ніколи не буде! Нерівний шлюб — завше 

нещасливий. Не хочу я, щоб мій зять дорікав моїй дочці ріднею, щоб мої онуки 

соромилися казати на мене «бабуня». Та коли б вона приїхала до мене в гостину в екіпажі, 

яко вельможна дама, та не вклонилася б, бува, кому з наших сусідів, то її вся вулиця 

                                                      
1
 Святим прозивали короля Людовіка IX (XIII ст.).— Прим. перекладача. 
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засміяла б! «Гляньте-бо,— загомоніли б усі,— як оця мадам маркіза носа задерла! А це ж 

Журденова дочка, котра ще недавнечко, малою дитиною, вважала за велике щастя 

погратися з вами у «вельможної дами». Колись, то не була вона така пихата; адже ж 

обидва діди її торгували сукном коло брами святого Інокентія. Надбали своїм діткам 

добра, грошеняток та й розплачуються тепер, мабуть, не дешево на тім світі за те, що 

придбали! Чесній-бо людині зроду так не розбагатіти». Не хочу я поговору! Одне слово,— 

я хочу такого зятя, щоб він мені дякував за мою дочку, щоб я могла йому по-простому 

сказати: «Ну ж бо, зятьок, а сідай-но лишень до столу та пообідай з нами». 

П а н  Ж у р д е н. Отак собі міркують обмежені люди: не мають навіть бажання 

видряпатися знизу нагору! Досить балачок! А таки наперекір вам усім дочка моя буде 

маркіза! А як розлютуєш мене ще дужче, то я з неї герцогиню зроблю! 

Ява 13 

Пані Журден, Люсіль, Клеонт, Ніколь, Ков’єль. 

П а н і  Ж у р д е н. Не втрачайте мужності, Клеонте. (До Люсіль.) Ходім зі мною, дочко 

моя; ти просто так батькові й відріж, що, крім Клеонта, ти ні за кого іншого не підеш. 

Ява 14 

Клеонт, Ков’єль. 

К о в ’ є л ь. Ну та й накоїли ж ви лиха з вашим благородством! 

К л е о н т. Що ж поробиш! Я маю мої власні переконання і ніколи їх не зречуся. 

К о в ’ є л ь. 

Ви жартуєте! Та чи ж можна ставитися серйозно до такого чоловіка, як пан Журден! 

Хіба ж ви не бачите, що він з глузду з’їхав? Чи то вже так важко потурати його химерам? 

К л е о н т. Твоя правда. Але ж я й гадки не мав, що треба довести своє шляхетне 

походження для того, щоб стати панові Журденові за зятя. 

К о в ’ є л ь (сміється). Ха-ха-ха! 

К л е о н т. Чого ти смієшся? 

К о в ’ є л ь. Одна кумедна річ спала мені на думку: одурити нашого шляхетного пана 

й добути вам те, чого ви так бажаєте. 

К л е о н т. Як саме? 

К о в ’ є л ь. Є прехороша ідея! 

К л е о н т. Та в чому ж річ? 

К о в ’ є л ь. Тут у нас недавнечко був маскарад, а для мого жарту то саме до речі; 

я скористаюся з нього, щоб обкрутити нашого йолопа круг пальця. Це, звісно, комедією 
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пахне; та з ним можна собі дозволити все, що заманеться. Чого там панькатись! Він і сам 

зіграє свою роль чудово й легко повірить кожній нісенітниці, якої б йому не набалакали. У 

мене й актори, й костюми напоготові; дозвольте мені взяти на себе всю справу. 

К л е о н т. Але ж поясни мені... 

К о в ’ є л ь. Я зараз вам усе поясню. Ходімо лишень звідси; він повертається. 

Ява 15 

Пан Журден сам. 

П а н  Ж у р д е н. Сто чортів! Усі мені дорікають, що я, мовляв, злигався з шляхетними 

панами; а на мою думку, немає нічого приємнішого, як знатися з вельможним панством. 

Від них маєш тільки повагу та шану. Далебі, я дав би собі на руці два пальці відрубати, 

аби народитися вдруге — яко граф чи маркіз, наприклад. 

Ява 16 

Пан Журден, лакей. 

Л а к е й. Пане, там прийшов пан граф із якоюсь дамою під руку. 

П а н і  Ж у р д е н. Ах, боже ж ти мій! Я ще маю дещо загадати. Скажи їм, що я зараз 

вийду. 

Ява 17 

Дорімена, Дорант, лакей. 

Л а к е й. Мій пан звеліли переказати, що вони зараз вийдуть. 

Ява 18 

Дорімена, Дорант. 

Д о р і м е н а. Я не знаю, Доранте, чи не зробила я часом помилки, дозволивши вам 

привезти мене в дім, де я ні з ким не знайома. 

Д о р а н т. А в якому ж іншому місці, пані, могло б вітати вас моє кохання? Адже ж, 

боячися поголосу, ви не бажаєте зустрічатися зі мною сам на сам ні у вас, ані в мене. 

Д о р і м е н а. Ви все ж не хочете визнати, що я непомітно для себе самої звикаю до 

щоденних і надто великих доказів вашого до мене кохання. Як би я не протестувала, 

а зрештою все ж здаюся на ваші умовляння; своєю делікатною настійливістю ви доводите 

мене, зрештою, до того, що я виконую кожне ваше бажання. Почалося з ваших частих 

візитів; за ними полилися освідчення в коханні, освідчення потягли за собою серенади 

й сюрпризи, а далі пішли вже подарунки. Я всьому тому противилась; але ви такий 

настійливий і крок за кроком примушуєте мене вам скорятися. Тепер я вже ні за що не 
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відповідаю; чого доброго, вам пощастить вирвати в мене згоду на шлюб з вами, 

незважаючи на те, що я всіма способами цього уникаю. 

Д о р а н т. Давно вже час, маркізо, запевняю вас. Ви — вдова і ні від кого не залежите. 

Я сам господар і кохаю вас над життя. Чому б вам уже нині не зробити з мене 

найщасливішу людину в світі? 

Д о р і м е н а. Мій боже, Доранте, щасливе подружжя — то річ така непевна! Треба дуже 

багато, щоб спільне життя було щасливе; часто-густо навіть і найрозсудливішим людям не 

щастить утворити союз, що міг би їх задовольнити! 

Д о р а н т. О пані! Ви надто перебільшуєте труднощі; а ваш власний життєвий досвід 

іще нічого не доводить. 

Д о р і м е н а. Але ж вернімося до нашої розмови. Витрати, що ви їх на мене робите, 

турбують мене з двох причин: по-перше, вони зобов’язують мене більше, ніж я того хотіла 

б; а по-друге,— даруйте мені мою відвертість,— я певна, що вони не можуть вас не 

обтяжувати, а я зовсім того не бажаю. 

Д о р а н т. Ах, пані! То такі дрібниці; і те не повинно вас... 

Д о р і м е н а. Я знаю, що кажу... Між іншим, діамантовий перстень, що ви його 

примусили мене прийняти, коштує великих грошей... 

Д о р а н т. О пані, благаю вас! Не переоцінюйте речі, що її кохання моє вважає 

недостойною вас прикрашати, і дозвольте... А ось і сам господар! 

Ява 19 

Пан Журден, Дорімена, Дорант. 

П а н  Ж у р д е н (зробивши два поклони, спиняється занадто близько біля Дорімени). 

Відступіться трохи далі, пані. 

Д о р і м е н а. Що? 

П а н  Ж у р д е н. На один крок, будьте ласкаві. 

Д о р і м е н а. Що таке? 

П а н  Ж у р д е н. Відступіться трохи, щоб я міг ще втретє вам уклонитися. 

Д о р а н т. Пані, добродій Журден розуміється на витонченому поводженні. 

П а н  Ж у р д е н. Це мені така честь, маркізо, що ви зробили мене щасливим... Я такий 

радий, що маю щастя... Ви були такі добрі... що обдарували мене такою ласкою... що 

вшанували мене своєю високою присутністю. Коли б я був гідний бути гідний такої 

гідності, як ваша... коли б само небо... Із заздрості до мого щастя... послало мені... дало 

мені перевагу... щоб я міг заслужити... Так би мовити... 
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Д о р а н т. Досить, досить, пане Журдене! Пані не любить довгих компліментів. Вона 

й без них багато вже чула про ваш гострий розум... (Стиха до Дорімени.) У цього доброго 

міщанина, як бачите, вельми кумедні манери. 

Д о р і м е н а (стиха до Доранта). Так, це одразу впадає в очі. 

Д о р а н т. Пані, дозвольте відрекомендувати вам мого найкращого друга... 

П а н  Ж у р д е н. Це надто багато честі для мене... 

Д о р а н т....людину вельми шляхетну. 

Д о р і м е н а. Я відчуваю до нього глибоку повагу. 

П а н  Ж у р д е н. Я ще нічого не зробив, пані, щоб заслужити на таку ласку. 

Д о р а н т (стиха до пана Журдена). Глядіть же,— ані найменшого натяку на діамант, 

що ви їй подарували... 

П а н  Ж у р д е н (стиха до Доранта). А чи можна хоч поспитати, чи припав же він їй до 

вподоби? 

Д о р а н т (стиха до пана Журдена). Та що ви! Крий боже! То було б з вашого боку 

страх як нечемно. Якщо ви бажаєте поводитися так, як то годиться в шляхетному 

товаристві, то вдавайте, нібито не ви їй подарували. (Уголос.) Добродій Журден, пані, 

каже, що він щасливий вітати вас у своїй господі. 

Д о р і м е н а. Це для мене велика честь. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до Доранта). Який я вам вдячний, пане, що ви закинули їй 

добре слівце за мене! 

Д о р а н т (до пана Журдена). Я ледве вмовив її поїхати до вас. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до Доранта). Не знаю, чим вам віддячити. 

Д о р а н т. Він каже, пані, що ви — красуня над красунями. 

Д о р і м е н а. Він дуже ласкавий до мене. 

П а н  Ж у р д е н. Пані, то ви дуже ласкаві до мене, що ви... 

Д о р а н т. А чи не час уже й про обід подумати! 

Ява 20 

Пан Журден, Дорімена, Дорант, лакей. 

Л а к е й (стиха до пана Журдена). Усе готове, пане. 

Д о р а н т. Ходімо ж до столу, та нехай покличуть музикантів. 

Ява 21 

Третій вихід балету 

Шість кухарів, що готували пишну учту, танцюють разом; потім вони вносять 

накритого стола, заставленого різноманітними стравами. 
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Дія четверта 

Ява 1 

Дорімена, пан Журден, Дорант, троє співаків, лакей. 

Д о р і м е н а. О Доранте! Та це ж розкішний банкет! 

П а н  Ж у р д е н. Ви глузуєте з мене... Я волів би запропонувати вам щось достойніше 

вас, маркізо! 

Д о р і м е н а, пан Журден, Дорант і троє співаків сідають до столу. 

Д о р а н т. Добродій Журден має рацію, маркізо, і я йому вельми вдячний за те, що він 

так гостинно вітає вас у себе. Я цілком погоджуюся з ним, що обід цей не гідний вас, 

маркізо. Я сам його замовляв, проте, мушу признатися, я далеко не такий досвідчений 

у цих справах, як ваші друзі, а через те й обід цей не досить тонкий та смаковитий. 

Людина, що має вишуканий смак, знайде в ньому багато вад... О, коли б за цю справу 

взявся Даміс, то все було б як слід! На всьому відбилася б його елегантність і глибоке 

знання справи. Він сам вихваляв би кожну страву, і, зрештою, ви були б змушені визнати 

за ним високий талант до науки смачно попоїсти. Він розповів би вам багато й вельми 

красномовно про цей підрум’янений хліб із золотавою скоринкою, що так м’яко хрумтить 

під зубами; про тонке, ніжне, немов оксамит, вино з чудовим ароматом; про баранячу 

лопатку, нашпиговану петрушкою; про нормандську телятину,— білу, соковиту, що так 

і тане в роті; про куріпок, що так чудово пахнуть; і як про вінець усього — про бульйон 

з блискітками осуги та про молоду ситеньку гиндичку, обкладену голубами й прикрашену 

білими цибулинками та цикорієм. Що ж до мене, то, на жаль, мушу вам зізнатися,— 

я великий профан у цій справі, і, як дуже влучно висловився добродій Журден, я волів би 

запропонувати вам щось багато достойніше вас, маркізо. 

Д о р і м е н а. Я їм з великою насолодою,— оце вам відповідь на ваші компліменти. 

П а н  Ж у р д е н. Ах, які чудові ручки! 

Д о р і м е н а. Руки найзвичайнісінькі, добродію Журдене; ви, мабуть, хочете сказати — 

цей діамант? о, він і справді чудовий! Пан Журден Я, маркізо? Боронь боже, щоб я що 

казав про нього! То було б негідно шляхетної людини; до того ж цей діамант — така 

дрібничка... 

Д о р і м е н а. Ви дуже вибагливі. 

П а н  Ж у р д е н. Ви надто ласкаві... 

Д о р а н т (зробивши знак пану Журденові). Налийте-но вина добродію Журденові та 

цим добродіям, що будуть такі, ласкаві потішати нас застольними співами. 
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Д о р і м е н а. До гарного обіду музика — найкраща приправа; о, мене вітають тут 

чудово! 

П а н  Ж у р д е н. Пані, це не... 

Д о р а н т. Добродію Журдене, послухаймо цих співаків; те, що вони нам скажуть, варте 

багато більше, ніж усе те, що зможемо сказати ми. 

П е р ш и й  т а  д р у г и й  с п і в а к и  (співають з келихами в руках) 

Випий, філісоф, хоч краплю мерщій! 

Келих в руках твоїх радість несе... 

Келиху жінка — то ворог страшний. 

Але мені ви миліш над усе! 

І ти, і я, й міцне вино 

Навіки ми тепер одно! 

Губками келиха ти поцілуй,— 

Враз вони в тебе, як кров, зашаріють. 

ти і вино — то найбільше бажання,— 

Пий, моя любко, за вічне кохання, 

Хай воно радість над нами навіє!.. 

І ти, і я, й міцне вино — 

Навіки ми тепер одно! 

Д р у г и й  т а  т р е т і й  с п і в а к и  (разом) 

Пийте, друзі, не сумуйте! 

Час не жде на нас, летить. 

Користайте кожну мить 

І життя собі не псуйте! 

Переплинеш чорні хвилі 

І прощай, вино, любов!.. 

Пийте, пийте ж, мої милі, 

Доки в жилах грає кров! 

Дурень хай собі міркує, 

В чому щастя слід шукати; 

та нехай іде до ката — 

Ми його не потребуєм! 

Слава, знання і чеснота 

Вже наскучили мені, 

Не зника від них турбота — 

Щастя в доброму вині! 

В с і  т р о є  (разом) 

Скрізь вино, скрізь воно,— пийте, добрі люди! 

Хлопче, лий, наливай! Наливай і чекай, 

Доки скажуть: буде! 

Д о р і м е н а. Я певна, що краще співати — неможливо. Прекрасний спів! 
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П а н  Ж у р д е н. А я бачу перед собою, маркізо, щось багато прекрасніше, ніж ота 

пісня... 

Д о р і м е н а. Що я чую! А я й не сподівалася, що добродій Журден може бути такий 

галантний! 

Д о р а н т. Даруйте, маркізо! За кого ж ви маєте добродія Журдена? Пан Журден Я дуже 

хотів би, щоб вона мала мене за те, що я скажу. 

Д о р і м е н а. Ну ж бо! 

Д о р а н т (до Дорімени). Ви його не знаєте. 

П а н  Ж у р д е н. Вона мене знатиме добре, аби-но схотіла. 

Д о р і м е н а. О! Що ви на це скажете? 

Д о р а н т. Він така людина, що за словом до батька не бігає. Але ж ви навіть не 

помічаєте, маркізо, що добродій Журден доїдає всі ті шматочки, до яких ви доторкнулися. 

Д о р і м е н а. Я в захопленні від добродія Журдена. 

П а н  Ж у р д е н. Коли б я міг захопити ваше серце, я був би... 

Ява 2 

Пані Журден, пан Журден, Дорімена, Дорант, співаки, лакеї. 

П а н і  Ж у р д е н. Ага-а! Та тут зібралася веселенька компанійка! Бачу добре, що на 

мене тут не чекали! То ось чому ви, коханий мій чоловіче, так поспішали відіслати мене 

на обід до моєї сестрички? Там — до якоїсь вистави лаштуються, тут справжній бенкет, 

немов весілля! Ось на що ти своє добро гайнуєш?! Невідомих дам без мене вітаєш, 

наймаєш задля них співаків та комедіантів, а мене — геть із власної господи?! Іди, мовляв, 

деінде розважайся! 

Д о р а н т. Що ви хочете сказати, пані Журден? Що це у вас за фантазія? Звідки ви 

взяли, що ваш чоловік витрачає на нас свої гроші, що то він дає обід на честь цієї дами? 

То знайте ж,— обід цей улаштовую я, а він лише запропонував мені свою господу для 

розваги, і слід вам спершу зважити те, що ви хочете сказати, а потім уже базікати! 

П а н  Ж у р д е н. Авжеж, авжеж, негіднице! Обід улаштовує пан граф для цієї 

вельможної дами. Він зробив мені велику честь, що вибрав для цього мою господу та ще 

й запросив і мене самого до столу. 

П а н і  Ж у р д е н. Все це вигадки! Я знаю те, що знаю. 

Д о р а н т. Я вам раджу, пані Журден, надіти кращі окуляри. 

П а н і  Ж у р д е н. Нічого мені окуляри надівати, добродію, я й без них добре бачу! 

Давно вже зрозуміла я, що у вас тут коїться. Надаремне ви думаєте, що я така дурна! фу, 

яка гидота! Шляхетний пан, а потурає дурощам мого чоловіка. Та й ви теж хороші, 
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шановна пані! Шляхетній дамі не випадає сіяти в сім’ї сварку та дозволяти моєму 

чоловікові коло вас упадати. 

Д о р і м е н а. Що все це означає? Ви глузуєте з мене, Доранте, примушуючи мене 

вислухувати дурне базікання цієї божевільної! 

Д о р а н т (доганяючи Дорімену, що виходить). Маркізо, постривайте! Маркізо, та куди 

ж ви тікаєте?! 

П а н  Ж у р д е н. Маркізо... Пане граф, попросіть у неї пробачення за мене і вблагайте її 

вернутися. 

Ява 3 

Пані Журден, пан Журден, лакеї. 

П а н  Ж у р д е н. Ах!.. Ну що ти наробила, негіднице?! Ти осоромила мене перед цілим 

світом!.. Отаких вельможних панів вигнати з моєї господи! 

П а н і  Ж у р д е н. Начхати мені на їхню вельможність! 

П а н  Ж у р д е н. Не знаю, що мене стримує, клята бабо, що я ще й досі не тріснув тебе 

тарілкою по довбешці. Не дала й пообідати як слід!.. 

Лакеї виносять стола. 

П а н і  Ж у р д е н (виходячи). Начхала я на твій обід! Я бороню свої права; і всі жінки 

стоятимуть за мене. 

П а н  Ж у р д е н. Щастя твоє, що ти тікаєш від мого гніву! 

Ява 4 

Пан Журден сам. 

П а н  Ж у р д е н. Чорти її принесли! А мені ж було так весело, так мило... Ще ніколи не 

почував я себе таким дотепним... А це що таке? 

Ява 5 

Пан Журден, переодягнений Ков’єль. 

К о в ’ є л ь. Шановний добродію, не знаю, чи маю я честь бути вам знайомий? 

П а н  Ж у р д е н. Ні, добродію. 

К о в ’ є л ь (показуючи рукою на стопу від підлоги). А я вас пам’ятаю, як ви були ще 

отакенький. 

П а н  Ж у р д е н. Мене? 

К о в ’ є л ь. Атож. Ви були наймиліша дитина в світі, і всі дами брали вас на руки, щоб 

поцілувати. 

П а н  Ж у р д е н. Щоб поцілувати? 
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К о в ’ є л ь. Атож. Я був великий друг вашого покійного батька. 

П а н  Ж у р д е н. Мого покійного батька? 

К о в ’ є л ь. Атож. То був справжній чесний шляхтич. 

П а н  Ж у р д е н. Як ви сказали? 

К о в ’ є л ь. Я кажу, що він був справжній чесний шляхтич. 

П а н  Ж у р д е н. Мій батько? 

К о в ’ є л ь. Атож. 

П а н  Ж у р д е н. Ви його добре знали? 

К о в ’ є л ь. Ще б пак! 

П а н  Ж у р д е н. І ви його такого й знали? То був шляхтич? 

К о в ’ є л ь. Звісно. 

П а н  Ж у р д е н. Он як можна вірити людям! 

К о в ’ є л ь. А що? 

П а н  Ж у р д е н. Знайшлися такі йолопи, які запевняють мене, що він був крамар! 

К о в ’ є л ь. Ваш батько — був крамар? То все лихі язики плетуть: та він ізроду не 

крамарював. Просто, як людина надзвичайно привітна й послужлива,— до речі, він добре 

розумівся на різному крамі,— батько ваш охоче вибирав той крам по різних місцях, 

наказував приносити до себе додому, а потім уже роздавав його своїм приятелям за гроші. 

П а н  Ж у р д е н. Я в захопленні, що познайомився з вами; ви їм посвідчите, що мій 

батько був шляхтич. 

К о в ’ є л ь. Я ладен це підтвердити перед цілим світом. 

П а н  Ж у р д е н. Щиро вам дякую! А в яких справах довелося вам до наших країв 

завітати? 

К о в ’ є л ь. Відтоді, як я товаришував із вашим покійним батьком,— а він, як я вже 

сказав вам, був справжній шляхтич,— я встиг об’їздити цілий світ. 

П а н  Ж у р д е н. Цілий світ? 

К о в ’ є л ь. Атож. 

П а н  Ж у р д е н. А це, мабуть, дуже далеко звідси? 

К о в ’ є л ь. Та вже звісно... Чотири дні тому повернувся я з довгої мандрівки; мене 

завше близько обходили ваші справи й цікавило все, що стосується вас, а через те й зараз 

заїхав я сюди, щоб сказати вам дуже приємну для вас новину. 

П а н  Ж у р д е н. Яку ж то? 

К о в ’ є л ь. Чи знаєте ви, що син турецького султана завітав до нашого міста? 

П а н  Ж у р д е н. Я? Ні. 
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К о в ’ є л ь. Та невже? З ним разом і пишний почет; всі збігаються на нього подивитися; 

його вітають і вшановують у нас, яко дуже високу особу. 

П а н  Ж у р д е н. А я того й не знав. 

К о в ’ є л ь. Найважливіше для вас це те, що він закохався у вашу дочку. 

П а н  Ж у р д е н. Син турецького султана? 

К о в ’ є л ь. Атож. І хоче сватати її. 

П а н  Ж у р д е н. Її сватати? Син турецького султана? 

К о в ’ є л ь. Син турецького султана хоче породичатися з вами. Сьогодні заходжу я до 

нього, розмовляю з ним про те, про се, звісно, турецькою мовою — я знаю її досконало,— 

коли це він мені й каже: «Акчіам крок солер онш алла мустаф гіделум аманахем варахіні 

уссере карбулат», тобто: «Чи не бачив ти молодої вродливої дівчини, дочки пана Журдена, 

паризького шляхтича?» 

П а н  Ж у р д е н. Син турецького султана так і сказав про мене? 

К о в ’ є л ь. Еге. І коли я сказав йому, що знаю вас дуже добре і бачив вашу дочку,— він 

мені на теє: «Ах, марабаба сахем!», тобто: «Ах, як я закохався в неї!» 

П а н  Ж у р д е н. «Марабаба сахем» означає: «Ах, як я закохався в неї»? 

К о в ’ є л ь. Атож. 

П а н  Ж у р д е н. Дуже вам дякую за те, що сказали; я сам ізроду не додумався б, що 

«марабаба сахем» означає: «Ах, як я закохався в неї!» Яка хороша ця турецька мова! 

К о в ’ є л ь. Така прехороша, що важко уявити. А чи ви знаєте, що означає 

«Какаракамушен»? 

П а н  Ж у р д е н. «Какаракамушен»? Ні. 

К о в ’ є л ь. Це означає: «Моя душко!» 

П а н  Ж у р д е н. «Какаракамушен» означає: «Моя душко»? 

К о в ’ є л ь. Атож. 

П а н  Ж у р д е н. Чудасія! «Какаракамушен» — «моя душко»! Хто б же міг таке 

подумати?! От так штука! 

К о в ’ є л ь. Дозвольте ж мені довести справу до кінця. Отож він прибув сюди просити 

у вас руки вашої донечки; а щоб його майбутній тесть був гідний такого вельможного 

зятя, він — з ласки своєї — надає вам звання «мамамуші»
1
,— то в них такий високий сан 

у їхній країні. 

П а н  Ж у р д е н. «Мамамуші»? 

                                                      
1 Слово, вигадане Мольєром. Стало загальним на жартівливе означення чванькуватих 

та зарозумілих сановників.— Прим. перекладача. 
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К о в ’ є л ь. Атож, «мамамуші», тобто по-нашому — паладин
1
. Паладини — то 

стародавні... ну... Одне слово, паладин. Це найпочесніший сан у цілому світі; таким 

чином, ви станете поруч із найвидатнішими вельможами на землі. 

П а н  Ж у р д е н. Син турецького султана робить мені велику честь. Прошу вас, 

проведіть мене, будьте ласкаві, до нього, аби я міг подякувати йому особисто. 

К о в ’ є л ь. Навіщо? Він сам завітає до вас. 

П а н  Ж у р д е н. Він сам завітає до мене? 

К о в ’ є л ь. Авжеж; і привезе з собою все, що потрібне для церемонії вашого 

висвячення. 

П а н  Ж у р д е н. Ач, який він прудкий! 

К о в ’ є л ь. Його кохання не має сил чекати. 

П а н  Ж у р д е н. Одне мене бентежить... Дочка моя страх яка вперта,— закохалася по 

самісінькі вуха в якогось Клеонта та ще й присягається, що вийде заміж тільки за нього. 

К о в ’ є л ь. Вона передумає, тільки-но гляне на сина турецького султана. До того ж 

уявіть собі, який дивний випадок! Син турецького султана напрочуд схожий на того 

Клеонта. Я його бачив, мені його показали: кохання, яке вона відчуває до одного, дуже 

легко може перескочити на іншого, і... Та я чую, він наближається; ось і він сам. 

Ява 6 

Клеонт у турецькому вбранні; три пажі, що несуть поли його каптана; пан Журден, Ков’єль. 

К л е о н т. Амбусахім окі бораф, Жордіна, саламалекі! 

К о в ’ є л ь (до пана Журдена). Це означає: «Пане Журдене, нехай серце ваше цвіте 

цілий рік, як трояндовий кущ!» то звичайне привітання в їхній країні. 

П а н  Ж у р д е н. Я покірний слуга їхньої турецької високості. 

К о в ’ є л ь. Карігар камбото устін мораф. 

К л е о н т. Устін йок катамалекі басум басе алла моран! 

К о в ’ є л ь. Він каже: «Нехай пошле вам небо силу лева і мудрість гадюки». 

П а н  Ж у р д е н. Їхня турецька високість роблять мені надто велику честь, і я бажаю їм 

найбільшого щастя та доброї долі! 

К о в ’ є л ь. Осса бінамен садок бабаллі оракаф урам. 

К л е о н т. Бель-мен. 

К о в ’ є л ь. Він каже, щоб ви мерщій ішли з ним готуватися до церемонії; він бажає 

швидше побачитися з вашою дочкою й справити весілля. 

П а н  Ж у р д е н. І все те він сказав двома словами? 

                                                      
1
 Паладин — мандрівний лицар.— Прим. перекладача. 
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К о в ’ є л ь. Еге: то вже така турецька мова, що кількома словами можна сказати дуже 

багато. Йдіть же мерщій туди, куди він бажає. 

Ява 7 

Ков’єль сам. 

К о в ’ є л ь. Ха-ха-ха!.. Ну й комедія, слово честі! Ох і дурень!.. Та коли б же він вивчив 

свою родь напам’ять, то й тоді не зіграв би її краще. Ха-ха-ха! 

Ява 8 

Дорант, Ков’єль. 

К о в ’ є л ь. Прошу вас, пане, допоможіть нам, будьте такі ласкаві, в одній справі, що 

має тут відбутися. 

Д о р а н т. Ха-ха-ха! Та це ж Ков’єль! Тебе й не впізнати! Навіщо це ти так одягнувся? 

К о в ’ є л ь. Ось побачте! Ха-ха-ха! 

Д о р а н т. Чого ж ти смієшся? 

К о в ’ є л ь. Ех, тут накльовується одна штука, пане!.. 

Д о р а н т. Що ж саме? 

К о в ’ є л ь. Б’юсь об заклад, пане, що ви зроду не відгадаєте, яку ми приготували пастку 

для пана Журдена, щоб примусити його віддати свою дочку за мого панича. 

Д о р а н т. Що то за пастка — не відгадаю; проте знаю добре, що успіх забезпечений, 

коли вже ти прихопишся до справи. 

К о в ’ є л ь. Вам, пане, звісно, відомий той звір, що на нього ми полюємо. 

Д о р а н т. Розкажи ж мені, в чому річ. 

К о в ’ є л ь. Будьте ласкаві, пане, відійдіть трохи далі, щоб звільнити місце для того, що 

тут має відбутися. О, вже йдуть! Зараз ви побачите частину комедії — решту розповім 

пізніше. 

Ява 9 

Турецька церемонія 

Муфтій, дервіші, турки — помічники муфтія, що співають і танцюють. 

Перший вихід балету 

Шестеро турків входять урочисто під музику, по двоє, на сцену. Вони несуть три килими і, протанцювавши 

кілька фігур, піднімають їх високо вгору. Інші турки, співаючи, проходять під тими килимами і стають по 

обидва боки сцени. Муфтій з дервішами закінчує цей похід. Потім турки простилають на підлозі килими 

і стають на них навколішки. 
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Муфтій з дервішами стає посередині; і в той час, коли муфтій різними жестами та гримасами, але без слів, 

прикликає Магомета, турки — помічники — падають долілиць, співаючи «Аллі», потім здіймають руки до 

неба, співаючи «Алла»
1
; вся ця церемонія повторюється кілька разів до кінця молитви, після чого всі вони 

підводяться, співаючи «Алла екбер»
2
, а двоє дервішів ідуть по пана Журдена. 

Ява 10 

Муфтій, дервіші, турки, що співають і танцюють; пан Журден у турецькому вбранні, з поголеною головою, 

без тюрбана й без шаблі. 

М у ф т і й (до пана Журдена) 

Коли ти знай — 

Відповідай, 

Коли не знай — 

Мовчай, мовчай. 

Я тут муфтій; 

А ти, хто ти? 

Не розібрай,— 

Мовчай, мовчай! 

Ява 11 

Муфтій, дервіші, турки, що співають і танцюють. 

М у ф т і й. Скажіть, турки, хто він іста? Анабаптиста? Анабаптиста? 

Т у р к и. Йок
3
. 

М у ф т і й. Цвінгліста? 

Т у р к и. Йок. 

М у ф т і й. Коффіста? 

Т у р к и. Йок. 

М у ф т і й. Гусита? Мориста? Фроніста? 

Т у р к и. Йок, йок, йок. 

М у ф т і й. Йок, йок, йок. Він поганець? 

Т у р к и. Йок. 

М у ф т і й. Лютеранець? 

Т у р к и. Йок. 

М у ф т і й. Пуританець? 

Т у р к и. Йок. 

М у ф т і й. Браміна? Моффіна? Зурина? 

                                                      
1
 «Аллі» та «Алла» — означає бог.— Прим. перекладача. 

2 «Алла екбер» — бог великий.— Прим. перекладача. 

3
 Йок — турецькою означає «ні».— Прим. перекладача. 
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Т у р к и. Йок, йок, йок. 

М у ф т і й. Магометана? Магометана? 

Т у р к и. Гі, валла
1
! Гі, валла! 

М у ф т і й. Як його звати? Як його звати? 

Т у р к и. Джіурдіна, Джіурдіна. 

М у ф т і й (підстрибуючи). Джіурдіна? Джіурдіна? 

Т у р к и. Джіурдіна, Джіурдіна, 

М у ф т і й 

Магомета за Джурдіна 

Я благатиму щоднини; 

Щоб зробити паладина 

З Джіурдіна, з Джіурдіна; 

Дам тюрбана й шаблю нині 

Й відішлю на бригантині 

Захищати Палестину. 

Магомета за Джурдіна 

Я благатиму щоднини. 

(До турків.) Добрий турчин — Джіурдіна? 

Т у р к и. Гі, валла, гі, валла! 

М у ф т і й (танцюючи й співаючи). Га-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да! 

Т у р к и. Га-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да! 

Ява 12 

Турки, що співають і танцюють. 

Ява 13 

Муфтій, дервіші, пан Журден, турки, що співають і танцюють. 

Другий вихід балету 

Муфтій повертається в здоровенному святковому тюрбані, прикрашеному чотирма або п’ятьма рядками 

засвічених свічок; за ним двоє дервішів у гостроверхих шапках, теж прикрашених засвіченими свічками, 

несуть Корана. 

Двоє інших дервішів вводять пана Журдена і ставлять його навколішки так, щоб руками він доторкався 

землі, а спина його правила за пюпітр для Корана; муфтій кладе йому на спину Коран і знову починає, 

кривляючись, прикликати Магомета: то насуплює брови, то б’є раз по раз рукою по Корані,  

                                                      
1
 Їй-богу, так.— Прим. перекладача. 
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то швиденько перегортає сторінки; після чого, зводячи очі й підносячи руки до неба,  

муфтій голосно вигукує «Гу!»
1
. 

Під час цієї другої церемонії турки-помічники то нахиляються,  

то випростуються, теж співаючи: «Гу, гу, гу!» 

П а н  Ж у р д е н (після того, як у нього зняли Корана зі спини). Уф!.. 

М у ф т і й (до пана Журдена). Ти не шахрай? 

Т у р к и. Ні, ні, ні! 

М у ф т і й. Ти не брехай? 

Т у р к и. Ні, ні, ні! 

М у ф т і й (до турків). Тюрбан йому дай! 

Т у р к и 

Ти не шахрай? 

Ні, ні, ні! 

Ти не брехай? 

Ні, ні, ні! 

Тюрбан йому дай! 

Третій вихід балету 

Турки, що танцюють, одягають під згуки музики на пана Журдена тюрбан. 

М у ф т і й (подаючи панові Журденові шаблю) 

Ти вже шляхтич,— я не брехай. 

Шаблю приймай! 

Т у р к и (дістаючи шаблі з піхов) 

Ти вже шляхтич,— я не брехай. 

Шаблю приймай! 

Четвертий вихід балету 

Турки, що танцюють, б’ють пана Журдена в такт шаблями. 

М у ф т і й 

Бийте, бийте, 

Не жалійте! 

Т у р к и 

Бийте, бийте, 

Не жалійте! 

П’ятий вихід балету 

Турки, що танцюють, б’ють пана Журдена під музику ціпками. 

                                                      
1
 «Гу»— арабське, слово, що визначає «він». Це одне з імен, що їх мусульмани вживають на 

означення бога, бо ім’я бога рідко коли виголошується голосно.— Прим. перекладача. 
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М у ф т і й 

Не стидайсь, не смій кричати,— 

Коли хочеш паном стати! 

Т у р к и  

Не стидайсь, не смій кричати,— 

Коли хочеш паном стати! 

Муфтій втретє починає прикликати Магомета. Дервіші шанобливо беруть його, підтримуючи, попід руки; 

після чого турки,— і ті, що співають, і ті, що танцюють,— починають стрибати навколо муфтія і, нарешті, 

виходять разом із ним та виводять пана Журдена. 

Дія п’ята 

Ява 1 

Пані Журден, пан Журден. 

П а н і  Ж у р д е н. Ах, боже мій милосердний! Ой лишенько! На кого ти схожий! Як це 

ти вбрався? Чи не зібрався ти часом до маскараду? Nа кажи ж, нарешті, що це все означає? 

Хто це тебе так вичепурив? 

П а н  Ж у р д е н. Чи чувано коли таке зухвальство! розмовляти так з «мамамуші»? 

П а н і  Ж у р д е н. Що ти сказав? 

П а н  Ж у р д е н. Так, так, тепер усі повинні мене поважати. Мене щойно зроблено 

«мамамуші». Чула? 

П а н і  Ж у р д е н. Ще що вигадай! «Мамамуші»?! 

П а н  Ж у р д е н. «Мамамуші», кажу ж я тобі. Я — «мамамуші»! 

П а н і  Ж у р д е н. А що то за звір такий? 

П а н  Ж у р д е н. «Мамамуші» — то по-нашому — «паладин». 

П а н і  Ж у р д е н. Баладин? Ти таки й справді блазень! Чи не записався ти часом на 

старість до балету?! 

П а н  Ж у р д е н. Ото дуреля! Я кажу — паладин, розумієш? Це такий сан високий; 

мене щойно висвятили на нього з цілою церемонією. 

П а н і  Ж у р д е н. З якою ж то церемонією? 

П а н  Ж у р д е н 

Магомета за Жордіна 

Я благатиму щоднини... 

П а н і  Ж у р д е н. Що ж воно означає? 

П а н  Ж у р д е н. Жордіна — означає Журден. 

П а н і  Ж у р д е н. Ну, нехай — Журден. Ну, та й що з того? 

П а н  Ж у р д е н. Щоб зробити паладина із Жордіна... 
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П а н і  Ж у р д е н. Як? 

П а н  Ж у р д е н. Дам тюрбана й шаблю нині... 

П а н і  Ж у р д е н. Що таке? 

П а н  Ж у р д е н 

Й відішлю на бригантині 

Захищати Палестину. 

П а н і  Ж у р д е н. Що ти верзеш? 

П а н  Ж у р д е н. Бийте, бийте — не жалійте! 

П а н і  Ж у р д е н. Що то за мова така чудернацька? 

П а н  Ж у р д е н 

Не стидайсь, не смій кричати,— 

Коли хочеш паном стати! 

П а н і  Ж у р д е н. Та що ти мелеш, йолопе? 

П а н  Ж у р д е н (співаючи й пританцьовуючи). Гу-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ба-да! 

(Падає додолу.) 

П а н і  Ж у р д е н. Ой боже ж мій милосердний! Чоловік мій з глузду з’їхав! 

П а н  Ж у р д е н (підводиться й виходить). Цить, нахабо! Мусиш з повагою ставитися 

до пана «мамамуші»! 

П а н і  Ж у р д е н (сама). Де це він розум свій втратив? Побіжу ж я за ним... Крий боже, 

ще на вулицю вискочить! (Побачивши Дорімену й Доранта.) Ой лишенько! Вас іще тут 

бракувало! З усіх боків — біда! 

Ява 2 

Дорант, Дорімена. 

Д о р а н т. Так, пані, на вас чекає тут вельми цікава розвага. Ручуся вам, що другого 

такого навіженого, як оцей наш дивак, у цілому світі не знайдеш! Крім того, маркізо, 

треба допомогти Клеонтові здобути кохану дівчину й підтримати його вигадку щодо 

цього маскараду. Він дуже мила людина і заслуговує на те, щоб поставитися до нього 

з увагою. 

Д о р і м е н а. Я маю про нього добру думку і вважаю, що він цілком вартий свого 

щастя. 

Д о р а н т. Крім того, мадам, на нас чекає тут балет, що його, власне, для нас 

і влаштовується,— нам не слід його пропускати; побачимо, чи виправдає себе моя ідея. 

Д о р і м е н а. Я помітила, що тут готується щось дуже пишне; але ж, Доранте, я більше 

не можу цього терпіти. Так, так! Я хочу покласти край вашому марнотратству; і, щоб ви 
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більше не витрачалися на мене, я вирішила якнайшвидше одружитися з вами. Це єдине, 

що нам залишається. Після шлюбу — кінець усяким безумствам. 

Д о р а н т. Ах, маркізо! Невже ви й справді подаруєте мені, нарешті, таке щастя? 

Д о р і м е н а. Це тільки для того, щоб урятувати вас від краху; а ні, то бачу я,— не за 

горами вже той час, коли у вас не лишиться ні шеляга в кишені. 

Д о р а н т. Я без міри вам вдячний, маркізо, за ваше піклування про моє добро! Воно 

належить тільки вам, так само, як і моє серце; і те, і друге — до ваших послуг. 

Д о р і м е н а. Я скористаюся з обох. Та ось і наш панок; чудова постать! 

Ява 3 

Пан Журден, Дорімена, Дорант. 

Д о р а н т. Шановний пане, ми з маркізою прийшли висловити вам нашу повагу 

й привітати вас із новим саном. Ми хочемо потішитися разом із вами з нагоди шлюбу 

дочки вашої з сином турецького султана. 

П а н  Ж у р д е н (вклоняючись по-турецькому). Вельможний пане, зичу вам силу 

гадюки й мудрість лева. 

Д о р і м е н а. Я маю приємність, добродію, одна з перших привітати вас із тим високим 

саном, що його ви досягли собі на славу. 

П а н  Ж у р д е н. Шановна пані, зичу вам, аби ваш трояндовий кущ цвів протягом 

цілого року. Я вам безмежно вдячний за те, що ви завітали мене вшанувати, і невимовно 

радий, що бачу вас ізнову у своїй господі та що можу покірно просити вас пробачити нам 

дикунський вибрик моєї жінки. 

Д о р і м е н а. То пусте! Я з охотою прощаю їй її гнів. Ваше серце, мабуть, дуже дороге 

для неї; і немає нічого дивного в тому, що, володіючи таким скарбом, вона завше 

в тривозі. 

П а н  Ж у р д е н. Серце моє належить тільки вам, маркізо. 

Д о р а н т. Ви бачите, маркізо, що пан Журден не з таких людей, яких засліплює щастя; 

високий сан не заважає йому не забувати своїх друзів. 

Д о р і м е н а. То ознака вельми шляхетної душі. 

Д о р а н т. А де ж його турецька високість? Ми хотіли б, яко ваші друзі, засвідчити 

нашу пошану і йому. 

П а н  Ж у р д е н. Ось він іде; я вже послав по дочку, щоб вона віддала йому свою руку. 
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Ява 4 

Пан Журден; Дорімена; Дорант; Клеонт, убраний як турок. 

Д о р а н т (до Клеонта). Ваша високосте, ми, яко друзі вашого шляхетного тестя, 

завітали сюди, щоб засвідчити вам нашу глибоку пошану та найпокірнішу відданість. 

П а н  Ж у р д е н. Де ж отой перекладач, щоб відрекомендувати вас принцові й 

перекласти йому все, що ви маєте сказати? Ось ви почуєте, як він вам відповідатиме; він 

чудово розмовляє по-турецькому. Агов! Та де ж це він до дідька подівся? (До Клеонта.) 

Струф, стріф, строф, страф. Цей вельможний пан, це — гранде сеньйоре, гранде сеньйоре, 

гранде сеньйоре, а ця шляхетна мадам, це — гранда дама, гранда дама... (Бачачи, що 

принц його не розуміє.) Ага! (До Клеонта, показуючи на Доранта.) Вельможний пане, 

він — французький «мамамуші», а ця дама — французька «мамамушка». Ясніше 

висловитись я не можу... Нарешті! Ось і перекладач! 

Ява 5 

Пан Журден; Дорімена; Дорант; Клеонт, убраний як турок; переодягнений Ков’єль. 

П а н  Ж у р д е н. Куди це ви зникли? А ми без вас — ні в тин, ні в ворота. (Показуючи 

на Клеонта.) Скажіть йому, будьте ласкаві, що цей пан і ця пані — дуже вельможні особи, 

що вони мої друзі й завітали сюди, аби засвідчити йому свою відданість та пошану. (До 

Дорімени й Доранта.) Ви зараз почуєте, як він вам відповідатиме. 

К о в ’ є л ь. Алабала крочіам акчі борам алабамен. 

К л е о н т. Каталекі тюбаль урін сотер амалушан. 

П а н  Ж у р д е н (до Дорімени й Доранта). Чуєте? 

К о в ’ є л ь. Він каже: «Нехай дощ успіху зрошує повсякчас садок вашої родини». 

П а н  Ж у р д е н. Я ж вам недурно сказав, що він балакає по-турецькому! 

Д о р а н т. Надзвичайно! 

Ява 6 

Люсіль, Клеонт, пан Журден, Дорімена, Дорант, Ков’єль. 

П а н  Ж у р д е н. Іди сюди, донечко моя, підійди-но ближче і подай руку цьому панові, 

що робить честь, обираючи тебе собі за дружину. 

Л ю с і л ь. Що вам, тату? Що ви зробили з собою? Чи не комедію ви граєте? 

П а н  Ж у р д е н. Ні, ні, яка там комедія! Це дуже серйозна справа і дуже почесна для 

тебе; кращого й не придумаєш! (Показуючи на Клеонта.) Ось твій майбутній чоловік — 

я даю його тобі. 

Л ю с і л ь. Мені, тату? 
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П а н  Ж у р д е н. Атож, тобі. Мерщій подай йому руку і дякуй небові за своє щастя. 

Л ю с і л ь. Я зовсім не хочу виходити заміж. 

П а н  Ж у р д е н. Я, я, твій батько, цього хочу. 

Л ю с і л ь. А я не хочу. 

П а н  Ж у р д е н. Що то за вигадки? Ну! Кажу тобі ще раз, зараз же подай йому руку! 

Л ю с і л ь. Ні, тату; я вже вам казала, що нізащо в світі не вийду ні за кого, крім 

Клеонта; і я радніше зважуся на щось лихе, ніж... (Пізнаючи Клеонта.) Звісно, ви мій 

батько, і я повинна вам у всьому коритися... 

П а н  Ж у р д е н. Ах, який же я радий, що ти так скоро зрозуміла свій обов’язок! Як 

приємно мати таку слухняну дочку. 

Ява 7 

Пані Журден, Клеонт, пан Журден, Люсіль, Дорант, Дорімена, Ков’єль. 

П а н і  Ж у р д е н. Як? Це що таке? Кажуть, що ти хочеш видати свою дочку за якогось 

маскарадного блазня? 

П а н  Ж у р д е н. Чи ти замовкнеш, нахабнице? Вічно осою в вічі лізеш, ніяк тебе на 

добрий розум не наставиш! 

П а н і  Ж у р д е н. То тебе ніяк на добрий розум не наставиш! Що далі, то більше 

безглуздя! Що це ти надумав, і до чого тут це зборище? 

П а н  Ж у р д е н. Я хочу видати нашу дочку за сина турецького султана. 

П а н і  Ж у р д е н. За сина турецького султана?! 

П а н  Ж у р д е н. Атож. (Показуючи на Ков’єля.) Негайно ж вислови йому свою пошану 

через цього перекладача. 

П а н і  Ж у р д е н. Навіщо мені той перекладач! Я й сама скажу йому просто в вічі, що 

дочки моєї він не бачитиме ніколи. 

П а н  Ж у р д е н. Чи ти замовкнеш, нарешті, кажу тобі ще раз! 

Д о р а н т. Як? Пані Журден, та невже ви відмовляєтеся від такої честі? Невже ж ви не 

хочете, щоб його турецька високість був вам за зятя? 

П а н і  Ж у р д е н. Боже мій, пане, не суньте ви свого носа до чужого проса! 

Д о р і м е н а. Чи ж можна зрікатися такої великої честі? 

П а н і  Ж у р д е н. Я б і вас попросила, шановна пані, не турбуватися тим, що вас зовсім 

не обходить! 

Д о р а н т. Ми дбаємо насамперед про вас; нам дуже близькі ваші інтереси,— ми ж бо 

ваші друзі. 

П а н і  Ж у р д е н. Чудово обійдуся я й без вашої дружби. 
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Д о р а н т. Таж ваша дочка сама дала згоду виконати бажання свого батька. 

П а н і  Ж у р д е н. Моя дочка згодна одружитися з турчином? 

Д о р а н т. Звісно. 

П а н і  Ж у р д е н. Вона може забути Клеонта? 

Д о р а н т. Чого часом не зробиш, щоб перетворитися на вельможну даму! 

П а н і  Ж у р д е н. Я задушу її власними руками, якщо вона встругне таку штуку! 

П а н  Ж у р д е н. Безглузде базікання! Сказано тобі раз,— весілля буде — та й по 

всьому! 

П а н і  Ж у р д е н. А я тобі кажу, що не буде нічого! 

П а н  Ж у р д е н. Ах, скільки зайвого галасу! 

Л ю с і л ь. Мамо... 

П а н і  Ж у р д е н. Геть від мене, гидке дівчисько! 

П а н  Ж у р д е н (до пані Журден). Що?! Ти її лаєш за те, що вона послухалася батька? 

П а н і  Ж у р д е н. Атож. Вона так само і моя дочка, як і твоя. 

К о в ’ є л ь (до пані Журден). Пані... 

П а н і  Ж у р д е н. А ви що маєте мені сказати, ви? 

К о в ’ є л ь. Одне слово. 

П а н і  Ж у р д е н. Дуже мені потрібне ваше слово! 

К о в ’ є л ь (до пана Журдена). Пане, якщо дружина ваша захоче вислухати мене сам на 

сам, то я обіцяю вам, що вона дасть свою згоду на все, що схочете. 

П а н і  Ж у р д е н. Нічого я знати не хочу. 

К о в ’ є л ь. Та ви тільки вислухайте мене! 

П а н і  Ж у р д е н. Ні. 

П а н  Ж у р д е н (до пані Журден). Вислухай його! 

П а н і  Ж у р д е н. Ні, я не хочу його слухати! 

П а н  Ж у р д е н. Він тобі скаже... 

П а н і  Ж у р д е н. Не хочу я, щоб він до мене балакав! 

П а н  Ж у р д е н. Сто чортів! Ну, та й уперта ж! Чи тобі що станеться, як ти його 

вислухаєш? 

К о в ’ є л ь. Ви тільки вислухайте мене, а тоді робіть, як самі знаєте. 

П а н і  Ж у р д е н. Ну, що там таке? 

К о в ’ є л ь (стиха до пані Журден). Ми вже цілісіньку годину подаємо вам різні знаки, 

пані. Невже ж ви ще й досі не бачите, що все те робиться тільки для того, щоб підробитися 

під пана Журдена з його кумедними химерами? Ми намагаємося обдурити його цим 

маскарадом. Адже ж то сам Клеонт — отой син турецького султана! 
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П а н і  Ж у р д е н (стиха до Ков’єля). Ага-а-а! 

К о в ’ є л ь (стиха до пані Журден). А я, Ков’єль, перекладач при ньому. 

П а н і  Ж у р д е н (стиха до Ков’єля). Ага! Ну, коли так,— я здаюсь. 

К о в ’ є л ь (стиха до пані Журден). Тільки і взнаки не давайте. 

П а н і  Ж у р д е н (уголос). Так! То інша річ. Гаразд,— даю згоду на цей шлюб. 

П а н  Ж у р д е н. Ох! Нарешті всі до розуму прийшли! (До пані Журден.) От бачиш, а ти 

ще не хотіла його вислухати! Я знав, що він пояснить тобі, що то означає — син 

турецького султана. 

П а н і  Ж у р д е н. Він мені все пояснив як слід, і тепер я задоволена. Треба послати по 

нотаря. 

Д о р а н т. Чудова ідея! А щоб ви, пані Журден, зовсім заспокоїлися й від сьогодні 

перестали ревнувати вашого шановного чоловіка, то той самий нотар, що підпише 

контракта вашої дочки, підпише й мого шлюбного контракта з маркізою. 

П а н і  Ж у р д е н. І на те залюбки даю мою згоду. 

П а н  Ж у р д е н (стиха до Доранта). Це ви для того, щоб відвести їй очі? 

Д о р а н т (стиха до пана Журдена). Нехай собі втішається цією вигадкою. 

П а н  Ж у р д е н (стиха). Гаразд, гаразд! (Уголос.) Пошліть по нотаря! 

Д о р а н т. А поки він прийде і складе шлюбні контракти,— давайте подивимося наш 

балет і потішимо ним його турецьку високість. 

П а н  Ж у р д е н. Блискуча думка! Ходімо ж сядьмо на свої місця. 

П а н і  Ж у р д е н. А Ніколь? 

П а н  Ж у р д е н. Я віддаю її перекладачеві; а мою жінку — хай бере, хто хоче! 

К о в ’ є л ь. Дуже вам дякую, пане! (Набік.) От йолоп так йолоп! Другого такого 

й у цілому світі не знайдеш! 

Комедія закінчується балетом. 

(Переклад І. І.Стешенко) 
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ЛІТЕРАТУРА XX–XXI СТ.  
У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ 

Антуан де Сент-Екзюпері 

Маленький принц 

Леонові Верту 

Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне 

виправдання: той дорослий — мій найкращий приятель. Є й друге виправдання: той 

дорослий може зрозуміти все на світі, навіть дитячі книжки. I нарешті третє: дорослий 

живе у Франції, зазнає там голоду й холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та 

коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити отсю книжечку тому хлопцеві, 

яким був колись мій дорослий приятель. Усі-бо дорослі спершу були дітьми, тільки мало 

хто з них про теє пам’ятає. Отож, я виправлю присвяту: 

Леонові Верту, коли він був маленьким 

І 

Коли мав я шість років, у книжці під назвою «Билиці» — там про тропічні ліси 

розповідалося — побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав ковтав 

якогось хижака. Ось копія того малюнка. 

 

У книжці було написано: «Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після 

цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу». 

Я чимало думав про сповнене пригод життя в джунглях та й собі намалював 

кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок № 1. Ось що я зобразив. 

 

Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. 

А мені на те: 

— Чого б то капелюх нас лякав? 
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Але ж то був не капелюх. То був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава 

в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити. Ось мій 

малюнок № 2. 

 

Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі, а краще 

цікавитися географією, історією, математикою та граматикою. Отак і сталося, що 

я в шість років зрікся блискучої малярської кар’єри. Зазнавши провалу з малюнками № 1 

і № 2, я геть зневірився в собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі 

розжовувати їм усе. 

Отож я мусив обрати собі інше ремесло, і я навчився керувати літаками. Я облетів 

майже цілий світ. I географія, сказати по щирості, стала мені у великій пригоді. Я умів 

з першого погляду одрізнити Китай од Арізони. То вельми корисно, надто як уночі з курсу 

зіб’єшся. 

На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив 

довго між дорослих. Бачив їх зовсім близько. I від того моя думка про них не покращала. 

Коли мені здибався дорослий, людина ніби-то кмітлива, я поцікавився його думкою про 

свій малюнок № 1, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але 

дорослий незмінно відповідав мені: «Це капелюх». Тоді я вже не говорив з ним ні про 

полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосовувався до його тями. Заводив з ним 

мову про гольф і бридж, про політику і краватки. I дорослий так тішився: познайомитися 

з такою розважливою людиною. 

II 

Так жив я сам-один, не маючи нікого, з ким міг погомоніти-порадитися, аж до аварії, 

що спіткала мене шість років тому в Сахарі. Почав давати збої двигун мого літака. Ні 

механік, ні пасажири зі мною не летіли, довелося поратися самому, хоч ремонт був 

складний. Тут таке: або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. 

Отож першого вечора я заснув на піску в пустелі за тридев’ять земель від будь-якої 

людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть 

собі мій подив, коли на зорі мене збудив якийсь чудний голосочок. 

Він сказав: 

— Прошу... намалюй мені баранця. 

— Га? 

— Намалюй мені баранця... 
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Я скочив, наче мене громом ударило. Старанно протер очі. Пильно роззирнувся 

навкруг. I побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його 

найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та, звісно, на моєму 

малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. Коли я мав шість 

років, дорослі відбили у мене охоту до того, щоб стати художником, і я тільки й навчився, 

що малювати удавів — у натурі та в розрізі. 

Отож я виряченими від подиву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за 

тридев’ять земель, на безлюдді. А проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп’я заблукало або 

вкрай зморилося чи вмирає з голоду, спраги або зі страху. На око годі було сказати, що це 

дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилася край світу. Нарешті до мене 

вернулася мова, і я сказав: 

— А... що ти тут робиш? 

 

Та він знову попросив тихо й вельми поважно: 

— Прошу... намалюй мені баранця... 

Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів одмовитися. I хоч яким безглуздям це 

могло здатися тут, за тридев’ять земель від людей, коли на мене чигала смерть, я добув із 

кишені аркуш паперу та самописку. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, 

історії, математики та граматики, і сказав хлопцеві (трохи навіть сердито), що не вмію 

малювати. Він одмовив: 

— Байдуже. Намалюй мені баранця. 

Я зроду не малював баранів і тому відтворив для нього один із двох малюнків, що 

тільки й умів малювати: удава в натурі. I здивувався непомалу, коли хлоп’я одмовило: 

— Та ні! Я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто здоровенний. 

У мене все маленьке. Мені треба баранця. Намалюй баранця. 

I я намалював. 
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Він глянув пильно та й каже: 

— Ні! Цей баранець зовсім хирявий. Намалюй іншого. 

Я намалював. 

Мій приятель усміхнувся лагідно й поблажливо: 

— Ти ж добре бачиш — це не баранець, а баранисько. Ще й рогатий... 

Тоді я зобразив ще одного. 

 

Та він забракував і цей малюнок: 

— Це надто старий. Я хочу такого баранця, щоб жив довго. 

I тут мені терпець урвався — адже треба було якнайхутчій розбирати й лагодити 

двигун,— і я награмузляв такий малюнок. 

 

I заявив: 

— Ось тобі ящик. А в ньому той баранець, який тобі до вподоби. 

 

Я був неабияк вражений, побачивши, як заяснів мій юний суддя: 

— Саме такого я й хотів! Як ти гадаєш, багато паші треба для цього баранця? 

— А хіба що? 

— Таж у мене вдома все маленьке. 

— Йому, певне, вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранчика. 

Хлопчик схилив голову над малюнком. 

— Не такий він і маленький! Гляньно, він заснув... 

Так я познайомився з маленьким принцом. 

III 

Збігло чимало часу, поки я втямив, звідки він узявся. Маленький принц про все 

допитувався в мене, зате моїх питань, здавалося, не чув. Лише з випадково зронених слів 
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мені помалу все стало зрозумілим. Так, побачивши мій літак уперше (я не малюватиму 

літака — для мене це дуже морочливо), він спитав: 

— Що то за штуковина? 

— То не штуковина. Ця річ літає. Це літак. Мій літак. 

I я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув: 

— Як? Ти упав з неба? 

— Авжеж,— відказав я скромно. 

— От дивина! 

I маленький принц так голосно зареготав, що мені стало досадно. Я хочу, щоб моєму 

лихові бодай співчували. Потім він додав: 

— Отже, і ти прибув з неба. А з якої планети? 

Ось де розгадка його таємничої появи тут, у пустелі! 

— То ти потрапив сюди з іншої планети? — гостро спитав я. 

Та він не відповів. Розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою: 

— Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку... 

I надовго поринув у роздуми. Потім дістав з кишені мого баранця і почав роздивлятися 

цей скарб. 

Уявляєте, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота загадка про інші планети. 

Я спробував дізнатися більше. 

— Звідки ж ти прибув, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця? 

На хвилю він замислився, потім промовив: 

— Добре, що ти дав мені ящик: баранець тут ночуватиме, це буде його оселя. 

— Атож. А коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузок, щоб припинати його 

удень. I пакіл. 

Мої слова нібито прикро вразили маленького принца. 

— Припинати? Яке безглуздя! 

— Бач, коли його не припнеш, він залізе в шкоду або втече. 

Мій приятель знову засміявся: 

— А куди ж, по-твоєму, йому тікати? 

— Будь-куди. Просто перед собою, куди очі світять. 

Тоді маленький принц зауважив серйозно: 

— ІІусте, у мене там усе дуже маленьке. 

I дещо журливо додав: 

— Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш. 

IV 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2821 

 

Так я довідався про ще одну важливу річ: його рідна планета завбільшки десь із хату! 

А втім, це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що, крім таких великих планет, 

як-от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих, є сила інших, і між них такі 

маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку 

планетку, він дає їй не ймення, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. 

Я маю всі підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц,  

астероїд В-612. Цей астероїд бачили лишень раз, 1909 року, його помітив у телескоп один 

астроном турецький. 

Астроном доповів тоді, навівши всі докази, про своє відкриття на міжнародному 

астрономічному з’їзді. Але він був одягнутий у східні шати, і йому ніхто не повірив. Отакі 

ті дорослі! 

На щастя для астероїда В-612, султан турецький звелів своєму народові під страхом 

смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном — тепер уже в чепурній 

парі знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодилися геть усі. 

Я розповів вам такі подробиці про астероїд В-612 і навіть назвав його номер усе через 

отих самих дорослих. Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового 

приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають: «А який 

у нього голос? Які ігри він любить? Чи колекціонує метеликів?» Натомість питають: 

«Скільки йому літ? Скільки у нього братів? Скільки він важить? Скільки його батько 

заробляє?» I потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим: «Я бачив 

гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів», вони не 

можуть уявити його собі. Їм треба сказати так: «Я бачив будинок на сто тисяч франків». 

Тоді вони вигукують: «Яка розкіш!» 

Отож, коли їм скажеш: «Маленький принц справді існував, ось вам докази: він був 

славний, він сміявся і хотів баранця, а як тобі хочеться баранця, то ти існуєш», коли їм 

скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм: 

«Планета, з якої він прилетів, астероїд В-612», це їх переконає, і вони дадуть спокій, не 

в’язнутимуть із розпитами. Отакі ті дорослі! Не треба на них сердитися. Діти мають бути 

до тих дорослих вельми поблажливі. 

А ми ж бо розуміємося на житті, і ми, звісно, не дуже зважаємо на ту циферію. 

Я залюбки почав би цю повість так, як починають якусь казку. Почин би я вивів такий: 

«Був собі маленький принц, і жив він на планетці, трошечки більшій від нього самого, 

і дуже тому принцові хотілося мати друга...» Ті, хто розуміється на житті, одразу б 

побачили, що все це щирісінька правда. 
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Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали лише для розваги. Мені стає дуже боляче, 

коли я згадую свого маленького приятеля й розповідаю про нього. Уже минуло шість 

років відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене. I я силкуюся розповісти про нього, 

щоб не забути його. Живий жаль бере, коли забувають друзів. Не кожен має друга. I 

я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім своєї циферії. От я ще 

й тому купив коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в мої літа знову братися до 

малювання, якщо за все життя лише й зобразив, що удава в натурі та в розрізі — колись 

там у шість років! Я, звісно, намагатимусь якнайліпше передати схожість. Я зовсім не 

певен, що мені з цим пощастить. На одному малюнку виходить вдало, на іншому портрет 

зовсім не схожий. Я можу схибити і щодо зросту. Ось тут маленький принц завеликий. 

А он там він замаленький. Я вже вагаюсь, згадуючи барву його одягу. Тож мазюкаю і так 

і сяк, навмання. Можу, зрештою, помилитися і в деяких важливих подробицях. Ви вже 

даруйте. Мій приятель ніколи нічого мені не пояснював. Певне, гадав, що я такий самий, 

як і він. Але я, на жаль, не вмію побачити баранця крізь стінки ящика. Певне, я трохи 

скидаюся на дорослих. Очевидно, дещо постарів. 

V 

Щодень я дізнавався щось про його планету, про те, як він покинув її і як мандрував по 

світах. Він розповідав про це поступово, і то принагідно. Отак третього дня я дізнався про 

трагедію з баобабами. 

Це також сталося завдяки баранцеві. Маленького принца обсіли тяжкі сумніви, і він 

раптом спитав мене: 

— А правда, що баранці їдять кущі? 

— Авжеж, правда. 

— О, я радий! 

Я не второпав, чому так важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав: 

— То вони їдять і баобаби? 

Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а височенні, з дзвіницю, дерева, 

і хоч би він привів навіть цілий табун слонів, то й вони не з’їдять і одного баобаба. 

Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся: 

— Їх би довелося поставити один на одного... 

А далі промовив розважливо: 

— Баобаби, поки виростуть, бувають зовсім маленькі. 

— А й справді. Але навіщо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? 

— А то як же! — одказав він, ніби йшлося про щось цілком очевидне. I мені довелося 

добре поміркувати, поки я здогадався, в чому тут річ. 
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Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава 

і бур’ян. Отож є там добре насіння доброго, корисного зілля і погане насіння поганого 

зілля, бур’яну. Але насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі, аж поки якійсь 

насінині заманеться прокинутись. Тоді воно потягається і спершу несміливо пускає до 

сонця паросток — безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або рожа, хай собі 

здорові ростуть. А коли це якийсь бур’ян, треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, 

виполоти з корінням. Ну, а на планеті маленького принца було жахливе насіння... Це 

насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням. А баобаб — така рослина, 

що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу 

планету. Він прониже її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів 

забагато, вони роздеруть її на клапті. 

— Є такий закон,— сказав мені згодом маленький принц.— Причепурився сам уранці, 

причепури гарненько і свою планету. Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, 

що то не рожі, бо молоді пагінці рож і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але 

зовсім легка. 

Якось він порадив мені постаратися намалювати такий гарний малюнок, щоб усе це 

гаразд затямили діти і моєї планети. 

— Якщо колись вони вирушать у мандри,— сказав він,— це їм стане в пригоді. Іноді 

якусь свою роботу можна й відкласти, нічого від того не станеться. Але з баобабами 

відкладати годі — тоді чекай лиха. Я знав одну планету, там жив лінтюх. Він не звернув 

уваги на три кущики... 

З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та 

люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би 

на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою 

стриманість. «Діти! — кажу я.— Стережіться баобабів!» Я хотів застерегти моїх приятелів 

від небезпеки, що давно чигає на них, а вони не знають цього, як не знав я сам раніше, 

хотів попередити їх і тим-то так завзято працював над цим малюнком. Словом, моє 

повчання варте тієї праці. Можливо, ви запитаєте: чому в цій книжечці немає ще таких 

показних малюнків, як отсей із баобабами? Відповідь вельми проста: я старався їх 

намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, мене запалювала думка, що 

це річ невідкладна. 

VI 

О маленький принце! Потроху я зрозумів твоє невеселе життя. Довший час ти мав лише 

одну розвагу: милуватися вечірнім сонцем. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли 

ти мовив мені: 
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— Я дуже люблю призахідне сонце. Ходімо подивимось, як сонце заходить. 

— Але ж доведеться почекати... 

— Чекати? Чого? 

— Щоб сонце сіло. 

Спершу ти дуже здивувався, а потім засміявся сам із себе і мовив: 

— Мені все здається, ніби я вдома! 

І справді. Всім відомо, що коли в Америці полудень, у Франції вже вечоріє. I аби за 

одну хвилину перенестися до Франції, можна було б подивитись, як там сідає сонце. На 

жаль, до Франції неблизький світ. А на твоїй планетці тобі досить було пересунути свого 

стільця на крок, другий. I ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки бажав... 

— Якось за один день я бачив захід сонця сорок три рази! 

I трохи перегодом ти додав: 

— Бачиш... коли стає дуже сумно, втішно помилуватися, як сідає сонце. 

— Виходить, того дня, коли ти бачив захід сонця сорок три рази, тобі було дуже сумно? 

Але маленький принц не відповів. 

VII 

П’ятого дня, знов-таки завдяки баранцеві, я довідався про таємниці життя маленького 

принца. Він спитав зненацька, навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних 

роздумів: 

— Якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть? 

— Баранець їсть усе, що попадеться. 

— Навіть квіти з колючками? 

— Авжеж, навіть квіти з колючками. 

— Навіщо ж тоді колючки? 

Цього я не знав. Я саме порався: ніяк не міг одгвинтити в двигуні міцно закручений 

шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулася вимушена посадка: питної води лишалось 

обмаль, і я вже боявся найгіршого. 

— Нащо ж ті колючки? 

Як уже маленький принц про щось питав, він не заспокоювався, поки не діставав 

відповіді. Шуруп той дався мені взнаки, і я сказав навмання: 

— Колючки ні на що не потрібні, квіти випускають їх просто од злості! 

— О! 

Відтак, трохи помовчавши, гукнув майже сердито: 

— Я тобі не вірю. Квіти такі кволі. I простодушні. I вони підбадьорюють себе. Гадають, 

що колючі вони страшніші... 
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Я не відповів нічого. В ту хвилину я казав собі: «Якщо цей шуруп і зараз не піддасться, 

я розтрощу його молотком». 

Маленький принц знов перебив мої думки: 

— I ти гадаєш, що квіти... 

— Де ж пак! Нічого я не гадаю! Я відповів тобі навмання. Я заклопотаний поважною 

справою! 

Він глянув на мене здивовано. 

— Поважною справою! 

Він дивився на мене, на молоток у моїй руці, на чорні від мастила пальці, дивився, як 

я схилився над річчю, такою, в його очах, потворною. 

— Ти мовиш, як дорослі! 

Мені стало соромно. А він додав безжально: 

— Ти все плутаєш... ти все перекинув догори ногами! 

Маленький принц і справді дуже розсердився. Труснув головою, і вітер розмаяв його 

золоту чуприну. 

— Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав 

ні разу жодної квітки. Зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не любив. Він тільки 

й робить, що підбиває цифри. I цілий день торочить: «Я людина поважна! Я людина 

поважна!» — достоту, як ти. I дметься з пихи. А насправді він не людина, він гриб. 

— Що? 

— Гриб! 

Маленький принц аж поблід із гніву: 

— Мільйони років у квітів ростуть колючки. I мільйони років баранці все ж їдять квіти. 

То хіба це не поважна річ — зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, які 

їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і не поважніше, ніж рахунки червонопикого 

гладуна? I коли я знаю квітку, яка є єдина на світі і росте лише на моїй планеті, а якийсь 

баранець одного ранку з’їсть її, не тямлячи навіть, що він накоїв, це теж, по-твоєму, 

байдуже? Він зашарівся, потім озвався знову: 

— Якщо ти любиш квітку, яка існує єдина на світі і лише на одній з мільйонів 

і мільйонів зірок, цього досить: милуєшся на зорі і чуєшся щасливий. Кажеш собі: «Десь 

там і моя квітка...» Але коли баранець її з’їсть, це все одно, мовби всі зорі раптово згасли! 

I це, по-твоєму, байдуже! 

Він більше не міг нічого сказати. Він раптом заридав. Споночіло. Я відклав інструмент. 

Смішно було думати про молоток, про шуруп, про спрагу й смерть. На цій зірці, на 
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планеті — на моїй планеті Земля — плакав маленький принц, і його треба було втішити! 

Я взяв його на руки і почав люляти. Я казав йому: 

— Квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека... Я намалюю твоєму баранцеві 

обротьку... Намалюю для твоєї квітки броню... Я... 

Я вже й не тямив, що кажу. Я здавався собі страшенно незграбним. Не знав, як підійти 

до нього, як прихилити його до себе... Вона така загадкова, ота країна сліз. 

VIII 

Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца 

завше росли звичайні прості квіти — вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало 

й нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка 

проклюнулась із насінини, занесеної невідомо звідки, і маленький принц викохував той 

пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одміна баобаба? Та 

кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп’янок. Маленький принц ізроду не 

бачив ще таких буйних пуп’янків і відчував, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, 

схована в своїй зеленій світличці, ще не була готова, вона все чепурилася. Старанно 

добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не 

хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй 

пишноті. Авжеж, вона була така чепурушка! Таємниче вбирання тривало багато днів. Аж 

от якось уранці, тільки встало сонце, квітка розпустилась. 

Як дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині, позіхаючи, сказала: 

— Ох! Я ледве прокинулась!.. Даруйте мені... Я ще зовсім не зачесана... 

Маленький принц не тямився од захвату: 

— Яка ви гарна! 

— Правда? — тихо озвалася квітка.— I народилась я разом із сонцем... 

Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така 

прегарна! 

— Здається, пора снідати,— додала вона по хвилі.— Прошу, потурбуйтесь про мене... 

Збентежений маленький принц розшукав поливальницю й полив квітку. 

Скоро з’ясувалося, що красуня гордовита й вередлива, і маленький принц попомучився 

з нею. Якось, мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому: 

— Хай приходять хоч тигри пазуристі — не страшно! 

— На моїй планеті тигри не водяться,— відказав маленький принц,— а потім тигри не 

їдять трави. 

— Я не трава,— стиха кинула квітка. 

— О, пробачте... 
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— Тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми? 

«Не може терпіти протягів... для рослини кепсько,— подумав маленький принц.— 

З цією квіткою морока та й годі...» 

— Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно. Дуже незатишна планета. 

Там, звідки я прибула... 

I затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. 

Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню! Красуня знітилася і кахикнула раз-

другий — хай маленький принц відчує свою провину. 

— То де ж та ширма? 

— Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене! 

Тоді вона закахикала дужче — вирішила покарати його гризотами сумління. 

Отож маленький принц, хоч він і любив прегарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. 

Порожні необов’язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. 

— Не треба було слухати її,— довірливо мовив він мені якось.— Ніколи не треба 

слухати квітів. Треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка 

напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі... 

вони б мали зворушити мене, а я розгнівався... 

А ще він признавався: 

— Тоді я ще нічого не розумів! Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона 

впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чом би я мав від неї тікати? Адже за 

тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти-бо такі свавільні! Але 

я був занадто молодий, щоб уміти любити. 

IX 

Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав 

свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було 

дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він 

собі, мало що може статися! Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені 

вулкани горять тихо й рівно, без виверження. Виверження вулкана — все одно що пожежа 

в комині, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять: для цього ми 

замалі. Тим-то вони й завдають нам стільки лиха. 

Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що 

ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. 

А коли востаннє полив квітку й лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на 

плач. 

— Прощавайте,— мовив він квітці. 
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Красуня не відповіла. 

— Прощавайте,— сказав він ще раз. 

Вона кахикнула. Не від застуди. 

— Я була нерозумна,— озвалася нарешті квітка.— Даруй мені. I спробуй бути 

щасливим. 

 

I ні слова докору. Маленький принц був вражений. Стояв, збентежений і знічений, 

з скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. 

— Авжеж, я люблю тебе,— почув він.— Моя вина, що ти цього не знав. Але це пусте. 

Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю... Облиш цей ковпак, 

він уже мені не потрібний. 

— А вітер... 

— Не так я вже й застуджена... Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка. 

— А звірята... 

— Слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці: я ж хочу познайомитися 

з метеликами. Здається, вони прегарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти-бо будеш 

далеко. А великих звірів я не боюся. Я теж пазуриста. 

I простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала: 

— Та не барися, це мене дратує. Намислив іти, то йди. 

Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста 

квітка... 

X 

Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329 і 330. 

Спершу він вирушив туди: треба ж знайти якесь діло та й чогось навчитися. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2829 

 

На першім астероїді жив король. Убраний у шарлат і горностай, він сидів на 

престолі — дуже простому, а все ж величному. 

— А ось і підданець! — гукнув король, угледівши маленького принца. 

«Звідки він може мене знати,— подумав собі маленький принц.— Він же мене зроду не 

бачив!» 

Він не відав, що світ для королів дуже спрощений. Для них усі люди — підданці. 

— Підійди, щоб я тебе краще роздивився,— мовив король, пишаючись, що може 

нарешті над кимось королювати. 

Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти, але пишна горностаєва керея 

окривала цілу планету. Отож він зостався стояти і, стоячи, позіхнув з утоми. 

— Етикет не дозволяє позіхати перед монархом,— вирік король.— Я забороняю тобі 

позіхати. 

— Не можу стриматися,— відказав маленький принц, страшенно знічений.— 

Я здорожився і зовсім не спав. 

— Ну, тоді наказую тобі позіхати,— сказав йому король.— Я багато років не бачив, 

щоб хтось позіхав. Мені це навіть цікаво. Тож позіхай ще. Це моє повеління. 

— Це мене лякає... більше не можу... — відповів маленький принц і весь зашарівся. 

— Гм... гм... Тоді... — озвався король,— тоді я велю тобі то позіхати, то... 

Король аж запинався і, здається, навіть розсердився. Бо для короля найважливіше, щоб 

його шанували. Непослуху він не стерпів би. Був то абсолютний монарх. Але він був дуже 

добрий і тому давав тільки розумні накази. 

«Якби я,— любив казати він,— якби я звелів своєму генералові перекинутися 

морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина. 

Винен був би я». 

— Можна сісти мені? — несміливо спитав маленький принц. 

— Велю тобі: сідай! — одрік король і велично підгорнув полу своєї горностаєвої киреї. 

Одне вражало маленького принца: планетка така манюсінька. Над ким же владарює 

король? 

— Ваша величносте,— мовив він,— можна вас запитати... 

— Велю тобі: запитуй! — квапливо сказав король. 

— Ваша величносте... чим ви правите? 

— Усім,— дуже просто одказав король. 

— Усім? 

Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети й зірки. 

— I всім цим ви правите? —перепитав маленький принц. 
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— Усім,— одрік король. 

Він-бо був не лише абсолютний монарх, а й цар усесвітній. 

— I зірки скоряються вам? 

— Авжеж,— притакнув король.— Зірки виконують мої повеління негайно. Непослуху 

я не потерплю. 

Така могутність викликала в маленького принца захват. От би йому таку владу, тоді б 

він зміг милуватися заходом сонця не сорок три рази на день, а сімдесят два, а то й сто, 

і двісті разів, і навіть стільця не пересуваючи! Згадавши свою покинуту планетку, він 

трошки зажурився і зважився попросити в короля: 

— Я б хотів подивитись, як сідає сонце... Зробіть мені ласку... Звеліть сонцеві зайти... 

— А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, або 

написати трагедію, або перекинутися морською чайкою — і генерал не виконає наказу,— 

хто буде винен: він чи я? 

— Ви, ваша величносте,— не вагаючись, відповів маленький принц. 

— Цілком слушно,— відповів король.— Від кожного треба вимагати лишень те, що він 

може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись 

у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження 

розумні. 

— А як же мій захід соня? — нагадав маленький принц: питаючись про щось, він 

ніколи не заспокоювався, поки не діставав відповіді. 

— Буде тобі й захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть 

сприятливі умови, в тому й мудрість володаря. 

— А коли це буде? — спитав маленький принц. 

— Гм... Гм... — відповів король, гортаючи грубого календаря.— Це буде... гм, гм... — 

сьогодні це буде за чверть восьма вечора. I тоді побачиш, як точно виконуються мої 

розпорядження. 

Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. Та 

й, сказати по щирості, він уже нудився. 

— Мені пора,— сказав він королю.— Більше нема чого тут робити. 

— Зостанься! — мовив король, неабияк гордий з того, що в нього знайшовся 

підданець.—Зостанься, я призначу тебе міністром. 

— Міністром чого? 

— Ну, міністром... міністром юстиції. 

— Але ж тут нема кого судити. 
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— Хтозна,— мовив король.— Я ще не оглянув усього свого королівства. Я вже старий, 

для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморююся. 

Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. 

— О, я вже подивився! — вигукнув він.— Там більше нікого немає. 

— То суди сам себе,— відказав король.— Це найважче. Себе судити набагато важче, 

ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий. 

— Сам себе я можу судити де завгодно,— сказав маленький принц.— Для цього мені 

нема чого тут жити. 

— Гм... Гм... — задумався король.— Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. 

Ночами я його чую. Ти можеш судити цього старого пацюка. Вряди-годи засуджуватимеш 

його на смертну кару. Отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш 

йому помилування, щоб берегти його. Адже він у нас один. 

— Не люблю смертних вироків,— мовив маленький принц.— Та й мені вже пора. 

— Ні, не пора,— заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але 

йому не хотілося засмучувати старого монарха. 

— Якщо ви, ваша величність, бажали б, щоб вашу волю вволяли, ви могли б дати мені 

розумний наказ. Веліти, приміром, не гаючись, рушати в путь. Мені здається, умови для 

цього саме сприятливі... 

Король нічого не відповів, маленький принц постояв у нерішучості, потім зітхнув 

і пішов геть. 

— Призначаю тебе моїм послом! — гукнув услід йому король. 

I виглядав він дуже владно. «Та й диваки оці дорослі»,— помислив маленький принц, 

пускаючись у мандри. 

XI 

На другій планеті жив шанолюб. 

— Ага, ось і шанувальник з’явився! — гукнув він, угледівши ще здалеку маленького 

принца. 

Адже для чваньків усі люди — то їхні шанувальники. 

— Добридень,— мовив маленький принц.— Який кумедний у вас капелюх. 

— Це для вітання,— відповів шанолюб.— Щоб уклонятися, коли мене вітають. На 

жаль, сюди ніхто не зазирає. 

— Он як? - сказав маленький принц, нічого не второпавши. 

— Поплещи у долоні,— порадив йому шанолюб. 

Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюха й поштиво 

вклонився. 
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«Тут веселіше, ніж у короля»,— подумав маленький принц. I знов заплескав у долоні. 

А шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. 

За п’ять хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. 

— А що слід зробити, щоб капелюх упав? — спитав він. 

Та шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. 

— Ти й справді дуже шануєш мене? — спитав він маленького принца. 

— А що то — шанувати? 

— Шанувати — значить визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший 

і найрозумніший на планеті. 

— Але ж на твоїй планеті ти сам-один! 

— Ну, то зроби мені ласку, все одно шануй мене! 

— Я шаную,— мовив маленький принц і злегка знизав плечима.— Але яка тобі з цього 

радість? 

I він утік від шанолюба. «Ці дорослі — дивакуваті люди»,— простодушно думав він 

дорогою. 

XII 

На дальшій планеті жив п’яничка. Маленький принц пробув там зовсім недовго, а все 

одно його пойняла глибока журба. П’яничка мовчки сидів перед цілою батареєю 

пляшок — порожніх і повних. 

— Що ти тут робиш? — поцікавився маленький принц. 

— П’ю,— похмуро буркнув п’яничка. 

— Навіщо ти п’єш? — спитав маленький принц. 

— Щоб забути,— відповів п’яничка. 

— Що забути? — допитувався маленький принц; йому стало шкода п’янички. 

— Забути, що мені соромно,— признався п’яничка і похнюпив голову. 

— Чого ж тобі соромно? — спитав маленький принц; йому дуже хотілося чимось 

зарадити неборакові. 

— Соромно, що п’ю! — додав п’яничка й замовк остаточно. 

А маленький принц, ні в сих ні в тих, пішов геть. 

«Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні»,— думав він дорогою. 

XIII 

Четверта планета належала ділкові. Цей чолов’яга був такий заклопотаний, що коли 

прийшов маленький принц, навіть голови не звів. 

— Добридень,— сказав маленький принц.— У вас погасла цигарка. 
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— Три та два — п’ять. П’ять та сім — дванадцять. Дванадцять та три — п’ятнадцять. 

Добридень. П’ятнадцять та сім — двадцять два. Двадцять два та шість — двадцять вісім. 

Нема коли прикурити. Двадцять шість та п’ять — тридцять один. Ху! А всього виходить 

п’ятсот один мільйон шістсот двадцять дві тисячі сімсот тридцять один. 

— П’ятсот мільйонів чого? 

— Га? Ти ще тут? П’ятсот мільйонів... уже не знаю чого... У мене стільки роботи! 

Я людина поважна, мені нема коли язика чесати! Два та п’ять — сім... 

— П’ятсот мільйонів чого? — повторив маленький принц: питаючи про щось, він не 

заспокоювався, поки не діставав відповіді. 

Ділок звів голову: 

— За п’ятдесят чотири роки, прожиті мною на цій планеті, було лише три випадки, 

коли мені щось заважало. Першого разу це сталося двадцять два роки тому — сюди 

звідкись залетів хрущ. Він так страшенно гудів, що я припустився чотирьох помилок 

у підрахунках. Другого разу — одинадцять років тому — я мав напад ревматизму. 

Сидячий спосіб життя. Мені нема коли вештатися. Я людина поважна. Утретє... оце тепер. 

Отож, виходить, п’ятсот мільйонів... 

— Чого? 

Ділок зрозумів, що йому не дадуть спокою. 

— Отих маленьких штучок, що їх іноді можна бачити в повітрі. 

— Це що ж, мухи? 

— Та ні, такі дрібненькі, блискучі. 

— Бджоли? 

— Та ні. Дрібненькі золоті штучки, що викликають мрії у ледацюг. А я людина 

поважна. Мені мріяти нема коли. 

— А-а! Це зорі! 

— От-от, зорі. 

— П’ятсот мільйонів зірок? А що ж ти з ними робиш? 

— П’ятсот один мільйон шістсот двадцять дві тисячі сімсот тридцять одна. Я людина 

поважна, я люблю точність. 

— То що ж ти робиш із тими зірками? 

— Що роблю? 

— Так. 

— Нічого. Я ними володію. 

— Володієш зірками? 

— Так. 
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— Але я вже бачив короля, який... 

— Королі нічим не володіють. Вони лише правлять. Це велика різниця. 

— А нащо тобі володіти зірками? 

— Щоб багатим бути. 

— А нащо бути багатим? 

— Щоб купувати ще нові зірки якщо їх там хтось відкриє. 

«Цей,— сказав собі маленький принц,— міркує майже так, як той п’яничка». Однак 

розпитував далі: 

— А як можна володіти зірками? 

— Зірки, вони чиї? — буркотливо спитав ділок. 

— Не знаю. Нічиї. 

— Отже, вони мої, бо я перший до цього додумався. 

— I цього досить? 

— Авжеж. Коли ти знайдеш діамант, який не належить нікому, то він твій. Коли ти 

знайдеш острів, який не належить нікому, то він твій. Коли тобі першому спаде якась 

думка, ти береш на неї патент: вона твоя. Я володію зорями, бо до мене ніхто не 

здогадався ними заволодіти. 

— Оце правда,— мовив маленький принц.— I що ж ти з ними робиш? 

— Завідую ними,— відказав ділок.— Лічу їх і перелічую. Це дуже важко. Але я людина 

поважна. 

Одначе маленького принца ще це не вдоволь-нило. 

— Якщо я маю шовкову хустинку, я можу пов’язати її на шию й забрати з собою,— 

мовив він.— Якщо я маю квітку, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти ж не можеш 

забрати зорі? 

— Ні, зате я можу покласти їх у банк. 

— Як це розуміти? 

— А так: пишу на папірці, скільки в мене зірок. Потім кладу цього папірця до шухляди 

й замикаю її на ключа. 

— Та й усе? 

— Цього досить. 

«Цікаво! — подумав маленький принц.— I навіть поетично. Але це не дуже серйозно!» 

Що серйозно, а що несерйозно — маленький принц розумів по-своєму, зовсім не так, як 

дорослі. 
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— Я маю квітку,— сказав він,— і щоранку її поливаю. У мене три вулкани, я щотижня 

їх прочищаю. Усі прочищаю: і діючі, і погаслий. Мало що може статися. I моїм вулканам, 

і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зорям від тебе нема ніякої користі... 

Ділок відкрив рота, але так і не здобувся на відповідь, і маленький принц рушив далі. 

«Дорослі таки справді дивацьке поріддя»,— простодушно казав він собі в дорозі. 
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XIV 

П’ята планета була вельми цікава. Вона виявилася з усіх найменша. На ній тільки 

й ставало місця, що для ліхтаря та ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг збагнути, 

навіщо серед небес, на планетці, де немає ні будинків, ні жителів, потрібні ліхтар та 

ліхтарник. Але він подумав: 

«Можливо, цей чолов’яга тут і недоречний. А проте він не такий недоречний, як 

король, шанолюб, ділок і п’яничка. Його праця має все ж якийсь глузд. Коли він запалює 

свого ліхтаря — буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить 

ліхтар — буцімто присипляє зірку чи квітку. Гарна робота! Вона таки справді корисна, бо 

красива». 

I, порівнявшись із планетою, він шанобливо привітався до ліхтарника. 

— Добридень,— мовив він.— Навіщо ти оце погасив ліхтаря? 

— Таке розпорядження,— відказав ліхтарник.— Добридень. 

— А що то за розпорядження? 

— Щоб я гасив свого ліхтаря. Добривечір. 

I він знову запалив ліхтаря. 

— А нащо ти знов його засвітив? 

— Таке розпорядження,— відповів ліхтарник. 

— Не розумію,— признався маленький принц. 

— А що тут не розуміти,— сказав ліхтарник.—Розпорядження це розпорядження. 

Добридень. 

I погасив ліхтаря. 

Відтак картатою червоною хусточкою витер піт із чола й сказав: 

— Жахливе в мене ремесло. Колись воно мало глузд. Я гасив ліхтаря вранці, а ввечері 

знову запалював. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі — спати. 

— А потім розпорядження змінилося? 

— Розпорядження не змінилося,— сказав ліхтарник.— У тому то й лихо! Моя планета 

з кожним роком обертається швидше й швидше, а розпорядження лишилося те саме. 

— А як же зараз? — спитав маленький принц. 

— А ось так. Планета робить повний оберт за одну хвилину, і я не маю ні секунди 

перепочинку. Щохвилини я гашу ліхтаря і знов його запалюю. 

— От цікаво! Отже, у тебе день триває всього одну хвилину! 

— А що тут цікавого? — відказав ліхтарник.—Уже цілий місяць, як ми розмовляємо 

з тобою. 

— Цілий місяць?! 
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— Авжеж. Тридцять хвилин. Тридцять днів. Добривечір! 

I він знову запалив ліхтаря. 

Маленький принц подивився на ліхтарника — йому подобався цей чолов’яга, що так 

віддано виконував розпорядження. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи 

свого стільця, він шукав місця, звідки було б видно захід сонця. I йому захотілося 

допомогти товаришеві. 

— Слухай-но,— сказав він ліхтарникові,— я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли 

заманеться... 

— Мене весь час тягне відпочити,— зітхнув ліхтарник. 

Бо ж можна бути вірним слову і все-таки ледачим. 

— Твоя планетка така крихітна,— вів далі маленький принц,— ступиш три кроки 

й обійдеш її всю. Досить тобі йти неквапливо, і ти постійно будеш на сонці. Коли 

вирішиш перепочити — починай ходити... і день триватиме доти, доки захочеш. 

— Ну, від цього мало пуття,— мовив ліхтарник.— Понад усе я люблю спати. 

— Тоді кепське твоє діло,— гукнув маленький принц. 

— Кепське,— погодився ліхтарник.— Добридень! 

I погасив ліхтаря. 

«Цього чолов’ягу,— сказав собі маленький принц, торуючи шлях,— цього чолов’ягу 

зневажали б усі інші: і король, і шанолюб, і п’яничка, і ділок. А проте лише він, як на 

мене, не смішний. Либонь, тому, що він не думає про себе». 

Маленький принц зітхнув. 

«От з ким я міг би заприятелювати,— подумав він.— Але його планетка зовсім 

крихітна. Там нема місця для двох...» 

Він не смів признатися собі, що найбільше шкодує за цією благословенною планетою 

саме тому, що на ній за двадцять чотири години можна було тисячу чотириста разів 

милуватися на захід сонця! 

XV 

Шоста планета була вдесятеро більша од попередньої. На ній жив дід, він писав 

грубезні книжки. 

— Чи ти ба! — гукнув він, угледівши маленького принца.— Мандрівець! 

Маленький принц сів на стола — звести дух. Він уже так здорожився! 

— Звідки ж ти? — спитав його старий добродій. 

— А що це за грубезна книжка? — поцікавився маленький принц.— Що ви тут робите? 

— Я географ,— мовив старий добродій. 

— А що таке географ? 
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— Це вчений, котрий знає, де розташовані моря, річки, міста, гори й пустелі. 

— Як цікаво! — вигукнув маленький принц.— Оце вже справжній фах! 

I він роззирнувся по планеті географа. Зроду маленький принц не бачив планети такої 

величної. 

— А вона дуже гарна, ваша планета. А океани тут є? 

— Цього я не можу знати,— мовив географ. 

— А-а! — протягнув маленький принц розчаровано.— А гори? 

— Цього я не можу знати,— відказав географ. 

— А міста, річки, пустелі? 

— Цього я теж не можу знати. 

— Але ж ви географ! 

— Авжеж,— сказав дід.— Я географ, а не мандрівець. Мені геть бракує мандрівців. Не 

географи ж ведуть облік міст, річок, гір, морів, океанів і пустель. Географ — особа надто 

поважна, щоб вештатися світами. Він не виходить зі свого кабінету. Але він приймає 

у себе мандрівців. Розпитує їх, записує їхні розповіді. I якщо розповіді когось із них 

географа зацікавлять, то він з’ясовує, чи порядна людина той мандрівець. 

— А навіщо? 

— Бо коли мандрівець набреше, в підручниках з географії буде лише плутанина. Так 

само, як і той мандрівець, який не в міру п’є. 

— А чому? 

— Бо в п’яничок двоїться в очах. I там, де стоїть одна гора, такий географ позначив би 

дві. 

— Я одного такого знаю,— заявив маленький принц.— З нього був би кепський 

мандрівець. 

— Цілком можливо. Отож, коли з’ясовується, що мандрівець — людина порядна, тоді 

перевіряють його відкриття. 

— А як саме? Ідуть дивитися? 

— Е, ні. Це надто складно. Вимагають, щоб мандрівець подав докази. Скажімо, він 

відкрив велику гору — то нехай принесе з неї велике каміння. 

Нараз географ захвилювався: 

— Але ж ти й сам мандрівник. Ти прибув здалеку. Опиши мені свою планету! 

I географ розгорнув книгу записів і застругав олівця. Оповіді мандрівників спершу 

записуються олівцем. Потім чекають, коли мандрівець дасть докази, тоді вже його оповіді 

можна записати чорнилом. 

— Прошу,— мовив географ. 
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— О, в мене там не вельми цікаво,— сказав маленький принц,— усе малесеньке. 

У мене три вулкани. Два діють, а один давно погас. Але мало що може трапитися. 

— Так, усе може трапитися,— потвердив географ. 

— А ще у мене є квітка. 

— Квітів ми не записуємо,— відказав географ. 

— Чому? Це ж найпрекрасніше, що є на світі! 

— Бо квіти ефемерні. 

— Як це — ефемерні? 

— Книжки з географії — найцінніші з усіх книжок,— мовив географ.— Вони ніколи не 

застаріють. Дуже рідко трапляється, щоб гора зрушила з місця. Дуже рідко буває, щоб 

океан пересох. Ми пишемо про те, що одвічне. 

— Але згаслий вулкан може прокинутися,— перейняв мову маленький принц.— А що 

таке — ефемерний? 

— Погас вулкан чи діє — для нас то байдуже,— мовив географ.— Для нас важлива 

сама гора. Вона не змінюється. 

— А що означає — ефемерний? — повторив маленький принц,— питаючи, він не 

заспокоювався, поки не діставав відповіді. 

— Ефемерне — це недовговічне, те, що скоро зникає. 

— I моя квітка скоро зникне? 

«Моя рожа недовговічна,— мовив собі маленький принц,— їй нема чим боронитися, 

окрім тих чотирьох колючок. А я покинув її вдома саму-самісіньку!» 

Це вперше його взяв жаль. Але він знову збадьорився і запитав: 

— Куди ви порадите мені вирушити? 

— Одвідай планету Земля,— відказав географ.— Вона має добру славу. 

I маленький принц пустився в дорогу, все думаючи про свою квітку. 

XVI 

Отож сьома планета була Земля. 

Земля — планета неабияка! На ній сто одинадцять королів (не поминаючи, звісно, 

і муринських), сім тисяч географів, дев’ять тисяч ділків, сім з половиною мільйонів 

п’яничок, триста одинадцять мільйонів шанолюбців, себто десь із два мільярди дорослих. 

Аби ви уявили, яка то велика Земля, скажу лиш, що до винайдення електрики 

доводилося на всіх шести материках утримувати цілу армію ліхтарників — чотириста 

шістдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять душ. 

Як глянути збоку — то було прегарне видовисько. Дії цієї армії відзначалися 

злагодженістю, як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши 
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свої вогні, вони подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. 

Виконавши свою партію, вони ховалися за лаштунками. Потім надходила черга 

ліхтарників у Росії та Індії. Далі — в Африці та Європі. Тоді в Південній Америці. За 

ними — в Північній Америці. I всі вони появлялися на кону своєчасно й ніколи не 

помилялися. Так, це було блискуче. 

Лише тому ліхтарникові, який запалював єдиного ліхтаря на Північному полюсі, та ще 

його побратимові біля єдиного ліхтаря на Південному полюсі — лише цим двом жилося 

легко й безтурботно: вони працювали двічі на рік. 

 

XVII 

Як хочеться сказати дотепніш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, 

я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її 

хибно. Люди займають на Землі не так уже й багато місця. Аби два мільярди її жителів 

зійшлися й поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони легко вмістилися б на 

площі двадцять миль завдовжки й двадцять завширшки. Все людство можна було б збити 

в купу на найменшому острові в Тихому океані. 

Дорослі, звісно, вам не йнятимуть віри. Вони гадають, що займають багато місця. Їм, 

мов тим баобабам, здається, ніби вони великі й величні. А ви порадьте їм підрахувати. Їм 

це припаде до вподоби, вони-бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну 

роботу. Це ні на що. Ви й так мені вірите. 

Отож, потрапивши на Землю, маленький принц не побачив ані лялечки і вельми 

здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету, аж тут у піску 

ворухнулося кільце такої барви, наче місяць. 

— Добривечір,— мовив про всяк випадок маленький принц. 
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— Добривечір,— відповіла гадюка. 

— На яку це планету я потрапив? 

— На Землю,— мовила гадюка.— До Африки. 

— Ага. То що, на Землі нема нікого? 

— Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика,— сказала гадюка. 

Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. 

— От цікаво — чому зорі світяться,— сказав він.— Мабуть, щоб кожен рано чи пізно 

міг відшукати свою зірку. Диви, он моя планета — саме над нами. Але як до неї далеко! 

— Гарна планета,— мовила гадюка.— А чого ти сюди завітав? 

— Я посварився з одною квіткою,— зітхнув маленький принц. 

— Ага, он воно що... 

I обоє змовкли. 

— А де ж люди? — знов озвався нарешті маленький принц.— У пустелі все-таки 

самотньо... 

— Серед людей також самотньо,— відповіла гадюка. 

Маленький принц глянув на неї пильно. 

— Чудна ти істота,— мовив він.— Завтовшки з пальчик... 

— Зате моці у мене більше, ніж у пальці короля,— сказала гадюка. 

Маленький принц усміхнувся. 

— Не така вже ти й дужа... Ти навіть безлапа. Та й мандрувати не можеш. 

— Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель,— мовила змія. 

I обвила круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. 

— Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якої він вийшов,— мовила ще вона.— 

Але ти безневинний і прибув із зірки... 

Маленький принц нічого не відповів. 

— Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем’яній Землі. Я можу тобі підсобити, 

якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу... 

— О, я добре зрозумів,— сказав маленький принц,— але чому ти весь час говориш 

загадками? 

— Я розв’язую всі загадки,— відповіла гадюка. 

I обоє змовкли. 

XVIII 

Маленький принц перейшов пустелю і нікого не спіткав, лише одну квітку. Малесеньку 

непоказну квітку з трьома пелюстками. 

— Добридень,— сказав маленький принц. 
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— Добридень,— відповіла квітка. 

— А де люди? — гречно спитав маленький принц. 

Якось квітка бачила, як повз неї пройшов караван. 

— Люди? Ага, їх, здається, всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та 

де їх шукати — хтозна. Їх жене вітром. Вони без коріння, це дуже незручно. 

— Прощавай,— сказав маленький принц. 

— Прощавай,— мовила квітка. 

XIX 

Маленький принц зіп’явся на високу гору. Раніш він ніколи не бачив гір, окрім трьох 

вулканів, що були йому до колін. Згаслий вулкан правив йому за дзиглика. Отож 

маленький принц помислив: «З такої високої гори я зразу побачу всю планету і всіх 

людей». Але побачив лише скелі, шпичасті, шпилясті. 

— Добридень,— мовив він про всяк випадок. 

— Добридень... добридень... добридень... — озвалася луна. 

— Хто ви? — спитав маленький принц. 

— Хто ви... хто ви... хто ви... — відповіла луна. 

— Будьте моїми приятелями,— мовив він,— я геть один. 

— Геть один... геть один... геть один... — відгукнулася луна. 

«Яка чудна планета! — подумав тоді маленький принц.— Геть суха, вся в гострих 

шпичках і солона. А людям бракує уяви... Тільки й повторюють, що їм кажуть... Квітка, 

яку я мав удома, завше озивалася перша». 

XX 

Довго простував маленький принц пісками, скелями й снігами і набрів зрештою на 

дорогу. А всі дороги провадять до людей. 

— Добридень,— промовив він. 

Перед ним був садок, повний квітучих рож. 

— Добридень,— відгукнулися рожі. 

Маленький принц поглянув на них. Усі вони скидалися на його квітку. 

— Хто ви? — спитав він, вражений. 

— Ми — рожі,— відказали квіти. 

— Он як... — сказав маленький принц. 

I почувся дуже нещасливим. Його квітка запевняла його, що вона на всьому світі одна 

така. А ось тут буяло п’ять тисяч таких самих квіток, лише в одному саду! 

«Як би вона досадувала, коли б побачила це! — помислив маленький принц.— Вона б 

страшенно закахикала і вдала, що помирає, аби лише не стати смішною. А мені довелося б 
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удавати, ніби я доглядаю її, бо ж інакше, аби принизити й мене, вона справді могла б 

умерти...» 

А потім він ще сказав собі: «А я гадав, що маю такий скарб — єдину в світі квітку, а то 

звичайнісінька рожа. Проста рожа і три вулкани заввишки до колін, і то один з них погас, 

певне, назавжди — цього замало, щоб величати себе принцом...» 

Він упав на траву й заплакав. 

XXI 

Отоді-то й показався лис. 

— Добридень,— мовив лис. 

— Добридень,— звичайненько відказав маленький принц і озирнувся, та нікого не 

побачив. 

— Осьдечки я,— озвався голос,— під яблунею. 

— Хто ти?— спитав маленький принц.— Ти такий гарний! 

— Я лис,— відповів той. 

— Пограйся зі мною,— попрохав маленький принц.— Мені так журно... 

— Я не можу з тобою гратися,— мовив лис.— Я не приручений. 

— О, даруй,— сказав маленький принц. Але подумав і додав: 

— А що означає — приручити? 

— Ти нетутешній,— сказав лис.— Що ти тут шукаєш? 

— Шукаю людей,— відповів маленький принц.— А що означає — приручати? 

— Люди,— мовив лис,— мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя. 

А ще вони розводять курей. То єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? 

— Ні,— сказав маленький принц.— Я шукаю приятелів. А що означає — приручати? 

— Це поняття давно забуте,— мовив лис,— Воно означає: прихилити до себе... 

— Прихилити до себе? 

— Авжеж,— мовив лис.— Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту 

такий, як сто тисяч інших. I ти мені не потрібний. I я тобі теж не потрібний. Я для тебе 

всього тільки лис, достоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо 

потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. I я буду для тебе єдиний 

на цілім світі... 

— Я вже трошки розумію,— проказав маленький принц.— Є одна рожа... мабуть, вона 

мене приручила... 

— Цілком можливо,— відповів лис.— На Землі чого тільки не побачиш... 

— О, це не на Землі,— заперечив маленький принц. 

Лис нібито дуже здивувався. 
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— На іншій планеті? 

— Так. 

— А мисливці є на тій планеті? 

— Нема. 

— Як цікаво! А кури є? 

— Нема. 

— Ех, світ недосконалий! — зітхнув лис. А потім знову повернувся до того самого: 

— Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Всі кури 

однакові, і люди всі однакові. I я нуджусь. Але як ти мене приручиш, моє життя буде ніби 

сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу й розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь 

кроки, я ховаюся в нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори. А потім — 

дивись! Бачиш, он там, на ланах, достигає пшениця? Я не їм хліба. Збіжжя мені ні до чого. 

Пшеничні лани не ваблять мене. I це сумно. Але в тебе чуб ніби золотий. I як добре буде, 

якщо ти мене приручиш! Золоте збіжжя нагадуватиме мені про тебе. I я полюблю шелест 

колосся на вітрі... 

Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову: 

— Будь ласка... приручи мене! 

— Я б радо,— відмовив маленький принц,— але в мене обмаль часу. Мені ще треба 

знайти приятелів і узнати багато всяких речей. 

— Узнати можна лише те, що приручиш,— мовив лис.— Людям уже бракує часу щось 

узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що 

продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — 

приручи мене! 

— А що для цього треба зробити? — спитав маленький принц. 

— Треба бути дуже терплячим,— відказав лис.— Спершу ти сядеш трошки далі від 

мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. 

Мова — це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче... 

Назавтра маленький принц прийшов знову. 

— Краще, якби ти приходив о тій самій порі,— попросив лис.— Якщо ти прийдеш, 

скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. 

О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти 

приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце... 

Повинні бути обряди. 

— А що таке обряд? — поцікавився маленький принц. 
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— Це теж річ давно забута — розтлумачив лис.— Це те, що робить один день 

несхожим на інші дні, одну годину — на всі інші години. Є, приміром, такий обряд у двох 

мисливців. У четвер вони танцюють з сільськими дівчатами. I який же це чудовий день — 

четвер! Я йду на прогулянку й доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали 

коли попало, всі дні скидалися б один на один і я зовсім не мав би дозвілля. 

Так маленький принц приручив лиса. I коли настала пора прощатися, лис казав: 

— О, я плакатиму по тобі. 

— Сам винний,— мовив маленький принц.— Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти 

зажадав, щоб я тебе приручив... 

— Авжеж,— згодився лис. 

— Але ж ти плакатимеш! — мовив маленький принц. 

— Виходить, ти нічого не вигадав. 

— Вигадав,— заперечив лис.— Згадай, що я казав про золоте збіжжя. 

Він замовк. Потім додав: 

— Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа — єдина на світі. А як 

вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю. 

Маленький принц пішов глянути на рожі. 

— Ви нітрохи не схожі на мою рожу,— мовив він їм.— Ви ще ніщо. Ніхто вас не 

приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився 

від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він — єдиний в усьому світі. 

Рожі дуже зніяковіли. 

— Ви дуже гарні, але порожні,— сказав іще маленький принц.— Задля вас не схочеться 

померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як 

і ви. Але вона одна-єдина, над усе найдорожча. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним 

ковпаком. Я-бо затулив її ширмою. Я-бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи 

трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась і навіть як 

замовкала. Рожа ця — моя. 

 

I маленький принц вернувся до лиса. 

— Прощавай... — мовив він. 
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— Прощавай,— відповів лис.— Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце 

добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. 

— Найголовнішого не побачиш очима,— повторив маленький принц, аби краще 

запам’ятати. 

— Твоя рожа дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу. 

— Моя рожа дорога мені... — повторив маленький принц, аби краще запам’ятати. 

— Люди забули цю істину,— мовив лис,— але ти не забувай. Ти назавжди береш на 

себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу. 

— Я відповідаю за свою рожу,— повторив маленький принц, аби краще запам’ятати. 

XXII 

— Добридень,— мовив маленький принц. 

— Добридень,— озвався стрілочник. 

— Що ти тут робиш? — спитав маленький принц. 

— Сортую пасажирів,— відповів стрілочник,— відсилаю їх у поїздах партіями по 

тисячі душ, поїзд — ліворуч, поїзд — праворуч. 

I швидкий поїзд, загуркотівши, мов грім, сяючи вогнями, промчав мимо, аж будка 

стрілочника заходила ходором. 

— Як поспішають,— здивувався маленький принц.— Чого вони шукають? 

— Навіть сам машиніст цього не знає,— мовив стрілочник. 

Другий швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотний бік. 

— Вони вже вертаються? — спитав маленький принц. 

— Це не ті,— відповів стрілочник.— Це зустрічний поїзд. 

— Вони були невдоволені там, звідки їдуть? 

— Люди вічно невдоволені там, де живуть,— відповів стрілочник. 

Тут прогуркотів яскраво осяяний третій швидкий. 

— Вони женуться за тими першими? — поцікавився маленький принц. 

— Ні за ким вони не женуться,— мовив стрілочник.— Вони сплять там, усередині, чи 

позіхають. Лише діти притуляються носами до вікон. 

— Лише діти знають, чого шукають,— сказав маленький принц.— Вони витрачають 

стільки часу на ганчір’яну ляльку, і лялька стає їм дорога, і якщо її заберуть, діти 

плачуть... 

— Їхнє щастя,— мовив стрілочник. 

XXIII 

— Добридень,— мовив маленький принц. 

— Добридень,— озвався крамар. 
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Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу. Проковтнеш таку пілюлю, 

і потім цілий тиждень не треба пити. 

— Навіщо ти їх продаєш? — спитав маленький принц. 

— Від них велике заощадження часу,— відказав крамар.— За підрахунками експертів, 

людина заощаджує за тиждень п’ятдесят три хвилини. 

— А що роблять у ті п’ятдесят три хвилини? 

— Та що хочеш. 

«От аби я мав витратити п’ятдесят три хвилини,— помислив маленький принц,— 

я просто пішов би до криниці...» 

XXIV 

Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки, і, слухаючи розповідь про крамаря 

з пілюлями, я випив останній ковток води. 

— О,— сказав я маленькому принцові,— твої розповіді дуже цікаві, але я ще не 

полагодив свого літака, мені нема чого пити, і я теж був би щасливий, аби міг просто піти 

до криниці! 

— Мій приятель лис... — почав він. 

— Хлопче, мені вже не до лиса! 

— Чому? 

— А тому, що доведеться сконати від спраги... 

Він не зрозумів мене і заперечив: 

— Добре, коли є приятель, навіть якщо треба сконати. От я, я дуже радий, що 

приятелював із лисом... 

«Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги. 

Йому досить трошки сонця...» — помислив я. 

Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки: 

— Мені теж хочеться пити... пошукаємо колодязя... 

Я втомлено розвів руками: це безглуздя — шукати навмання в безкраїй пустелі 

колодязя. I все ж ми рушили в дорогу. 

Довгий час ми йшли мовчки: нарешті споночіло, в небі спалахнули зорі. Від спраги 

мене трохи лихоманило, і я бачив їх наче вві сні. А в пам’яті все лунали слова маленького 

принца. 

— Отже, і ти знаєш, що таке спрага? — спитав я. 

Та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто: 

— Вода буває потрібна й серцю... 

Я не збагнув його слів, але промовчав. Знав, що розпитувати його не слід. 
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Він утомився. Сів на пісок. Я опустився поруч. Помовчали. Потім він мовив: 

— Зорі прегарні, бо десь там є квітка, хоч її й не видно звідси... 

— Авжеж,— відповів я, дивлячись на піщані брижі, осяяні місяцем. 

— Пустеля гарна... — додав він. 

Це правда. Мені завше подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній дюні. Нічого не видно. 

Нічого не чутно. I все ж серед цієї тиші світиться щось... 

— Знаєш, чому гарна пустеля? — спитав маленький принц.— Десь у ній ховаються 

джерела. 

Мене дуже вразило: так ось через що це таємниче світіння пісків. Ще пахолятком я жив 

у старому-престарому будинку — подейкували, ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто 

його так і не знайшов, а може, й не шукав. Але через нього весь той дім був ніби 

зачарований. На споді свого серця мій будинок ховав таємниці. 

— Так,— сказава я,— йдеться про дім, про зірки чи пустелю: того, що являє собою 

їхню красу, не побачиш очима! 

— Я дуже радий,— озвався маленький принц,— що ти згоден з моїм приятелем лисом. 

Потім він заснув, я взяв його на руки й рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, 

ніби я несу скарб, тендітний і безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого 

нема на нашій Землі. У сяйві місяця я дивився на його бліде чоло, на примкнуті вії, і казав 

собі: «Те, що я бачу, це лише оболонка. Найголовнішого не побачиш очима...» 

Його розтулені вуста затремтіли в усмішці, і я сказав собі ще: «Найзворушливіше 

в цьому заснулому маленькому принці його вірність квітці, образ рожі, що сяє в ньому, 

ніби полум’я світильника, навіть коли він спить...» I я зрозумів, що він ще тендітніший 

і безборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно охороняти: порив вітру може 

погасити їх... 

Так я йшов — і на світанні побачив колодязь. 

XXV 

— Люди набиваються в швидкі поїзди, але вони вже не відають, чого шукають,— 

мовив маленький принц.— Тому метушаться і снують туди-сюди... 

I додав: 

— I це все даремно... 

Колодязь, до якого ми прийшли, був не такий, як усі колодязі в Сахарі. Звісно, тут 

колодязь — просто яма в піску. А цей скидався на справжній сільський колодязь. Але 

поблизу не було жодного села, і я подумав, що це сон. 

— От чудасія,— сказав я маленькому принцові,— тут усе наготовлено: і корба, і цебро, 

і вірьовка... 
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Він засміявся, торкнув вірьовку, почав крутити корбу. I корба зарипіла, як старий 

флюгер, що довго іржавів у безвітрі. 

— Чуєш? — мовив маленький принц.— Ми збудили колодязь, і він співає... 

Я боявся, що він утомиться. 

— Я сам витягну,— сказав я,— тобі це не до снаги. 

Повільно витяг я повне цебро і поставив його на кам’яне цямриння. У вухах ще бринів 

спів корби, вода в цебрі ще тремтіла і в ній бігали зайчики. 

— Мені хочеться цієї води,— сказав маленький принц,— дай напитись... 

I я зрозумів, чого він шукав. 

Я підніс цебро до його вуст. Він пив, заплющивши очі. Було гарно, як на бенкеті. Була 

то не звичайна вода. Вона народилася від довгої дороги під зорями, від рипу корби, від 

зусилля моїх рук, люба серцеві, як дарунок. Так у дитинстві, коли я був пахолятком, мені 

висявали різдвяні гостинці: вогниками свіч на ялинці, органною музикою обідні, 

лагідними усмішками. 

— Люди на твоїй планеті,— промовив маленький принц,— викохують п’ять тисяч рож 

в одному саду... і не знаходять того, чого шукають. 

— Не знаходять,— погодився я. 

— А те, чого вони шукають, можна знайти в одній-єдиній рожі, у ковтку води... 

— Авжеж,— погодився я. 

I маленький принц додав: 

— Але очі не бачать. Шукати треба серцем. 

Я напився. Дихалось легко. На світанні пісок такої барви, як мед. I від цієї барви меду 

я теж був щасливий. Чого б то мені журитись. 

— Ти повинен виконати обіцянку,— стиха озвався маленький принц, знову сідаючи 

коло мене. 

— Яку обіцянку? 

— Пам’ятаєш... обротьку для мого баранця... Я ж відповідаю за ту квітку. 

Я добув із кишені свої малюнки, маленький принц поглянув на них і засміявся. 

— Баобаби в тебе схожі на капустини... 

— О! 

А я так пишався своїми баобабами! 

— А в лиса твого вуха... наче роги! I які довгі! 

I він знову засміявся. 

— Ти несправедливий, хлопче. Я ж ніколи нічого не вмів малювати, хіба що удава 

в натурі і в розрізі. 
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— Ні, дарма,— заспокоїв він мене.— Діти й так знають. 

I я намалював обротьку для баранця. Віддав малюнок, і серце в мене стислося. 

— Ти щось надумав, а я не знаю... 

Але він не відповів. 

— Бачиш,— мовив він,— завтра минає рік, як я потрапив до вас на Землю. 

I замовк. Потім додав: 

— Я упав зовсім близько звідси... 

I зашарівся. 

I знову, бозна й чому, мене оповила якась дивна зажура. Все-таки я спитав: 

— Отже, не випадково тиждень тому, того ранку, коли ми познайомилися, ти блукав 

тут самотою, за тридев’ять земель від людського житла? Ти повертався туди, де тоді упав? 

Маленький принц зашарівся ще дужче. А я додав нерішуче: 

— Може, тому, що минає рік?.. 

I знову він почервонів. Він ніколи не відповідав на питання, але ж коли червонієш, то 

це означає «так», еге ж? 

— О! — мовив я.— Я боюсь... 

Але він перейняв мене: 

— Пора тобі братися до роботи. Вертайся до своєї машини. Я чекатиму на тебе тут. 

Приходь завтра ввечері... 

Мені не стало спокійніше, одначе. Я згадав лиса. Коли ти даєш себе приручити, потім 

доводиться й плакати. 

XXVI 

Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам’яного муру. Наступного вечора, 

скінчивши з роботою, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить 

на краю муру спустивши ноги. I почув його голос: 
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— Хіба ти не пам’ятаєш? Це було зовсім не тут. 

Очевидно, хтось йому відповідав, бо він заперечив: 

— Ні, ні! Саме цього дня, тільки не в цьому місці. 

Я наближався до муру. Але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц 

знову мовив комусь: 

— Атож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише 

заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду. 

До муру лишалося двадцять метрів, але я так само нікого не бачив. 

По недовгій мовчанці маленький принц спитав: 

— А в тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь? 

Я зупинився, і серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. 

— Тепер іди,— мовив маленький принц.— Я хочу стрибнути вниз. 

Тоді я опустив очі і аж підскочив! Під муром, звівши голову до маленького принца, 

згорнулась жовта гадючка, від укусу якої людина гине за тридцять секунд. Намацуючи 

в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, гадюка 

тихо, мов змеженілий ручай, заструмувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном 

заповзла поміж каміння. 

Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого мов 

сніг. 

— Що за витівки! Ти вже забалакуєш із гадюками! 

Я розв’язав золотого шарфа, який він постійно носив. Змочив йому скроні і відпоїв 

водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене 

і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мов у підстреленої пташки. 

Він сказав мені: 

— Я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш 

вернутися додому. 

— Звідки ти знаєш? 

Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака! 

Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише: 

— Я теж сьогодні вертаюся додому. 

Потім додав журно: 

— Це куди далі... це багато важче... 

Я відчував, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, 

а проте здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля, і мені незмога його 

утримати... 
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Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. 

— У мене лишиться твій баранець. I ящик для баранця. I обротька... 

I він сумно всміхнувся. 

Я довго чекав. Відчував, що він опритомнював. 

— Ти трохи злякався, хлопче... 

Ще б не злякатися! Але він тихенько засміявся: 

— Куди страшніше буде сьогодні ввечері... 

I знову мене обсипало морозом передчуття непоправного. Невже, невже я більше 

ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене — ніби джерело в пустелі. 

— Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся... 

Але він сказав: 

— Сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому... 

— Слухай, хлопче, адже вся ця історія з гадюкою, з побаченням і з зіркою — це просто 

лихий сон, еге ж? 

Але він не відповів. Сказав лише: 

— Найголовнішого не побачищ очима... 

— Це як із квїткою. Як ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, вночі тобі 

любо дивитися на небо. Всі зорі розквітають. 

— Авжеж. 

— Це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була наче музика... а все та 

корба й вірьовка... пам’ятаєш?.. вода була чудова. 

— Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька, я не можу тобі й показати, де 

вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок. I тобі 

подобатиметься зорювати... Всі зорі стануть тобі за приятелів. I потім я тобі дещо 

подарую... 

I він засміявся. 

— О хлопче, хлопче, як я люблю цей твій сміх! 

— Оце й буде мій подарунок... це буде, як із тою водою... 

— Що ти хочеш сказати? 

— У кожної людини свої зорі. Для одних, тих, хто подорожує, вони дороговказ. Для 

інших це просто маленькі вогники. Для вчених зірки — наукова загадка. Для мого ділка 

вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає... 

— Як це розуміти? 

— Я житиму на одній із зірок, я там сміятимусь, і коли ти подивишся вночі на небо, це 

буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися! 
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I він сам засміявся. 

— I коли ти втішишся (а втіха таки приходить), ти будеш радий, що познайомився зі 

мною. Ти завше будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти 

відчиниш вікно, і тобі буде приємно... I твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти 

смієшся, глядячи на небо. А ти їм скажеш: «Так, так, зорі завше викликають у мене охоту 

сміятися!» I вони подумають, що ти несповна розуму. Ось яку капость я тобі втну... 

I він знову засміявся. 

 

— Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися... 

I він знову засміявся. Потім знову споважнів: 

— Знаєш... сьогодні вночі... краще не приходь. 

— Я тебе не залишу. 

— Я матиму такий вигляд, наче мені зле... Наче я вмираю. Так уже воно буває. Не 

треба, щоб ти це бачив... 

— Я не залишу тебе. 

Однак він був заклопотаний. 

— Я кажу тобі це... і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила... Гадюки ж злі. 

Когось ужалити для них утіха. 

— Я тебе не залишу. 

Щось його заспокоїло. 

— Правда, на другий укус отрути в неї не вистачить. 

Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він 

ішов прудко й рішуче. 

— А, це ти... — тільки й сказав він мені. 

I взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. 

— Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче. Я буду наче неживий, а насправді це буде 

не так... 

Я мовчав. 

— Бачиш... Це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко. 
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Я мовчав. 

— Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого 

жалкувати. 

Я мовчав. 

Він трохи занепав духом. Але все ж зробив ще одне зусилля: 

— Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. I всі зорі будуть наче криниці з рипучою 

корбою. I всі зорі дадуть мені напитися... 

Я мовчав. 

— Подумай, як буде чудово! Ти матимеш п’ятсот мільйонів дзвіночків, а я п’ятсот 

мільйонів струмків... 

I тут він теж замовк, бо заплакав... 

— Це тут. Дай мені ступити ще крок самому. 

I він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав: 

— Знаєш... моя рожа... я за неї відповідаю! А вона така квола! I така довірлива. Єдине, 

чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками... 

Я теж сів, бо мені підломились ноги. Він мовив: 

— Ну от. Це все... 

Завагався ще з хвилину і встав. I ступив лише крок. Я не міг ворухнутися. 

Неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно. Не 

закричав. Потім упав — повільно, як падає дерево. 

Повільно й нечутно, бо пісок приглушує звуки. 

XXVII 

I от збігло вже шість років... Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, 

товариші були раді, що знову бачать мене живого й здорового. Важко було в мене на 

душі, але я казав їм: 

— Це просто втома... 

I все ж потроху я заспокоївся. Тобто... не цілком. Але я добре знаю: він на свою 

планетку повернувся, бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла. Воно було не 

таке вже й важке... А ночами я люблю слухати зорі. Немов п’ятсот мільйонів дзвіночків... 
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Але ось що дивовижно. В обротьці, намальованій для принцового баранця, я забув 

намалювати ремінець! Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. I я питаю 

себе: що ж коїться там, на його планетці? Що, як баранець з’їв рожу? Іноді я кажу собі: 

«Ні, звісно, ні! Маленький принц на ніч прикриває рожу скляним ковпаком і пильно 

стежить за своїм баранцем». Тоді я щасливий. I всі зорі тихенько сміються. 

А часом я кажу собі: «Іноді, трапляється, буваєш неуважний... Тоді все може статися! 

Що, як він якось увечері забув про скляний ковпак або вночі викрався баранець на 

волю...» I тоді всі дзвіночки мовби плачуть... 

Усе це загадкове й незбагненне. Для вас, тих, хто теж полюбив маленького принца, як 

і для мене, світ стане інший, коли десь, невідомо де, баранець, що його ми ніколи не 

бачили, можливо, з’їв рожу... 

Погляньте на небо. I спитайте себе: «Є ще та квітка чи нема її? Може, баранець її з’їв?» 

I ви побачите, як усе змінюється... 

I ніколи жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо! 

Це, по-моєму, найкраще й найсумніше місце у всьому світі. Цей же куточок пустелі 

намальовано й на попередній сторінці, але я намалював його ще раз, щоб вам краще було 

видно. Саме тут маленький принц уперше з’явився на Землі, а потім зник. 

Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапите до 

Африки, в пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте, 

забаріться трохи якраз під цією зіркою! I якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, 

який сміється і не відповідає на ваші питання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий. 

Тоді — будь ласка — розвійте мою журу, мерщій напишіть мені, що він вернувся. 

(Переклад А. Перепаді) 
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Ричард Бах 

Чайка по имени Джонатан Ливингстон 

(на русском языке) 

Тому самому Джонатану, чайке, живущей в каждом из нас. 

I 

Было утро, и солнце опять залило сияющим золотом спокойное море, чуть подернутое 

рябью. 

В миле от берега забрасывал сети рыбацкий баркас, и, когда по Стае имени Завтрака 

разнеслось Слово, тысяча чаек разом поднялась в воздух, чтобы начать между собой 

привычную битву за кусочки пищи. Начинался еще один день, полный забот. 

Но далеко в стороне, паря в полном одиночестве над баркасом и берегом моря, чайка 

по имени Джонатан Ливингстон занимался совсем иным. На высоте сто футов он опустил 

свои перепончатые лапки, задрал клюв и, превозмогая боль, напряг все мышцы, чтобы 

еще круче изогнуть крылья. Так он сможет лететь очень медленно, и наконец он 

настолько замедлил свой полет, что свист ветра превратился в тихий шепот, а океан под 

ним замер неподвижно. В яростном напряжении он прищурился, затаил дыхание и еще… 

на… дюйм… заломил крыло. И тут его перья встали дыбом, он совсем потерял скорость 

и рухнул вниз. 

Чайки, как вы знаете, никогда не замирают в воздухе. Это для них бесчестье и позор. 

Но чайка по имени Джонатан Ливингстон, без тени стыда заново круто изгибавший 

дрожащие от напряжения крылья — чтобы снова замедлить свой полет, а потом опять 

рухнуть вниз — был вовсе не обычной птицей. 

Большинство чаек не утруждают себя излишними знаниями о полете — им вполне 

достаточно научиться летать от берега до пищи и обратно. Для большинства чаек главное 

не полет, а еда. Для этой же чайки, главное заключалось не в еде, а в самом полете. 

Больше всего на свете чайка по имени Джонатан Ливингстон любил летать. 

Подобный образ мыслей, как выяснилось, не сулил ему большой популярности. Даже 

его родители не очень-то одобряли то, что Джонатан целыми днями летал один, сотни раз 

повторяя свои эксперименты с планированием на малых высотах. 

Он не знал, например, почему, летя над водой на высоте меньше длины крыла, он 

оставался в воздухе дольше и меньше уставал. В конце своего планирующего полета он не 

как обычно бухался в море, поднимая фонтан брызг, а долго скользил по волнам, касаясь 
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воды лапками, тесно прижатыми к телу. Когда он приземлился таким же образом и на 

берег, а затем принялся измерять шагами расстояние, которое он проскользил по песку, 

его родители встревожились не на шутку. 

— Ну почему, Джон, почему? — причитала его мать.— Почему тебе так тяжело 

походить на других в нашей стае, Джон? Зачем ты летаешь так низко, ты же не пеликан 

и не альбатрос. Тебе надо хорошо питаться. Сынок, у тебя же остались одни перья да 

кости! 

— Мамочка, ну и пусть у меня будут лишь перья да кости. Я просто хочу узнать, на что 

я способен в воздухе, вот и все. Я просто хочу узнать. 

— Послушай, Джонатан,— сказал его отец, и в голосе его звучала доброта.— Зима уже 

близко. Лодок будет мало, а рыба уйдет в глубину. Если тебе обязательно надо учиться, 

тогда изучай пищу, и как ее побольше добыть. То, что ты изучаешь полет, конечно, 

неплохо, но, сам понимаешь, одним полетом сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь 

только для того, чтобы есть. 

Джонатан послушно кивнул. И несколько дней старался вести себя как и все; он честно 

старался, с криком кружил в стае вокруг пирсов и рыбацких баркасов, сражаясь за 

кусочки хлеба и рыбы. Но у него ничего не получилось. 

Все это совершенно бессмысленно, думал он, нарочно уронив треску, доставшуюся ему 

с большим трудом — ее тут же подхватила старая голодная чайка, гнавшаяся за ним. Все 

это выброшенное на ветер время я мог бы учиться летать. А мне так много еще надо 

узнать! 

И вскоре чайка Джонатан снова в одиночестве парил вдали от берегов счастливый, 

голодный, постигающий неизведанное. 

Теперь он изучал скорость и за неделю узнал о ней больше, чем самая быстрая чайка на 

свете. 

На высоте тысячи футов он разогнался, что было сил, и нырнул в отвесное пике. Тогда 

он узнал, почему чайки не ныряют в скоростное отвесное пике. Всего лишь через шесть 

секунд он набрал скорость семьдесят миль в час, при которой крыло на взмахе становится 

неустойчивым. 

Это повторялось раз за разом. Он был очень внимателен, работая на пределе своих 

возможностей, но каждый раз при наборе скорости терял управление. 

Подъем до тысячи футов. Вначале предельно разогнаться по прямой, потом, продолжая 

работать крыльями, нырнуть круто вниз. Затем, и это повторялось каждый раз, его левое 

крыло выгибалось на взмахе, и он начинал быстро вращаться влево. Чтобы выровняться, 
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он выгибал правое крыло, и тут же начиналось неудержимое беспорядочное вращение 

вправо. 

Как он ни старался, все шло кувырком. Он пробовал десять раз подряд, но едва 

разогнавшись до семидесяти миль в час, он превращался в неуправляемый ворох перьев 

и раз за разом врезался в море. 

И вот наконец, вымокнув до костей, он придумал. Главное — неподвижно держать 

крылья на высокой скорости, разогнаться до пятидесяти миль в час, а затем держать их 

неподвижно. 

Поднявшись на две тысячи футов, он сделал еще одну попытку: разогнался до 

пятидесяти миль в час и нырнул вниз, вытянув клюв и неподвижно раскинув крылья. Это 

потребовало огромного напряжения сил, но все получилось, как надо. За десять секунд он 

разогнался до девяноста миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скорости полета 

чайки! 

Но победа была недолгой. Как только он начал выход из пике и изменил угол атаки 

своих крыльев, он моментально потерял управление, и этот кошмар начался снова. На 

скорости девяносто миль в час Джонатан закувыркался, словно подбитый зенитным 

снарядом, и врезался в каменную твердь моря. 

Когда он пришел в себя, солнце уже давным-давно село, и тело его тихонько скользило 

по лунному свету, разлитому на поверхности океана. Измученные крылья казались 

отлитыми из свинца, но еще тяжелее была горечь поражения. Хорошо бы, чтобы меня 

утянуло на дно и мучения мои закончились,— вяло подумал он. 

Он сильнее погрузился в воду, и тут в его голове гулко зазвучал незнакомый голос. 

Другого выхода нет. Ну что поделаешь? Я — чайка. Я ограничен тем, что дала мне 

природа. Если бы мне суждено было узнать о полете больше, чем другим, у меня в голове 

был бы компьютер. Если бы мне суждено было летать быстрее, у меня были бы короткие 

крылья, как у сокола, и я бы ел мышей, а не рыбу. Мой отец был прав. Я должен 

выбросить из головы все эти глупости. Я должен лететь в стаю и смириться с собой таким, 

какой я есть — бедной ограниченной чайкой. 

Голос затих, и Джонатан согласился с ним. Ночью чайке место на берегу, и он 

поклялся, что с этого момента он будет обычной чайкой. От этого всем будет лучше. 

Он с трудом оторвался от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что он успел 

научиться экономить силы на бреющем полете. 

Стоп, так не пойдет,— подумал он. Я больше не буду таким, как прежде. Я — обычная 

чайка и буду летать, как все. Поэтому он, превозмогая боль, поднялся до ста футов и, 

тяжело взмахивая крыльями, направился к берегу. 
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Решив стать обычным членом стаи, он почувствовал облегчение. Теперь его уже ничто 

не будет связывать с той силой, которая тянула его к новым знаниям, не будет больше 

радости неведомого, но не будет и горечи поражений. Да и здорово в общем-то было вот 

так, ни о чем больше не думая, лететь сквозь тьму к огням, горевшим вдали на берегу. 

Темнота! Встревожено вскрикнул гулкий голос. Чайки никогда на летают в темноте! 

Но Джонатан его не услышал. Да, здорово, думал он. Светит луна, и огоньки пляшут по 

волнам, искорками вспыхивая в ночи, все наполнено миром и покоем… 

Спускайся! Чайки не летают в темноте! Если бы ты был создан для ночных полетов, 

у тебя были бы глаза совы! А в голове — компьютер! И крылья — короткие, как у сокола! 

И тут летящий в ночи на высоте ста футов Джонатан Ливингстон неожиданно 

зажмурился. Мигом исчезла боль, забылись недавние клятвы. 

Короткие крылья. Как у сокола! 

Да вот же она, разгадка! Каким же я был дураком! Малюсенькое крыло! Мне надо 

сложить крылья и лететь на одних кончиках! Короткие крылья! 

Он поднялся на две тысячи футов над черной гладью моря и, не раздумывая ни 

секунды о неудаче или смерти, прижал крылья к телу и, выставив наружу лишь их острые 

кончики, ринулся в пике. 

Ветер ревел в ушах. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать и еще быстрей. 

Сейчас на скорости сто сорок миль в час напряжение на крыльях было намного слабее, 

чем прежде на семидесяти, лишь чуть-чуть повернув кончики крыльев, он вышел из пике 

и, словно живой снаряд, пронесся над волнами, освещенными луной. 

Прищурившись, чтобы ветер не так резал глаза, он ликовал. Сто сорок миль в час! 

И под контролем! А если начать пике не с двух, а с пяти тысяч футов, интересно, какую 

скорость я… 

Недавние клятвы были забыты, их унесло встречным ветром. Он не чувствовал вины за 

то, что нарушил свое обещание. Следовать ему могут лишь чайки, признающие 

незыблемость обыденной жизни. Тому же, кто в поиске знаний прикоснулся к 

совершенству, такие клятвы ни к чему. 

На рассвете чайка Джонатан продолжил тренировку. С высоты пять тысяч футов 

рыбацкие баркасы казались щепками, плавающими на лазурной глади моря, а Стая имени 

Завтрака напоминала рой мошкары. 

Чуть дрожа от радости, он был полон новых сил и очень гордился тем, что страха почти 

не чувствовал. Без всяких церемоний, сложив крылья и выставив наружу только их 

кончики, он рухнул вниз. На высоте четыре тысячи футов он уже успел набрать 

предельную скорость, а встречный ветер превратился в твердую стену, которая ревела 
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и не давала ему разогнаться еще быстрей. Падая отвесно со скоростью двести 

четырнадцать миль в час, Джонатан сглотнул комок, застрявший в горле. Он знал, что, 

если на такой скорости крылья вдруг раскроются, его разорвет на тысячу частей. Но 

в этой скорости была скрыта сила, радость и сама красота. 

Выход из пике он начал на высоте тысячи футов. Ураганный ветер трепал кончики 

крыльев, линия горизонта, баркас и стая чаек накренились и с быстротой молнии стали 

вырастать прямо у него на пути. 

Остановиться он не мог, он даже не знал, как сделать поворот на такой скорости. 

Столкновение означало бы мгновенную смерть. 

Поэтому он просто зажмурился. 

Случилось так, что в то утро, сразу после восхода солнца, чайка по имени Джонатан 

Ливингстон с ревом пронесся прямо сквозь самую середину Стаи имени Завтрака на 

скорости двести двенадцать миль в час с плотно зажмуренными глазами. В тот раз Чайка 

Удачи ему улыбнулась, и все остались живы. 

К тому времени, когда он поднял клюв к зениту, скорость была еще сто шестьдесят 

миль в час. Когда же он снизил ее до двадцати и наконец расправил крылья, баркас снова 

казался щепкой, и до него было четыре тысячи футов. 

Его захлестнула радость. Предельная скорость! Чайка достигла скорости двести 

четырнадцать миль в час! Это была победа, величайший момент в истории Стаи, и в ту 

секунду для Джонатана начался новый отсчет времени. Отправившись в свой уединенный 

район тренировок, он набрал восемь тысяч футов и немедленно нырнул вниз, чтобы 

научиться поворачивать в пикирующем полете. 

Он открыл для себя, что для плавного поворота на этой бешенной скорости достаточно 

на долю дюйма сместить одно-единственное перо с кончика крыла. Однако, прежде чем 

он это узнал, выяснилось, что, если сместить несколько перьев, то тебя начинает вертеть 

волчком… Так Джонатан стал первой чайкой на Земле, выполнившей фигуры высшего 

пилотажа. 

В тот день он ни секунды не истратил на разговоры с другими чайками, а тренировался 

до самой темноты. Он открыл для себя мертвую петлю, замедленную бочку, 

многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман и вираж. 

Когда Джонатан вернулся на берег в стаю, была уже глубокая ночь. Он ужасно устал, 

но от радости не мог удержаться и при посадке сделал мертвую петлю с двойным 

переворотом прямо перед касанием земли. Когда они только услышат о Победе, думал он, 

они сами с ума от радости сойдут! Ведь сейчас жить станет намного интересней! Раньше 

была такая скука — таскаться за баркасами. А теперь жизнь обрела смысл! Мы можем 
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подняться из невежества, мы можем почувствовать себя созданиями совершенства, разума 

и умения. Мы можем стать свободными. Мы можем научиться летать! 

Будущее манило неведомыми обещаниями. 

Когда он приземлился, все чайки собрались на Совет и, по всей видимости, стояли так 

уже давно. Они ждали. 

— Чайка по имени Джонатан Ливингстон! Встань в центр! 

Голос Старейшины был очень торжественен. В центр ставили только тех, кто заслужил 

величайший позор, или величайшую славу. В Центр Славы ставили будущих 

предводителей стаи. Конечно, подумал он, сегодня утром все видели Победу! Но мне 

славы вовсе и не надо. Я не желаю быть предводителем. Я просто хочу поделиться тем, 

что я узнал, показать горизонты, открывшиеся для каждого из нас. Он шагнул вперед. 

— Чайка Джонатан Ливингстон,— повторил Старейшина.— Встань в Центр Позора, 

так чтобы тебя увидели товарищи по стае. 

Его словно поленом по голове ударили. Колени задрожали, перья обвисли, зашумело 

в голове. В Центр Позора? Не может быть! А Победа! Они просто не понимают! Они 

ошиблись, ошиблись! 

— …за его вопиющую безответственность,— тянул нараспев торжественный голос,— 

подрывающую честь и традиции Семьи Чаек… 

Приказ встать в Центр Позора означал, что он будет изгнан из общества, отправлен 

в пожизненную ссылку на Дальние Утесы. 

— …когда-нибудь, чайка Джонатан Ливингстон, ты узнаешь, что безответственность 

ничего хорошего не приносит. Жизнь непонятна и недоступна нашему пониманию. 

Известно лишь то, что нас выпустили в этот мир, чтобы мы ели и старались прожить как 

можно дольше. 

На Совете Стаи провинившаяся чайка должна молчать, но Джонатан молчать не хотел. 

— Безответственность? Братья мои! — вскричал он.— Кто же берет на себя большую 

ответственность, чем чайка, нашедшая высший смысл жизни и следующая ему? Тысячи 

лет мы знали лишь борьбу за рыбьи головы, но теперь у нас появился смысл жизни — 

учиться новому, делать открытия, стать свободными! Дайте мне один только шанс 

показать вам то, чему я научился… 

Казалось Стая была высечена из камня. 

— Закон Братства нарушен,— запели чайки разом, дружно заткнули уши 

и повернулись к нему спиной. 
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Чайка Джонатан доживал свой век в уединении, но мир его вовсе не ограничился 

Дальними Утесами. Его печалило не одиночество, а то, что другие чайки не захотели 

поверить в красоту полета, которая готова была им открыться. Прозреть они не пожелали. 

Каждый день приносил новые знания. Оказалось, что, если на большой скорости 

нырнуть в воду, можно найти вкусную рыбу, косяками гуляющую на глубине десяти 

футов, поэтому для того, чтобы выжить, ему больше не нужны были рыбацкие баркасы 

и куски черствого хлеба. Он научился спать в воздухе, прокладывая курс под углом к 

ночному береговому бризу, улетая за ночь на сотни миль. Интуиция позволяла ему лететь 

в сильном тумане и подниматься в вышину к сияющей голубизне неба, когда все 

остальные чайки жались на берегу, промокшие до перышка. Используя высотные 

воздушные потоки, он улетал далеко в глубь суши и лакомился там насекомыми. 

То, что он когда-то хотел подарить своей стае, досталось ему одному; он научился 

летать и не жалел о цене, которую ему пришлось за это заплатить. Джонатан обнаружил, 

что скука, страх и злоба укорачивают жизнь чайки и, избавившись от них, он прожил 

поистине долгую жизнь. 

Они пришли вечером, когда Джонатан тихонько скользил по своему любимому небу. 

Две чайки, возникшие рядом с ним, мерцали звездным светом, и исходившее от них 

сияние было мягким и теплым в чистом ночном воздухе. Но прекрасней всего было 

мастерство, с которым они летели в дюйме от кончиков его собственных крыльев. 

Не говоря ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которое не смогла бы пройти ни 

одна чайка. Он выгнул крылья и снизил скорость до самого предела. Сверкающие птицы 

плавно замедлили свой полет, оставаясь рядом с ним. Они знали о сверхмедленном 

парении. 

Он сложил крылья, сделал бочку и ринулся вниз со скоростью сто девяносто миль 

в час. Они вошли в пике вместе с ним, не нарушив идеального построения. 

Наконец он начал гасить скорость вертикальной замедленной бочкой. С улыбкой они 

выполняли ее абсолютно синхронно. 

Он перешел в горизонтальный полет и некоторое время летел молча. 

— Ну ладно,— наконец молвил он,— кто вы такие? 

— Мы из твоей Стаи, Джонатан. Мы — твои братья. 

Голос был спокойным и сильным. 

— Мы пришли, чтобы забрать тебя наверх, забрать тебя домой. 

— Дома у меня нет. И Стаи у меня нет. Я — изгнанник. И летим мы сейчас на верхней 

границе Великого горного ветра. Еще несколько сотен футов и выше я уже не смогу 

поднять свое старое тело. 
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— Можешь, Джонатан. Ведь ты уже научился. Одна школа закончилась, пришла пора 

начинать учиться заново. 

То, что освещало всю его жизнь, в этот момент ослепительно вспыхнуло, и Джонатан 

Ливингстон наконец понял. Они были правы. Он мог подняться выше, и пора было 

отправляться домой. 

В последний раз он взглянул на небо, окинул взором прекрасную серебристую землю, 

на которой он многому успел научиться. 

— Я готов,— сказал он. 

И чайка по имени Джонатан Ливингстон полетел в высь за этими птицами, 

сверкавшими словно звезды, и они растаяли в ночном небе. 

II 

Вот он какой, рай,— подумал Джонатан и улыбнулся своей мысли. Не очень-то 

почтительно приниматься разглядывать рай в ту самую минуту, когда влетаешь в него. 

Поднявшись выше облаков, заслонивших Землю, он заметил, что его тело начало 

светиться так же, как и у тех двух птиц, летевших рядом с ним. Конечно, за этими 

золотыми глазами скрывался все тот же молодой Джонатан Ливингстон, но внешняя 

оболочка его изменилась. 

Тело осталось вроде бы таким же как у чайки, но летало оно намного лучше прежнего. 

Похоже, даже не напрягаясь,— подумал он,— я смогу разогнаться в два раза быстрее, чем 

в лучшие времена на Земле! 

Теперь его перья сверкали белизной, а крылья стали абсолютно гладкими, словно их 

отлили из серебра и хорошенько отполировали. Исполненный радости он тут же решил 

проверить, на что они способны. 

На скорости двести пятьдесят миль в час он почувствовал, что близок к максимальной 

скорости в горизонтальном полете. На скорости двести семьдесят три мили в час он 

понял, что быстрее разогнаться уже не может, и ощутил легкое разочарование. 

Возможности его нового тела все же были ограничены, и хоть его старый рекорд 

в горизонтальном полете был значительно превзойден, Джонатан уперся в некий предел, 

который нелегко будет преодолеть. В раю, подумал он, возможности должны быть ничем 

не ограничены. 

В облаках мелькнул просвет, его спутники крикнули: 

— Мягких посадок, Джонатан,— и растаяли в воздухе. 

Он летел над морем, приближаясь к неровной кромке берега. Несколько чаек 

упражнялись в восходящих потоках у утесов. Вдали, на севере, у самого горизонта летело 

еще несколько птиц. Новое место, новые мысли, новые вопросы. Почему здесь так мало 
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чаек? Рай должен быть ими переполнен! И почему я вдруг так устал? Считается, что в раю 

чайки не устают и не спят. 

Где он об этом слышал? Память о жизни на Земле быстро тускнела. Конечно, Земля — 

это место, где он многому научился, но вот детали позабылись — вроде приходилось 

драться за корм, стать изгнанником. 

Десяток чаек, летавших у берега, приблизились, чтобы его поприветствовать, но не 

произнесли при этом ни слова. Он лишь почувствовал, что они рады ему и что это — его 

дом. Для него это был очень большой день, день, начало которого он уже не помнил. 

Он начал садиться, замахал крыльями, чтобы зависнуть в дюйме над землей, а затем 

легонько опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но ни одна из них при 

этом даже пером не пошевелила. Раскинув сверкающие крылья, они разворачивались 

против ветра, а потом как-то их изгибали и останавливались в ту самую секунду, когда 

лапками касались земли. У них это здорово получалось, но Джонатан слишком устал, 

чтобы тут же этим заняться. Стоя на новом берегу, так и не проронив ни слова, он уже 

спал. 

Вскоре он понял, что здесь он сможет узнать о полете не меньше, чем за всю свою 

предыдущую жизнь. Разница была лишь в одном. Тут жили чайки, которые мыслили так 

же как и он. Для каждой из них в жизни важнее всего было суметь превозмочь себя 

и прикоснуться к совершенству в том, что они так любили, а они любили летать. Птицы 

они были великолепные, как на подбор, и каждый день долгими часами они упражнялись 

в искусстве полета, разучивали сверхсложные фигуры высшего пилотажа. 

Надолго Джонатан позабыл о мире, из которого он пришел, где его Стая жила, не желая 

видеть радости полета, используя дарованные им крылья только для того, чтобы найти 

пищу и наесться до отвала. Но время от времени на какое-то мгновение воспоминания 

приходили. 

Однажды, отдыхая на берегу после разучивания бочек, исполняемых со сложенными 

крыльями, он снова вспомнил Землю. 

— А где все остальные, Салливан? — молча спросил он своего инструктора, уже 

привыкший к телепатическому общению, которое заменяло здешним чайкам обычные 

крики.— Почему здесь нас так мало? Ведь там, где я когда-то жил… 

— …были тысячи и тысячи чаек. Я знаю.— Салливан покачал головой.— 

Единственный ответ, который приходит мне в голову, это то, что ты, похоже, птица 

редкостная, одна на миллион. Большинство из нас продвигались вперед очень медленно. 

Мы переходили из одного мира в другой, который почти ничем не отличался от прежнего, 

тут же забывали, откуда мы пришли, не думая о том, куда мы идем, жили одним днем. 
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Сколько, по-твоему, жизней нам пришлось прожить, прежде чем нам впервые пришло 

в голову, что есть в жизни нечто большее, чем просто драка за еду или власть в Стае? 

Тысячу жизней, Джон, десять тысяч! А затем еще сотню, прежде чем мы узнали, что есть 

такая штука, как совершенство, а потом еще сотню чтобы понять, что цель нашей жизни 

заключается в том, чтобы найти его и показать всему миру. Это правило, конечно же, 

остается в силе и теперь: мы выбираем себе следующий мир благодаря тому, чему 

научились в предыдущем. Если ничему не научимся, следующий мир будет как две капли 

воды похож на этот, все равно надо будет преодолеть те же ограничения и тяготы. 

Он раскинул крылья и повернулся лицом к ветру. 

— Но ты, Джон,— сказал он,— сразу научился многому, и тебе не пришлось жить 

тысячу жизней, чтобы попасть сюда. 

Они снова поднялись в воздух и продолжили тренировку. Сделать многовитковую 

бочку в построении не так-то просто, ведь в перевернутой фазе Джонатану приходилось 

думать вверх ногами о том, как надо изогнуть крыло, чтобы его движение оставалось 

в полной гармонии с полетом инструктора. 

— Давай попробуем еще раз,— снова и снова повторял Салливан,— еще раз. Вот 

наконец,— Хорошо,— и они перешли к отработке перевернутой мертвой петли. 

Как-то вечером чайки, не участвовавшие в ночных полетах, стояли кучкой на берегу 

и размышляли. А Джонатан, набравшись мужества, подошел к Старейшине чаек, который, 

как поговаривали, вскоре должен был улететь в высшие миры. 

— Чьянг,— начал он, слегка волнуясь. 

Старая чайка посмотрел на него своими добрыми глазами. 

— Да, сын мой? — Годы жизни не лишили Старейшину сил, а только укрепили его. Он 

летал лучше всех в Стае и обладал знаниями, о которых другие едва начинали 

догадываться. 

— Чьянг, ведь этот мир — вовсе не рай, правда? 

В лунном свете был видно, что Старейшина улыбнулся. 

— Ты снова учишься, чайка Джонатан Ливингстон,— сказал он. 

— А что происходит дальше? Куда мы идем? Рая вообще нет? 

— Нет, Джонатан, места под названием рай не существует. Рай находится вне 

пространства и вне времени. Рай — это достижение совершенства.— Он умолк.— Ты ведь 

очень быстро летаешь, правда? 

— Я… я люблю скорость,— растерянно пробормотал Джонатан, но его охватила 

гордость, что Старейшина заметил его успехи. 
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— Ты начнешь понимать, что такое рай, Джонатан, когда познаешь совершенную 

скорость. Это не тысяча миль в час, не миллион и не скорость света. Потому что любое 

число кроет в себе некий предел, а совершенство не знает пределов. Совершенная 

скорость, сын мой, это значит быть там, где пожелаешь. 

Чьянг вдруг исчез и через мгновение появился футах в пятидесяти, у самой кромки 

воды. Затем он снова исчез, но в ту же секунду появился рядом с Джонатаном. 

— Это забавно,— сказал он. 

Джонатан был поражен. Он забыл про рай. 

— Как ты это сделал? Что ты при этом чувствовал? А далеко можно так летать? 

— Ты можешь отправиться в любое место или время, в какое только пожелаешь,— 

ответил Старейшина.— Я побывал во всех местах и временах, о которых мог только 

подумать.— Он посмотрел на море.— Странно все это. Чайки, которые хотят просто 

путешествовать и жертвуют ради этого совершенством, летают медленно и привязаны к 

одному месту. А те, кто отказывается от путешествий ради совершенства, могут в то же 

мгновение попасть куда угодно. Запомни, Джонатан, рай находится вне времени 

и пространства, потому что пространство и время абсолютно не имеют значения. Рай — 

это… 

— А ты можешь научить меня так летать? — голос Джонатана дрожал от желания 

познать неведомое. 

— Конечно, если ты хочешь этому научиться. 

— Очень хочу. Когда мы можем начать? 

— Прямо сейчас. 

— Я хочу научиться так летать,— повторил Джонатан, и его глаза блеснули 

необычным светом.— Скажи, что мне надо делать? 

Чьянг заговорил медленно, внимательно вглядываясь в молодую чайку: 

— Чтобы летать со скоростью мысли в любую точку пространства,— сказал он,— ты 

прежде всего должен понять, что ты туда уже прилетел… 

По словам Чьянга, все дело заключалось в том, что Джонатан должен был перестать 

видеть себя существом, заключенным в теле, ограниченном сорока двух дюймовым 

размахом крыльев, возможности которого можно построить на диаграмме. Все дело было 

в том, чтобы понять, что его истинная совершенная сущность жила подобно 

ненаписанному числу, одновременно повсюду во времени и пространстве. 

День за днем, начиная еще до рассвета и заканчивая далеко за полночь, Джонатан 

упорно работал над собой. Но несмотря на все его усилия он ни на перышко не сдвинулся 

с места. 
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— Забудь о вере! — раз за разом повторял Чьянг.— Для того, чтобы летать, тебе нужна 

не вера, а понимание полета. И здесь то же самое. Попробуй еще раз… 

И вот однажды, когда Джонатан как всегда, пытаясь сосредоточиться, стоял на берегу 

с закрытыми глазами, он вдруг понял, о чем ему так долго говорил Чьянг. 

— Да это же истинная правда! Я и есть совершенная чайка, не знающая пределов 

и ограничений! — Его охватила буйная радость. 

— Отлично! — сказал Чьянг, и в его голосе звучала победа. 

Джонатан открыл глаза. Они со Старейшиной стояли на абсолютно чужом берегу — 

там деревья спускались до самой воды, а на небе горели два желтых солнца. 

— Наконец-то ты понял,— продолжал Чьянг.— Но тебе придется немного поработать 

над самоконтролем… 

Джонатан был поражен: 

— Где мы? 

Явно не придавая значения необычности окружающего мира, Чьянг, не задумываясь, 

ответил: 

— Очевидно, мы на какой-то планете с зеленым небом, входящей в систему двойной 

звезды. 

Джонатан радостно вскрикнул, издав первый звук с тех пор, как покинул Землю: 

— ПОЛУЧИЛОСЬ! 

— Ну, конечно, получилось, Джон,— сказал Чьянг.— Всегда получается, когда знаешь, 

что делаешь. Теперь насчет самоконтроля… 

Когда они вернулись, уже стемнело. Другие чайки смотрели на Джонатана 

с благоговением, они видели, как он исчез с того места, где так долго стоял 

в неподвижности. 

Но уже через минуту он прервал их поздравления. 

— Я же здесь новичок! Я только приступил к занятиям. Это мне надо у вас учиться! 

— Я удивляюсь этому, Джон,— сказал Салливан, стоявший рядом с ним.— У тебя 

меньше страха перед новыми знаниями, чем у любой из чаек, которых я видел за десять 

тысяч лет.— Стая замолчала, а Джонатан смущенно переступил с ноги на ногу. 

— Мы можем начать работать со временем, если хочешь,— предложил Чьянг,— и ты 

научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь готов к изучению самого 

сложного, самого могущественного и самого приятного. Ты будешь готов к полету в высь, 

чтобы познать значение доброты и любви. 

Прошел месяц, или что-то вроде месяца. Джонатан впитывал новые знания 

с поразительной быстротой. Он всегда учился очень быстро даже в обычных условиях, 
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а теперь, став личным учеником самого Старейшины, он поглощал новые идеи будто 

летающий компьютер. 

Но вот наступил день, когда Чьянг исчез. Он тихо разговаривал со своей Стаей, 

призывая их никогда не останавливаться в учебе, тренировках и желании побольше 

познать совершенный невидимый принцип жизни. И тут его перья начали светиться все 

ярче и ярче, и в конце концов ни одна чайка уже не могла смотреть на него. 

— Джонатан,— сказал он на прощанье,— работай и познавай любовь. 

Когда они снова обрели способность видеть, Чьянг исчез. 

Потом чайка Джонатан не раз предавался размышлениям о Земле, с которой он 

пришел. Если бы тогда он знал десятую или хотя бы сотую часть того, что он здесь узнал, 

насколько полнее и значимей была бы его жизнь! Он стоял на песке и думал, а вдруг 

сейчас там какая-нибудь чайка бьется, чтобы вырваться за пределы сковывающих ее 

ограничений, чтобы понять, что смысл полета не только в том, чтобы долететь до корки, 

брошенной с рыбацкой лодки. Может там даже появился настоящий изгнанник, 

осмелившийся бросить открывшуюся ему правду в лицо всей Стае. И чем больше 

Джонатан занимался уроками доброты, чем больше он трудился, чтобы познать природу 

любви, тем больше ему хотелось вернуться на Землю. Хоть он и был в прошлом одинок, 

но Джонатан Ливингстон был прирожденным учителем, и его собственный путь любви 

заключался в том, чтобы дарить крупицы истины, которые он успел открыть, тем, кто 

искал лишь случая, чтобы эту истину познать. 

Салливан, уже освоивший полеты со скоростью мысли и помогавший научиться 

другим, был настроен скептически. 

— Джон, ты уже был когда-то изгнанником. Почему же ты думаешь, что чайки из того 

мира послушали бы тебя сейчас? Ты же знаешь поговорку, а она верна: Чем выше 

летишь, тем дальше видишь. Чайки из того мира, откуда ты родом, стоят на песке, 

галдят и дерутся между собой. До рая им тысячу миль, а ты говоришь, что хочешь 

показать им рай там, где они стоят! Джон, да они не видят даже кончиков своих 

собственных крыльев! Оставайся здесь. Помогай новым чайкам, прилетающим сюда, они 

достаточно продвинуты, чтобы понять то, о чем ты им говоришь.— Он помолчал, а потом 

добавил.— А что если бы Чьянг вернулся в свой старый мир? Где бы ты был сегодня? 

Последние слова решили все, и Салливан был прав. Когда летишь высоко, глядишь 

далеко. 

Джонатан остался и работал с новичками, они были очень умными и быстро усваивали 

уроки. Но старое чувство возвращалось, и он не мог отогнать от себя мысль, что там на 
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Земле одна или две чайки тоже смогли бы этому научиться. Сколько бы он знал сейчас, 

если бы Чьянг встретился ему в дни его изгнания. 

— Салли, я должен вернуться,— сказал он наконец.— Твои ученики занимаются 

хорошо. Они могут помочь тебе обучать новичков. 

Салливан вздохнул, но спорить не стал. 

— Мне будет тебя не хватать, Джонатан,— только и сказал он. 

— Салли, как не стыдно! — пожурил его Джонатан.— Не говори глупостей! Что же, 

наши ежедневные тренировки ничего не стоят? Если бы наша дружба зависела от таких 

пустяков, как пространство и время, то когда мы их наконец преодолели бы, выходит, мы 

уничтожили бы наше братство? Но преодолевшему пространство остается одно место — 

Здесь. Победившему время остается одно — Сейчас. Может нам все же удастся как-

нибудь свидеться где-то посредине между Здесь и Сейчас, как ты думаешь? 

Загрустивший было Салливан рассмеялся. 

— Ты сумасшедший,— сказал он, и в голосе его звучала доброта… — Если кому-

нибудь и удастся научить ползающего по земле заглянуть вперед на тысячу миль, так 

только Джонатану Ливингстону.— Он опустил глаза.— Прощай, Джон, мой дорогой друг. 

— До свидания, Салли. Мы еще увидимся. 

Произнеся это, Джонатан представил себе стаю чаек, стоящую на берегу совсем 

в другие времена, и с отработанной легкостью заново ощутил, что он — вовсе не тело из 

костей да перьев, а совершенная идея свободы и полета, не ведающая никаких 

ограничений. 

 

Чайка по имени Флетчер Линд был еще довольно молод, но уже успел узнать, что ни 

с одной птицей ни одна Стая не обходилась так жестоко и несправедливо. 

— И плевать мне на то, что они там болтают,— думал он, направляясь к Дальним 

Утесам, и пелена ярости застила ему глаза.— Полет — это вовсе не просто хлопанье 

крыльями для того, чтобы перетащиться из одного места в другое! Это… это… и комар 

может! Подумаешь, сделал-то всего одну бочечку вокруг Старейшины, пошутить хотел, 

а они меня — в изгнание! Слепые они, что ли? Почему они видят? Разве не понимают, как 

это будет здорово, если мы действительно научимся летать? 

— Плевать мне, что они там думают. Я им покажу, что такое настоящий полет! Я стану 

настоящим Изгнанником, если они этого хотят. Они еще у меня все пожалеют… 

И тут в его голове зазвучал голос, и хоть он был добр, от неожиданности молодой 

изгнанник даже кувыркнулся в воздухе. 
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— Не суди их слишком строго, чайка Флетчер. Отправляя тебя в изгнание, они только 

навредили сами себе, и когда-нибудь они это поймут, когда-нибудь они увидят то, что 

видишь ты. Прости их и помоги им понять. 

В дюйме от кончика его правого крыла летела чайка, сверкающая невиданной 

белизной, легко скользя, не шелохнув ни перышка, на скорости близкой к рекордной 

скорости Флетча. 

В голове молодой птицы все смешалось. 

— Что происходит? Я сошел с ума? Я умер? Что это? 

Его мысли прервал спокойный сильный голос, настоятельно требовавший ответа. 

— Чайка по имени Флетчер Линд, ты хочешь научиться летать? 

— ДА, ОЧЕНЬ ХОЧУ! 

— Чайка по имени Флетчер Линд, готов ли ты ради беспредельной свободы полета 

простить Стаю и, обретя новые знания, когда-нибудь вернуться к ним и помочь им 

понять? 

Обмануть эту великолепную птицу было невозможно, хоть и уязвленная гордость 

больно щемила сердце Флетчера. 

— Да, я готов,— тихо сказал он. 

— В таком случае, Флетчер,— молвило существо исполненное света, и в голосе его 

звучала доброта,— мы начнем с Горизонтального полета… 

III 

Джонатан медленно кружил над Дальними Утесами, глядя ввысь. Этот молодой 

Флетчер был несколько грубоват, но в остальном — почти идеальный ученик. В воздухе 

он был силен, быстр, легок, а самое главное, у него было неудержимое желание научиться 

летать. 

Вот и он, дрожащий серый комок с ревом вышел из пике и пронесся рядом 

с инструктором на скорости сто пятьдесят миль в час. Он тут же начал новую попытку 

сделать шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку, громко отсчитывая 

обороты. 

— …восемь… девять… десять… видишь-Джонатан-я-теряю-скорость… 

одиннадцать… я… хочу… научиться делать резкие остановки, как ты… двенадцать… но-

разрази-гром-у меня не получаются… тринадцать… эти… три… последних оборота… 

без… четыр… а-а! 

Тут он «сел на хвост» и от неудачи совсем взбеленился. Закувыркавшись, он перешел 

в перевернутый штопор и наконец, запыхавшись, сумел выровняться в сотне футов ниже 

своего инструктора. 
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— Ты напрасно тратишь на меня свое время, Джонатан! Я слишком глуп! Я — просто 

тупица! Стараюсь, стараюсь, но ничего не получается! 

Джонатан посмотрел на него и кивнул. 

— Конечно, ничего и не получится до тех пор, пока ты будешь так резко начинать 

подъем. Флетчер, ты потерял сорок миль в час на входе! Будь мягче! Решительней, но 

мягче, запомнил? — Он спланировал к своему ученику. 

— Теперь попробуем сделать ее вместе, соблюдая построение. И будь внимательным 

в начале подъема. Входи мягко и легко. 

 

К исходу третьего месяца у Джонатана появилось еще шесть учеников, все изгнанники, 

с любопытством внимавшие новой необычной идее о том, что полет должен приносить 

только радость. 

Им было проще отрабатывать фигуры пилотажа, чем понять скрытый в них смысл. 

— На самом деле каждый из нас — частица Великой Чайки, идея беспредельной 

свободы,— часто повторял им Джонатан, когда они стояли вечером на берегу,— 

и овладение мастерством полета — это шаг к тому, чтобы научиться выражать нашу 

истинную природу. Мы должны убрать с нашего пути все то, что нас ограничивает. Вот 

почему занятия скоростным и высшим пилотажем… 

…а его ученики в это время засыпали, отдав все силы на тренировках. Они любили эти 

занятия, скорость будоражила их молодую кровь, и тяга к новым знаниям не утихала, 

а только становилась все сильней и сильней. Но ни один из них, даже Флетчер Линд, не 

мог пока поверить в то, что полет мысли может быть таким же реальным, как полет над 

бушующим морем. 

— Все ваше тело, от клюва и до кончика хвоста,— иногда говорил им Джонатан,— 

лишь воплощение вашей мысли в зримом для вас виде. Разорвите цепи, сковывающие 

ваши мысли, и вы разорвете оковы, сдерживающие ваше тело… 

Но как бы он им это ни втолковывал, все это скорее напоминало забавную сказку, а им 

очень хотелось спать. 

Прошел всего только месяц, когда чайка Джонатан сказал, что им пора возвращаться 

в Стаю. 

— Мы не готовы! — заявил чайка Генри Келвин.— Мы там никому не нужны! Мы — 

изгнанники! Мы же не можем напрашиваться и лететь туда, где нас не ждут, правда ведь? 

— Мы свободны лететь, куда захотим, и быть такими, какие мы есть,— ответил 

Джонатан. Он поднялся в воздух и полетел на восток, туда, где обитала Стая. 
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На мгновение учеников охватило смятение, ведь по Закону Стаи изгнанник не имел 

права вернуться, а Закон ни разу не нарушали за десять тысяч лет. Закон говорил: 

оставайся здесь, Джонатан сказал: летите со мной; и к этому моменту он уже удалился на 

добрую милю. Если они и дальше будут топтаться в нерешительности, он окажется совсем 

один против злобной Стаи. 

— Пожалуй, мы не обязаны подчиняться закону, если мы больше не члены Стаи, 

правда? — смущенно сказал Флетчер.— И кроме того, если начнется драка, от нас больше 

толку будет там, чем здесь. 

Так они и появились с запада в то утро, едва не соприкасаясь кончиками крыльев. Они 

пронеслись над местом Совета Стаи на скорости сто тридцать пять миль в час. Джонатан 

летел впереди, справа держался Флетчер, слева старался не отставать Генри Келвин. Затем 

весь строй, со свистом рассекая воздух, плавно повернул направо, как один… все 

выровнялись… перевернулись… выровнялись. 

Стая, как всегда бурно выяснявшая отношения, вдруг затихла словно при появлении 

этих птиц раздался удар грома, и восемь тысяч глаз, не моргая, следили за их полетом. 

Один за другим восемь пришельцев плавно перевернулись в воздухе и мягко сели на 

землю. Затем, словно подобные вещи случались чуть не каждый день, чайка Джонатан 

Ливингстон начал разбор полетов. 

— Прежде всего, сказал он с ухмылкой,— вы все поздновато заняли свое место 

в строю… 

Словно молния поразила Стаю. Они же изгнанники! И они вернулись! А это… этого не 

может быть! Мрачные предчувствия Флетчера рассеялись, Стая была в полной 

растерянности. 

— Ну, хорошо, положим, они — изгнанники,— сказала одна молодая чайка,— но где 

они научились так летать? 

Лишь через час по Стае разнеслось Слово Старейшины: Не замечайте их. Чайка, 

которая заговорит с изгнанником, сама станет изгнанником. Чайка, которая посмотрит на 

изгнанника, нарушит Закон Стаи. С этого момента все повернулись к ним спиной, но 

Джонатан, похоже, этого не заметил. Он проводил тренировку прямо над местом Совета 

и впервые заставил своих учеников показать все, на что они способны. 

— Чайка Мартин! — закричал он.— Ты говорил, что умеешь летать медленно. Докажи 

свои слова. ЛЕТИ! 

И вот тихоня Мартин Уильям, услыхав грозное требование учителя, с удивлением для 

себя стал знатоком низких скоростей. В легком дуновении ветерка он выгнул перья и без 
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единого взмаха крыльев поднялся с песка в высь, до самых облаков, а потом так же 

плавно опустился вниз. 

Затем чайка Чарлс-Роланд устремился вслед за Великим горным ветром и, набрав 

двадцать четыре тысячи футов, вернулся весь синий от холода, но счастливый 

и пообещал, что завтра поднимется еще выше. 

Чайка Флетчер, больше всех любивший высший пилотаж, покорил наконец 

шестнадцативитковую вертикальную бочку, а на следующий день увенчал ее тройным 

переворотом через крыло. Его белые перья бросали пригоршни солнечных зайчиков на 

песок, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз. 

И каждую минуту Джонатан был рядом со своим учениками, показывал, предлагал, 

подсказывал и заставлял. Он летал с ними сквозь тучи и бури, сквозь ночную мглу, и это 

приносило ему радость, а в это время Стая жалкой кучкой топталась на берегу. 

Когда полеты заканчивались и начинался отдых, ученики стали внимательнее 

прислушиваться к словам Джонатана. У него было много сумасшедших идей, которые они 

понять не могли, но были и отличные мысли, которые им были очень близки. 

Постепенно, в ночи вокруг его учеников образовался еще один круг — в нем были 

чайки, с любопытством слушавшие его речи всю ночь напролет, не желавшие быть 

замеченными и замечать других, и они исчезли до рассвета. 

Это случилось через месяц после Возвращения. Первая чайка из Стаи преступила 

запрет и попросила научить ее летать. Своей просьбой чайка Теренс Лоуэлл вынес себе 

приговор изгнания; он стал восьмым учеником Джонатана. 

На следующую ночь из стаи к ним пришел чайка по имени Керк Мейнард. Он с трудом 

брел по песку, волоча левое крыло, и рухнул у ног Джонатана. 

— Помоги мне,— попросил он тихим голосом умирающего.— Больше всего на свете я 

хочу летать… 

— Ну что же, хорошо,— сказал чайка Джонатан.— Поднимись со мной в небо, и мы 

начнем. 

— Ты не понял. Мое крыло. Я не могу им пошевелить. 

— Чайка Мейнард, ты волен быть самим собой, выразить скрытую в тебе истину прямо 

здесь и сейчас, и ничто не может тебе помешать. Это Закон Великой Чайки, это закон 

Бытия. 

— Ты говоришь, что я смогу полететь? 

— Я говорю, что ты абсолютно свободен. 
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И тут в мгновение ока чайка Керк Мейнард просто раскинул свои крылья и, как 

перышко, поднялся в ночное небо. Стаю разбудил его крик, раздавшийся с высоты 

пятьсот футов. Изо всех сил Керк кричал: 

— Я могу летать! Слушайте все! Я ЛЕЧУ! 

К восходу солнца вокруг учеников собралась почти тысяча чаек, с любопытством 

разглядывавших Мейнарда. Им было уже все равно, видят их или нет, и они слушали, 

пытаясь понять слова чайки Джонатана. 

А говорил он о простых вещах — что чайка рождена для полета, что свобода заключена 

в самой ее сущности, что надо убрать все, мешающее этой свободе, будь то традиции, 

предрассудки, или какие бы то ни было ограничения. 

— Убрать, говоришь,— раздался голос из толпы,— а если это — Закон Стаи? 

— Истинен лишь тот закон, что ведет к свободе,— ответил Джонатан.— Другого 

закона нет. 

— Как же ты хочешь, чтобы мы научились летать, как летаешь ты? — раздался другой 

голос.— Ты птица особая, одаренная и святая, ты выше нас. 

— Посмотри на Флетчера! Лоуэлла! Чарлса-Роланда! Джуди Ли! Они что, тоже особые, 

одаренные и святые? Не больше, чем ты, или я. Разница вся в том, что они уже начали 

понимать, кто они есть на самом деле, и стали это в себе проявлять. 

Его ученики, за исключением чайки Флетчера, неуверенно затоптались на месте. Им 

еще не приходило в голову, чем они все это время занимались. 

С каждым днем толпа становилась все больше. Они были готовы без устали 

расспрашивать, преклоняться и презирать. 

 

— В Стае говорят, что ты — сын самой Великой Чайки,— как-то сказал Флетчер 

Джонатану после занятий по скоростному пилотажу,— или что ты на тысячу лет опередил 

свое время. 

Джонатан вздохнул. Вот она, цена непонимания,— подумал он. Тебя назовут богом или 

дьяволом. 

— А ты что думаешь, Флетчер? Мы опередили наше время? 

Флетчер долго молчал. 

— В общем-то, подобный стиль полета существовал всегда, ему надо было просто 

научиться; со временем это никак не связано. Может быть, моду мы несколько 

и обогнали, это верно. Летаем иначе, чем большинство. 

— Уже неплохо,— согласился Джонатан, перевернулся и некоторое время летел 

лапками вверх.— Это намного лучше, чем опередить время. 
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Это случилось через неделю. Флетчер показывал элементы скоростного полета классу 

новичков. Он только-только начал выход из пике с высоты семь тысяч футов и серой 

тенью проносился в нескольких дюймах над берегом, когда птенец, впервые 

оторвавшийся от земли и звавший свою мамочку разделить его радость, очутился прямо 

у него на пути. Чтобы избежать столкновения у Флетчера Линда была лишь доля секунды. 

Он круто ушел влево и на скорости чуть больше двухсот миль в час врезался в гранитную 

скалу. 

Ему показалось, что скала была огромной дверью в другой мир. В момент удара он 

оцепенел от ужаса, все померкло, и вдруг оказалось, что он снова летит, но уже 

в незнакомом чужом небе. Память то уходила, то возвращалась, так страшно и грустно, 

и жаль, что все так получилось, ужасно жаль. 

И тут раздался голос, как в тот самый первый день, когда он встретил чайку по имени 

Джонатан Ливингстон. 

— Дело все в том, Флетчер, что мы преодолеваем сдерживающие нас преграды по 

очереди, не спеша. Полет сквозь скалы по программе мы планировали изучать несколько 

позже. 

— Джонатан! 

— Также известный, как Сын Великой Чайки,— ответил его учитель довольно сухо. 

— Что ты здесь делаешь? Эта скала! Разве… разве я не умер? 

— Да ладно, Флетч. Подумай сам. Если ты сейчас со мной разговариваешь, то ясное 

дело, ты не умер. Ты просто умудрился довольно резко изменить свой уровень сознания. 

Тебе самому надо сделать выбор. Ты можешь остаться здесь и продолжить обучение на 

этом уровне — а он намного выше, чем тот, с которого ты ушел — или ты можешь 

вернуться и продолжить свою работу в Стае. Старейшины очень надеялись, что 

произойдет хоть какое-нибудь несчастье, но даже они не ожидали, что ты им так здорово 

подсобишь. 

— Конечно же, я хочу вернуться в Стаю. Я ведь только-только начал занятия с новой 

группой! 

— Очень хорошо, Флетчер. Помнишь, как мы говорили, что тело создано силой 

мысли…? 

Чайка Флетчер встряхнул головой, расправил крылья и открыл глаза. Он стоял 

у подножья скалы, а вокруг собралась вся Стая. Когда он зашевелился, все разом 

загалдели. 

— Он жив! Был мертв, а ожил ! 
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— Тронул кончиком крыла! Воскресил! Сын Великой Чайки! 

— Нет! Он это отрицает! Он — дьявол! ДЬЯВОЛ! Явился, чтобы сгубить нашу Стаю! 

В толпе было около четырех тысяч чаек, крайне напуганных происходящим, и крик 

ДЬЯВОЛ! пронесся среди них словно порыв урагана. Глаза разгорелись, клювы 

воинственно сжались. Разорвать их на клочки! 

— Может нам лучше покинуть их, а, Флетчер? — поинтересовался Джонатан. 

— Я не стал бы сильно против этого возражать… 

В ту же секунду они оказались в полу миле от того места, где клювы разъяренных чаек 

ударили в пустоту. 

— Отчего,— пораженно сказал Джонатан,— труднее всего на свете убедить птицу 

в том, что она свободна и что она сможет сама себе это доказать, если немного 

потренируется? Почему это так сложно? 

Флетчер все еще не мог прийти в себя от резкой перемены обстановки. 

— Что ты сделал? Как мы здесь оказались? 

— Ты ведь сам сказал, что хотел бы оказаться подальше от этой толпы, что забыл? 

— Да! Но как ты… 

— Как и все остальное, Флетчер. Дело практики. 

К утру Стая забыла об охватившем ее безумии, но Флетчер ничего на забыл. 

— Помнишь, Джонатан, ты как-то давно говорил о том, что надо очень сильно любить 

Стаю, чтобы вернуться к ней и помочь им научиться летать? 

— Конечно помню. 

— Я не понимаю, как ты можешь любить толпу, которая только что пыталась тебя 

растерзать. 

— Что ты, Флетч, любить надо не это! Конечно, нельзя любить ненависть и злобу. Ты 

должен научиться видеть истинную чайку, то самое добро, живущее в каждом из них, 

и помочь им самим это в себе обнаружить. Вот что я называю любовью. Бывает занятно, 

когда этому научишься. 

— Например, я помню одну молодую птичку, кипевшую от ярости, и звали ее чайка 

Флетчер Линд. Ее только-только отправили в изгнание, и она была готова до последней 

капли крови драться со всей Стаей и от обиды уже собиралась превратить Дальние Утесы 

в свою личную преисподнюю. А сегодня она строит рай на земле и ведет в него всю Стаю. 

Флетчер повернулся к своему учителю, и в его глазах мелькнул страх. 

— Я веду? Что значит, веду я ? Учитель здесь ты. Ты не можешь покинуть нас! 

— Разве? А ты не думаешь, что в мире могут быть и другие стаи, другие Флетчеры, 

которым учитель нужен больше, чем вам, ведь они еще не успели встать на путь к свету? 
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— Я не справлюсь, Джон, ведь я — птица обычная, а ты… 

— …единственный Сын Великой Чайки, так я полагаю? — Джонатан вздохнул 

и посмотрел на горизонт, где небо сливалось с морем.— Я тебе больше не нужен. Ты 

должен каждый день понемногу открывать в себе ту истинную чайку Флетчера, для 

которого нет преград. Он — твой учитель. Ты должен понять его и суметь им стать. 

Тут тело Джонатана засверкало, заструилось в воздухе и начало таять. 

— Не позволяй им рассказывать обо мне всякие глупости, или сделать из меня божка, 

ладно? Я — чайка. Я люблю летать, может быть… 

— Джонатан! 

— Бедный Флетч. Не верь глазам своим. Им не дано видеть беспредельность. Смотри 

сердцем, найди то, что ты и так уже знаешь, и ты увидишь, как надо летать. 

Сияние померкло. Джонатан исчез. 

Чайка Флетчер постоял, а потом все же заставил себя взлететь. Его ждал класс 

новичков, желавших поскорее приступить к занятиям. 

— Прежде всего,— сказал он с тяжелым сердцем,— вы должны понять, что чайка — 

это безграничная идея свободы, частица Великой Чайки, и все ваше тело, от клюва и до 

кончика хвоста,— лишь воплощение мысли. 

Молодые чайки удивленно переглянулись. Что-то это не очень похоже на объяснение 

фигур пилотажа. 

Флетчер вздохнул и начал все сначала. 

— Так… Ладно… — он критически оглядел собравшихся.— Начнем 

с Горизонтального полета. 

Произнеся эти слова, он внезапно понял, что в его друге и правда было не больше 

божественного, чем в самом Флетчере. 

Так ты говорил, что нет ничего невозможного, Джон? — подумал он. Ладно, тогда 

недалек тот час, когда я появлюсь на твоем берегу и покажу тебе, как надо летать! 

И хоть Флетчер очень старался выглядеть построже, он вдруг на мгновение увидел их 

всех такими, какими они были на самом деле, и полюбил это всем сердцем. «Так нет 

ничего невозможного, Джонатан?» — снова подумал он и улыбнулся. Пришла его пора 

учиться летать. 

(Перевод М. Шишкина) 
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Річард Бах 

Чайка Джонатан Лівінґстон 

(скорочено) 

Справжньому Джонатану-чайці, що живе в кожному з нас. 

Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за 

милю від берега закинув сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до Зграї, 

що чекала сніданку. Ще мить — і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі 

якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти. 

А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті 

самотній птах — чайка Джонатан Лівінґстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої 

перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила і, хоч як це було боляче, 

силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів 

усе повільніше, поки шепіт вітру не стих у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. 

Тоді він примружив очі, затамував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі — ще 

трохи... на один дюйм... зігнути крила... Пір’я в нього стало дибки, він закляк у повітрі 

і впав. 

Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися 

на льоту — це для чайки страшний сором, просто ганьба! 

Але Джонатан Лівінґстон — який без тіні сорому знову й знову вигинав напружені 

крила, щоб летіти все повільніше, а потім спинитися на місці,— був незвичайним птахом. 

Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ,— хіба що 

найнеобхідніше: як долетіти від берега до їжі та повернутися назад. Для більшості чайок 

головне — їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан 

Лівінґстон над усе любив літати. 

Проте любов’ю до польотів, як він скоро збагнув, не заживеш доброї слави серед 

птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан з ранку до вечора 

літає десь сам-один, та ще й по сто разів шугає аж над водою — як то він казав, 

тренуючись у низькому польоті. 

Він ніяк не міг збагнути — чому, літаючи на висоті, меншій за напіврозмах його крил, 

він може триматися в повітрі довше і без будь-яких зусиль? Його плавна посадка 

в низькому польоті завершувалася не гучним плюскотом при зануренні лап у воду, як 

зазвичай, а появою довгого пінного сліду, що 
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тягнувся за тілом Джонатана, щойно він, підібгавши лапи, торкався води. Коли ж він 

почав сідати з підібганими лапами на берег, а потім міряти кроками довжину сліду, його 

батькам це вельми не сподобалося. 

— Чому, Джоне, чому? — питала мати.— Чому ти не можеш поводитись, як усі? Оті 

низькі польоти — це забавка для пеліканів та альбатросів! Чому ти нічого не їси? Поглянь, 

синку, від тебе саме пір’я та кістки лишилися. 

— Ну то й що, мамо? Нехай пір’я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі 

і чого не можу. Я хочу знати, от і все. 

— Бачиш, Джонатане,— мовив батько зовсім не сердито,— скоро зима. Рибальські 

човни будуть виходити в море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, піде вглиб. Коли 

вже ти хочеш чогось навчатись, то вчися краще, як здобувати їжу. Польоти — це дуже 

добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. 

Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався поводитись, як інші 

чайки; так, він справді дуже старався, і галасував щосили, коли бився за їжу біля 

рибальських човнів, і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами... Та все було марно. 

«Яка дурість,— подумав він нарешті — і рішуче кинув насилу здобутого анчоуса 

голодній старій чайці, що летіла слідом.— Весь цей час я міг би вчитися літати! Адже 

мені ще стільки треба вивчити!» 

Невдовзі Джонатан знов опинивсь у морі сам-один — голодний, щасливий, жадібний 

до знань. 

Він хотів знати все про швидкість польоту — і за тиждень дізнався про неї більше, ніж 

найшвидша чайка у світі. 

Злетівши на тисячу футів угору, він щосили замахав крилами, стрімко шугонув униз 

і зрозумів, чому чайки складають крила, коли йдуть на стрімку посадку. Через шість 

секунд він уже летів зі швидкістю сімдесят миль за годину, зі швидкістю, при якій крило 

втрачає рівновагу в русі. 

Знову та й знов те саме. Хоч як він пильнував, аби не розслабитись,— на великій 

швидкості сили полишали його, і він губив рівновагу. 

Підйом на тисячу футів. Стрімкий ривок уперед, потім — униз, відчайдушний змах 

крил, вертикальне падіння. А потім — і так щоразу — його ліве крило завмирало на 

підйомі, він хилився набік, припиняв махати правим крилом і, безладно перевертаючись 

у повітрі, кулею мчав униз. 

Він ніяк не міг здолати цей підйом на великій швидкості. Він зробив десять спроб — 

і всі десять разів, коли швидкість перевищувала сімдесят миль за годину, втрачав 

рівновагу і стрімголов летів у воду. 
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Річ у тім — зрозумів він нарешті, коли вже був мокрий як хлющ,— річ у тім, що на 

великій швидкості слід тримати крила непорушно: можна махати крилами лише доти, 

поки швидкість не перевищує п’ятдесяти миль за годину. 

Тоді він злетів на дві тисячі футів угору і спробував іще раз,— стрімко прямуючи вниз, 

витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сягнула п’ятдесяти миль за годину, 

припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювалоІ Десять секунд він мчав зі 

швидкістю дев’яносто миль за годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості 

для морських: чайок! 

Але ця перемрга була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив 

положення крил, невідома і нездоланна сила знову заволоділа ним і помчала його за 

собою зі швидкістю дев’яносто миль за годину. Джонатан почувався так, наче його тіло 

от-от вибухне, розлетиться на друзки. Стрімко, наче від вибуху, падаючи вниз, він уже не 

відчув страшного удару об тверду, мов камінь, воду. 

Коли він нарешті опритомнів — а це вже була ніч,— він гойдався на хвилях 

у місячному сяйві. Понівечені крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на 

спину тягар поразки. Він потайки марив, аби цей тягар затягнув його у глибінь, на саме 

дно, щоб усе було скінчено. 

Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до 

нього зсередини: 

Та Джонатан не хотів слухати. «Як хороше,— думав він.— Ясний місяць, світла стежка 

на воді, вогники на березі — все таке мирне, спокійне.».. 

«Спускайся вниз! Чайки не літають у темряві! Якби ти справді міг літати в пітьмі, то 

мав би совині очі! Мав би більше мозку в голові! Мав би короткі крила, як у сокола!» 

У нічній темряві, на висоті ста футів, Джонатан Лівінґстон примружив очі. І біль, 

і роздуми — все зникло безслідно. 

Короткі крила. Короткі крила сокола! 

Ось тобі й відповідь! «Який я був дурний! Усе, що мені треба,— це маленьке, крихітне 

крило; все, що мені треба,— це скласти крила, так, щоб у польоті ворушити самими 

кінчиками! Короткі крила!» 

Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безоднею моря і, ані хвилі не думаючи про 

поразку, про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил, а самі кінчики, 

вузькі, мов кинджали, виставив назустріч вітру — і стрімко кинувся вниз. 

Вітер грізно ревів у нього над головою. Сімдесят миль за годину, дев’яносто, сто 

двадцять, іще швидше... Тепер, при ста сорока милях за годину, йому було не так важко 
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долати вітер, як при сімдесяти; один легенький порух кінчиками крил — і він вийшов із 

піке та промчав над хвилями, мов сіре гарматне ядро в польоті до місяця. 

І, дивлячись примруженими очима в лице пітьмі та вітру, він відчув шалену радість. 

«Сто сорок миль за годину! І все під контролем! Якщо я почну піке з п’яти тисяч футів, 

а не з двох,— цікаво, з якою швидкістю?».. 

Недавні роздуми та обіцянки було забуто, ніби їх звіяв могутній стрімкий вітер. Але він 

не картав себе за те, що порушив слово. Ці клятви — для чайок, що згодні бути 

звичайними чайками. А той, хто хоч раз торкнувся вершини пізнання, не може зв’язувати 

себе такими обітницями. 

На світанку Джонатан продовжив тренування. З висоти п’ять тисяч футів рибальські 

човни в морі здавалися малими трісочками на голубому тарелі, а Зграя за сніданком — 

хмаркою летких порошинок. 

Він лишився живий, був сповнений сили, тремтів від радості — був гордий, що 

опанував свій страх. І тому він не вагаючись притиснув до тіла передню частину крил, 

випроставши самі кінчики, і поринув униз, до моря. 

Спустившись на чотири тисячі футів, він досяг граничної швидкості, і вітер постав 

проти нього, мов щільна пульсуюча запона, що перешкоджала йому рухатися швидше. 

Він летів прямо чимдалі вниз, зі 

швидкістю двісті чотирнадцять миль за годину. Якщо випростати крила зараз, на такій 

швидкості, то його розірве на мільйон шматків, і він розумів це дуже добре. Але ж 

швидкість — це могуття, швидкість — це радість, швидкість — це просто краса! 

Він почав виходити з піке на висоті тисячу футів, і кінчики його крил залопотіли 

й зігнулися під шаленим вітром, а рибальський човен і зграя чайок кудись зникли — 

і раптом виросли просто в нього перед очима, затуливши собою шлях. 

Він не міг зупинитися; навіть не знав, як повернути на такій швидкості. 

Зіткнення — це смерть. 

І тому він заплющив очі. 

І сталося так, що того ранку, на світанні, чайка Джонатан Лівінґстон врізався просто 

у Зграю, що спокійно снідала,— влетів як вихор, на швидкості двісті чотирнадцять миль, 

із заплющеними очима! Та, мабуть, Чайка Долі йому всміхнулася — ніхто не загинув. 

Коли ж він знову підвів голову до неба, то все ще мчав зі швидкістю сто шістдесят 

миль за годину. А коли зменшив швидкість до двадцяти миль і нарешті зміг випростати 

крила, рибальський човен уже здавався малою цяткою в морі — за чотири тисячі футів від 

нього! 
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Перше, що він подумав: це тріумф! Гранична швидкість! Двісті чотирнадцять миль за 

годину — для чайки! Це прорив, це велика, вирішальна мить в історії Зграї, а для чайки на 

ім’я Джонатан — це початок нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті, він 

склав крила і пішов у піке з висоти вісім тисяч футів — і відразу збагнув, як робити 

поворот! 

Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї 

пір’їни на кінчику крила — і можна плавно, красиво повернути навіть на граничній 

швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що, коли на такій швидкості змінити положення 

хоча б двох пір’їн, тебе закрутить, як кулю... Одне слово, Джонатан став першою чайкою 

на землі, що опанувала фігурні польоти. 

Того дня він не захотів гаяти час на балачки з іншими чайками і літав, аж поки 

посутеніло. Він вивчив мертву петлю, повільну бочку, подвійний переворот через крило, 

обернений штопор, зворотний імельман, віраж. 

Коли Джонатан підлетів до Зграї на березі, вже давно була ніч. Голова в нього йшла 

обертом, він страшенно втомився. І все-таки із задоволенням зробив іще одну мертву 

петлю, а потім ще й швидкий переворот — а тоді вже пішов на посадку. «Коли вони про 

це почують,— думав він про свій Прорив,— вони ж просто очманіють з радощів! Скільки 

цікавого в нас попереду! Не товктись на місці поміж рибальських човнів — а знати, нащо 

ти живеш у цім світі! Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими — сильними, 

розумними! Ми будемо вільні! Ми навчимося літати!» 

І майбутнє постало перед ним, як осяйна далечінь, що вабить і кличе вперед. 

Тим часом Зграя збиралася на Велику Раду; та коли він приземлився, то побачив, що всі 

нібито чогось чекають. Так воно й було — чекали на нього. 

— Чайко Джонатане Лівінґстон! Стань у середину! 

Слова Старійшини звучали дуже врочисто. Виклик у середину кола означав чи страшну 

ганьбу, чи то найвищу шану. Коло Пошани — це честь, якої зазнали хіба що найславніші 

з ватажків. «Так, звісно,— подумав Джонатан,— сьогодні вранці вони бачили мій Прорив! 

Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, 

що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами!» Він ступив уперед. 

— Джонатане Лівінґстон,— мовив Старійшина,— стань перед очі твоїх товаришів, 

у Коло Ганьби! 

Його наче вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір’я обвисло, у вухах зашуміло. У 

Коло Ганьби? Це неможливо! Прорив! Вони не розуміють! Вони помиляються, вони 

помиляються! 
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— ...За своє неподобне легкодумство,— гудів урочистий голос,— за те, що спаплюжив 

гідність і звичаї Народу Чайок... 

Виклик у Коло Ганьби означав, що його виженуть зі Зграї, засудять до самотнього 

життя на Далеких Скелях. 

— ...Настане день, Джонатане Лівінґстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе 

занапастило. Життя — це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне: ми вкинуті до 

цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. 

Чайки ніколи не суперечать Великій Раді, та Джонатан усе-таки насмілився подати 

голос. 

— Легкодумство? Браття мої! — вигукнув він.— Хто думає серйозніше, ніж чайка, що 

осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати 

риб’ячі голови, але ж тепер нам справді є для чого жити — щоб 

учитися, відкривати нове, бути вільними! Дайте мені тільки спробувати, дозвольте 

показати вам, чого я навчився... 

Зграя наче скам’яніла. 

— Ти нам більш не брат,— нарешті промовили чайки одна по одній, а потім 

з поважним виглядом затулили собі вуха і повернулися до нього спинами. 

Джонатан Лівінґстон провів рештку свого життя на самоті, але від Далеких Скель він 

улетів далеко-далеко. І єдине, що його засмучувало,— це не самотність, а те, що чайки 

відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки відкрити очі, 

щоб її побачити. Сам він кожного дня робив усе нові та нові відкриття. Він дізнався, що, 

пірнаючи у стрімкому піке, може зловити рідкісну та смачну рибу, яка водиться на 

глибині десять футів; тепер йому були не потрібні рибальські човни і крихти черствого 

хліба. Він навчився спати в повітрі, навчився тримати курс уночі, коли вітер дме з берега, 

і долати сотні миль від зорі до зорі. Так само спокійно він долав туманну запону над 

морем і проривався до світлого чистого неба — у той час як усі чайки лишалися на землі, 

і гадки не маючи, що в небі над ними існує щось інше, крім туману й дощу. Він навчився 

мандрувати з сильним вітром у далекі краї і там ловити на обід смачних комашок. 

Те знання, яке він колись хотів відкрити всій Зграї, тепер було його єдиною розрадою; 

він навчився літати й не шкодував, що йому довелося сплатити за це таку ціну. Джонатан 

зрозумів, що тільки нудьга, страх і злість скорочують життя чайок; а сам він був вільним 

від цього тягаря й тому прожив довгий щасливий вік. 

...Вони прилетіли якось надвечір, коли Джонатан спокійно ніжився у своєму любому 

небі. Дві чайки, що з’явилися біля його крил, осяяли темну небесну височінь, мов дві чисті 
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зорі. Та ще більшим дивом було їхнє мистецтво польоту: вони ледь не торкалися 

Джонатана кінчиками крил, проте весь час лишалися на відстані рівно один дюйм. 

Не озвавшись ні словом, Джонатан загадав їм випробування, яке було не під силу 

жодній чайці. Він зігнув крила і зменшив швидкість до тієї межі, за якою настає неминуче 

падіння. Два осяйні птахи плавно рушили за ним. Вони знали, що таке повільний політ. 

Тоді він склав крила, нахилився вбік і ринув у піке зі швидкістю сто дев’яносто миль за 

годину. Вони помчали слідом, ні на мить не втративши рівноваги. 

Насамкінець він на тій самій швидкості зробив довгий вертикальний переворот. Вони, 

всміхнувшись, зробили те саме. 

Він повернувся в горизонтальний політ і довго мовчав, перш ніж заговорити. 

— Непогано,— нарешті мовив він.— Хто ви? 

— Ми з твоєї Зграї, Джонатане. Ми твої брати. 

Сила та спокій вчувалися в кожному слові. 

— Ми прилетіли, щоб забрати тебе у височінь, щоб забрати тебе додому. 

— Ні дому, ні Зграї немає в мене. Я Вигнанець. І ми зараз летимо на вершину Великої 

Гори Вітрів. На кількасот футів я ще підніму своє старе немічне тіло — та вище злетіти не 

можу. 

— Можеш, Джонатане. Ти ж навчився. Одне навчання скінчено, і настав час починати 

інше. 

І таїна, що неясно світила чайці Джонатану крізь роки всього життя, в цю мить постала 

перед ним у сліпучому блиску розуміння. Вони мали рацію. Він може злетіти вище, 

і настав час повертатися додому. 

Він востаннє кинув погляд на обрій, озираючи срібну царину, що відкрила йому свої 

чари. 

— Я готовий,— сказав він. 

І Джонатан Лівінґстон, злетівши у височінь із двома зоряними птахами, розтанув 

у темному просторі небес. 

«Отже, це небеса»,— подумав він і потай усміхнувся. Хіба ж годиться отак судити про 

небеса, щойно ти до них долетів. 

Тепер, коли він покинув Землю і летів вище хмар поруч із двома осяйними птахами, він 

побачив, що його власне тіло теж промениться світлом. Той юний Джонатан Лівінґстон, 

що завжди жив у глибині його золотистих зіниць, нікуди не зник, просто оселився тепер 

у новій подобі. 

Це нове тіло також було тілом чайки, але літати в ньому стало аж як краще. 
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«Диво та й годі,— думав він,— мені потрібно вдвічі менше зусиль, аби летіти вдвічі 

швидше, ніж за кращих часів на Землі!» 

Його пір’я сяяло, мов діамантове, а крила стали гладенькими, як пластинки 

з полірованого срібла. І, зачудовано роздивляючись їх, він став випробовувати, на що 

здатні ці нові крила. 

На швидкості у двісті п’ятдесят миль він відчув, що наближається до граничної 

швидкості горизонтального польоту, а сягнувши двохсот сімдесяти трьох миль, він 

зрозумів, що не може летіти швидше, і це його трохи розчарувало. Отже, нове тіло також 

не було всесильним. І хоча він зміг перевершити свій колишній рекорд, проте лишалася 

межа, подолати яку було дуже важко. «На небесах,— подумав він,— не має бути ніяких 

обмежень». 

Хмари розсіялися, його супутники гукнули: «Гарної посадки, Джонатане!» — 

і розтанули в розрідженому повітрі. 

Він летів над морем до нерівної берегової смуги. Небагато чайок на скелях тренувались 

у зльоті. Далеко на північ, аж на небокраї, літали ще кілька. Нові видива, нові думки, нові 

запитання. Чому чайок так мало? Адже в небесній зграї їх мусило бути безліч! І чого це я 

раптом так втомився? Я ж гадав, небесні чайки не знають ні втоми, ні сну». 

Де він таке чув? Пам’ять про земне життя ніби стерлася. Звісно, Земля — це місце, де 

він зміг дечого навчитись... Але подробиці наче тонули в неясному мареві: колись він 

бився за їжу з іншими чайками, а потім став Вигнанцем... 

Дванадцятеро чайок із берега прилетіли зустріти його, та жодна з них не мовила ані 

слова. Він лише відчув, що тут усі йому раді, що тут його дім. І час линув для нього, як 

один довгий-довгий день — так, ніби сонце ніколи не сходило, а просто світило завжди. 

Він зробив поворот, аби сісти, змахнув крилами за дюйм од землі і плавно опустився на 

пісок. Інші чайки також приземлилися, лише злегка ворухнувши пір’ям. Розпроставши 

свої блискучі крила, вони спіймали повітряний потік і, вигинаючи пір’я, зупинилися тієї 

миті, коли їхні лапи торкнулися землі. Це було прекрасно, та він надто втомився, щоб 

і самому так спробувати. Джонатан не встиг мовити жодного слова, як заснув, стоячи на 

березі. 

Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політ іще більше, 

ніж у попередньому житті. Проте існувала певна різниця. Чайки, що мешкали тут, були 

близькі йому по духу. Всі вони жили заради того, щоб досягати нових висот у головній 

справі свого життя — у польоті. Це були просто дивовижні птахи, і кожен з них 

тренувався щодня, багато годин поспіль, вивчаючи все нові та нові таємниці 

повітроплавання. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2886 

 

Джонатан надовго забув той світ, звідки він був родом,— місце, де жили птахи, яким 

є незнаною радість польоту, птахи, яким крила служать лише для пошуків їжі та для 

боротьби за неї. Проте час від часу, на одну коротку мить, цей світ виринав у його пам’яті. 

Така мить настала якось уранці, коли він удвох зі своїм учителем спочивав на березі, 

зробивши кілька швидких переворотів зі складеними крилами. 

— А де інші, Салліване? — спитав він ледь чутно, бо вже призвичаївся передавати свої 

думки без слів, як усі тутешні чайки, що ніколи не здіймали галасу.— Чому нас тут так 

мало? Адже там, звідки я прилетів... 

— ...були тисячі чайок. Я знаю.— Салліван кивнув.— Єдине, що я можу відповісти, 

Джонатане,— таких птахів, як ти, буває один із мільйона. Більшість з нас рухаються 

вперед дуже повільно. Ми прийшли 

з одного світу в інший, майже точно такий, і вже забули, звідки походимо; нам 

байдуже, куди нас ведуть, ми живемо одним днем. Уявляєш, скільки життів ми маємо 

прожити, перш ніж почнемо здогадуватися, що життя — це не тільки пожива, боротьба та 

влада у Зграї? Тисячі життів, Джонатане, десятки тисяч! А потім іще сотню, поки не 

зрозуміємо, що таке вершина знання, і ще сотню, поки не впевнимося, гир мета нашого 

життя — досягти цієї вершини і передати свої знання іншим. Звичайно, і тут діє той самий 

закон: ми вибираємо для себе наступний світ завдяки тому, чого навчились у попереднім. 

Не навчишся нічого — і наступний світ не буде нічим різнитися від попереднього, 

і в ньому тебе чекатимуть ті самі перешкоди і свинцевий тягар незнання. 

Він випростав крила і повернувся лицем до вітру. 

— Але ти, Джоне,— мовив він,— ти зміг вивчити так багато за такий короткий час, що 

тобі не довелося прожити тисячу життів на дорозі до цього світу. 

За мить вони знов піднялися в повітря і продовжили тренування. Робити подвійний 

переворот удвох було нелегко, бо Джонатан, перевернувшись, мусив пильнувати рухи 

своїх крил і узгоджувати їх із рухами інструктора. 

— Спробуємо ще раз,— казав Салліван знову й знову.— Спробуємо ще раз.— 

І нарешті: — Добре. 

І тоді вони почали вивчати зовнішні петлі. 

Якось увечері чайки, вільні від нічного польоту, стояли всі разом на піску і думали. 

Джонатан, набравшись духу, підійшов до Старійшини — який, подейкували, скоро мав 

покинути цей світ. 

— Чіанге... — мовив він трохи схвильовано. 

Старійшина лагідно позирнув на нього: 

— Так, сину мій? 
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Замість того щоб з роками підупадати на силі, Старійшина лише зміцнів; він літав 

швидше, ніж будь-яка чайка у Зграї, і досконало володів такими прийомами, що їх інші 

тільки починали вивчати. 

— Чіанге, цей світ — зовсім не небеса, так? 

При світлі місяця було видно, що Старійшина всміхнувся. 

— Ти знову вчишся, Джонатане. 

— Ну, то гир ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця — небеса? 

— Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса — не місце і не час. Небеса — це 

досконалість.— Він хвилю помовчав: — Ти дуже швидко літаєш, правда? 

— Я... я люблю швидкість,— відповів Джонатан, приголомшений, але гордий, що 

Старійшина його помітив. 

— Ти зможеш торкнутися небес, Джонатане, в ту мить, коли пізнаєш досконалу 

швидкість. Це не значить, що ти 

пролетиш тисячу миль за годину, чи мільйон, чи мусиш летіти зі швидкістю світла. 

Адже будь-яка цифра — це межа, а досконалість не має меж. Досконала швидкість, сину 

мій,— це значить, що ти опинився там. 

І Чіанг без жодного попередження зник — та вмить з’явився край води, за п’ятдесят 

футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову і за тисячну долю секунди торкнувся 

плеча Джонатана. 

— Це така забавка,— мовив він. 

Джонатан був у захваті. Він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса. 

— Як ви це робите? Що ви відчуваєте? А далеко ви можете так перелетіти? 

— Перелетіти можна куди завгодно і за будь-який час, коли захочеш,— сказав 

Старійшина.— Я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою. 

Він дивився в далечінь, за обрій. 

— Дивна річ. Ті чайки, що нехтують досконалістю заради мандрів, не летять 

нікуди, бо їм непідвладна швидкість. А ті, хто відмовляється від мандрів заради 

досконалості, в одну мить дістаються куди захочуть. Запам’ятай, Джонатане, небеса — це 

не час і не місце, бо місце і час не мають значення. Небеса — це... 

— А ви можете навчити мене так літати? — Джонатан тремтів, уявляючи собі ще одну 

перемогу над невідомим. 

— Звичайно, якщо ти хочеш навчитися. 

— Я хочу. Коли ми зможемо почати? 

З Чайка Джонатан Лівінґстон 

— Можна й зараз, якщо бажаєш. 
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— Я хочу навчитися так літати,— мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його 

очах.— Кажіть, що я маю робити. 

І Чіанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня: 

— Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно,— говорив він,— ти 

насамперед мусиш збагнути, що вже прилетів... 

За словами Чіанга, уся хитрість була в тому, щоб Джонатан перестав бачити себе 

<…> 

(Переклад Д. О. Радієнко) 
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Півтори партії 

Буба не була ані дуже вродливою, ані негарною. Не була й надто високою, хоча 

низенькою її теж не назвеш. Можна було б сказати, що вона товста, проте насправді 

гладкою вона також не здавалася. Деякі продавчині навіть зверталися до неї «крихітко», 

коли дівчина приміряла чергову пару джинсів. Бо Буба ходила лише в джинсах. Так, ніби 

в усіх крамницях з лахами продавали виключно вилинялі й витерті «Левіси». 

Через оті джинси найбільше гнівалася Бубина мати. 

— І коли ти лише виростеш із цих жахливих штанів? — питала вона щоразу, 

натрапляючи на доньку в їхньому просторому помешканні на третьому поверсі 

багатоповерхівки на вулиці Звіринецькій, у якому, проте, не бракувало пожильців. Буба не 
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вдавалася в дискусії, бо не збиралася ні з чого виростати. Тим більше, що її дорослішання 

ніхто з родичів, певне, й не помітив би. Дівчина не раз замислювалася, чи хтось у сім’ї 

знає, як її звуть насправді. Про всяк випадок нікому не задавала цього незручного 

питання. Зрештою, байдуже, яке її справжнє ім’я, якщо його взагалі не використовують. 

Щось схоже відбувалося і з Бубиним прізвищем. Теж незручним. Завжди її запитували 

про маму або тата. «Дитинко, ти випадково, не донька цієї відомої письменниці?». Або: 

«Це твій татко веде передачу «Обрій надії»? Цю програму про хворих на серце?». А Буба 

знала, що вона донька аж ніяк не «випадково», та ніколи не вимовляла цього вголос. 

— Я? — удавала вона в таких ситуаціях щире здивування. 

І люди приймали це лаконічне пояснення й більше не мучили запитаннями таку 

посередню людину, як Буба. Вона чудово пригадувала кошмар під час поїздки зі своїми 

знаменитими батьками на відпочинок. Буба просто повинна була навчитися зберігати 

анонімність. Коли поруч були батько з матір’ю, вона перетворювалася на об’єкт суворої 

критики численних шанувальників їхніх талантів, котрі були гірко розчаровані тим, що 

Буба виглядає так, а не інакше, а до того ж не настільки розумна, дотепна й вродлива. 

Якби ж то йшлося лише про вроду! Буба відчувала, що від неї очікують усього, чим 

природа обдарувала її батьків аж надто щедро. А може, навіть трохи більшого. Вона 

швидко зрозуміла, що мусить боротися за власне право залишитися Бубою. Подобається 

це комусь, чи ні. Тому щоразу, коли вона не признавалася до свого відомого прізвища 

й тим самим відмовлялася дати комусь автограф, дівчина відчувала себе знаменитою 

актрисою після чергової вдалої вистави. 

Зараз вона теж так почувалася. Проте цього разу Буба нікому не збрехала, не зіграла 

жодної зі своїх чудових ролей, а просто поверталася з ліцею, стусаючи каменюки 

носаками мартенсів. Водночас уявляла собі, що коли переступить поріг рідної домівки, її 

відразу огорне атмосфера загального зацікавлення. Пролунають важливі запитання: Ти 

зголодніла? Як ти написала контрольну з фізики? Що думаєш про нові квіти на балконі 

пані Пенцикової? Або інші, які стосуються, наприклад, хатніх справ, у яких її голос 

виявиться вирішальним. Важливо, аби Бубу запитували й очікували її відповідей. 

Дівчина натиснула на кнопку домофона. Знову забула вдома ключі. 

— Знову забула ключі? — почувся невдоволений голос Бартошової. Двері із глухим 

рипінням відчинилися, і Буба усвідомила, що окрім їхньої хатньої робітниці ніхто її ні про 

що більше не запитає. І їй не доведеться нічого вигадувати. 

* * * 
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— Як добре, що ти вже прийшла, сонечко. Будь ласка, принеси мені срібні шпильки 

з комода. У мене зустріч із читачами, а я так жахливо виглядаю! — у материному голосі 

забриніла незрозуміла Бубі скарга. 

Мати виглядала чудово. У неї було прекрасне, горіхового кольору, волосся, таке густе 

й блискуче, що навіть брильянтові шпильки виглядали б на ньому як дешевенькі скельця. 

— Бубо! — перелякано глянула на неї мати.— У тебе нині день народження? 

— Був учора. 

— Боже! Дитинко! Чому ти нам не нагадала? 

— Бо вас не було. 

— Справді. Нас учора не було. Але дідусь був… 

— Дідусь навіть про власний день народження не пам’ятає. 

— Боюся, ти маєш рацію. 

— А я боюся, що ні! Я пам’ятаю не лише про власний, але й про твій, Маріє,— дідусь 

стояв у дверях. Окуляри на носі перехнябилися, на сивій голові панував безлад.— Якщо 

так звані нащадки можуть бути старими, то ти — саме той випадок,— продовжував він.— 

Твій онук Францішек сам тобі про це скаже, щойно в нього проріжуться зуби. 

Буба заплющила очі. Будь-яка згадка про онука викликала в матері істерику. Цього разу 

її не сталося, мабуть, через старанний, щойно зроблений макіяж. 

— Тобі не вдасться мене рознервувати,— запевнила вона, зберігаючи кам’яний вираз 

обличчя.— Я не сперечатимусь зі старим, який у житті надбав хіба що хворобу 

Альцгеймера. 

— І погану дочку,— додав добряче ображений дідусь. 

Він хотів щось докинути, але дзвінок у двері пригасив його полемічний запал. 

— Кого це знову принесло? Бубо, золотко, відчини. Я вже запізнилася,— про всяк 

випадок мати схопила торбинку.— Бартошова дасть вам обідати. Скажи батькові, що я 

повернуся до восьмої. Про що це я забула? — вона нервово крутилася перед дзеркалом. 

— Про наш сьогоднішній бридж, Марисю! 

У дверях стовбичило подружжя Маньчаків. Пані Віолетта виглядала так, немовби пан 

Вальдек зняв її з обкладинки журналу для підлітків. Довгі смугасті гетри закривали 

могутні стегна. Шию затуляло вилиняле боа, а голову прикрашав кокетливий капелюшок, 

усіяний блискітками. 

— Ви запросили нас на бриджа,— спокійно нагадав Маньчак, стягаючи із дружини білу 

кролячу шубку. 

— Це кінець.— Мати в розпачі сіла на поламаному кріслі, яке невипадково називали 

«Людовиком».— Як мені відмінити зустріч у бібліотеці? 
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— Там, напевно, нікого немає,— припустила Маньчакова.— На останній зустрічі 

з тобою теж було лише троє людей. 

— Але це була зустріч у в’язниці,— виправдовувалася мати.— До того ж, у чоловічій, а 

я пишу жіночі романи. 

— То хто, власне кажучи, прийшов на зустріч із тобою? — зацікавився дідусь. 

— Ну… — мати глибоко зітхнула.— Якийсь трансвестит, бібліотекарка й старша 

куховарка. Було ще кілька в’язнів… — зніяковіло пояснювала вона. 

— Певне, це їх покарали,— зробив висновок дідусь і дипломатично подався до своєї 

кімнати. 

— То що з тим бриджем? — не здавався Маньчак. 

Він стояв із записником, у якому нотував усі поразки Бубиних батьків протягом 

останніх десяти років. 

— Ну, не знаю… Бубо… — мати несміливо глянула на доньку.— Може, зіграєте 

з дідусем. 

— З яким дідусем? Бо коли йдеться про пана Генрика, то я пас,— кинула пані Віолетта. 

— А чому це «пас»? — дідова голова знову з’явилася у две рях кімнати.— Останнього 

разу ми вас із Бубою так розгромили, то тепер уже й »пас»? — єхидно засміявся дідусь. 

У передпокій вийшла Бартошова. Побачивши паруючу супницю, усі замовкли. 

— Обід,— замогильним голосом промовила вона, залишаючи за собою аромат сушених 

грибів. 

— Тоді ми залишаємося,— вирішила Маньчакова.— Зіграємо з Бубою та паном 

Генриком. Зрештою, яка різниця, у кого ми виграємо, правда, любий? Ще тільки дві 

партійки, Бубо. Два робери й підемо додому,— обіцяла пані Віолетта, нервово збираючи 

карти й роздаючи їх. 

— Не лови ґав! — нагадав Бубі дідусь. 

Він був сердитий після останнього програшу, і Буба знала, що наступного тижня він 

звинувачуватиме її в помилці. Навіть перед Бартошовою. 

— Завтра мені відповідати з англійської,— сказала Буба, аби щось сказати. 

— Якщо відповіси так, як зараз граєш, то опинишся без сімки. Тобто залишишся на 

другий рік у тому ж класі,— дідусь знову люто сіпав кінчик вуса, що мовою родини 

означало цілковиту відсутність очок. 

— Я не приховую, що мені треба ще займатися англійською,— навіть глухий почув би 

в Бубиному голосі волання про допомогу. 

— Бриджем теж,— буркнув дідусь. 

На вустах Маньчакової розквітла тріумфальна посмішка. 
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— Граємо, ну ж бо! Граємо! — квапила вона, удаючи малу дівчинку, готуючись 

завдати суперникам вирішального удару, що перетворений на стовпчик цифр, міг би стати 

одним із найпереможніших записів у нотатнику пана Вальдека. 

Так, напевне, і сталося б, коли б не задзеленчав телефон. 

— Не бери слухавку, Бубо! — вигукнула пані Віолетта, притуляючи карти до грудей, 

неначе побоюючись, що телефон відбере всі її бриджеві трофеї. 

— Це ж півхвилинки,— пообіцяла Буба й побігла на звук невгамовного дзеленчання. 

Дівчина повернулася щаслива. 

— Наречений? — увічливо поцікавився Маньчак. 

— Ні. Це пані Коропова із третьої квартири. 

— Напрошується в якості закуски? — пожартувала Маньчакова, яка обожнювала 

заливного коропа. Вона сиділа замріяна, і довгим нігтем погладжувала трефового короля. 

— Ні. Вона просить, аби ви дали їй дорогу. 

— Куди? — пан Вальдек підвів очі, сповнені щастя. У них справді були чудові карти. 

— До рибної крамниці,— урвав дискусію дідусь, дужче сіпаючи вуса. 

— Бо ви їй перегородили дорогу. Своєю машиною,— урочисто закінчила Буба.— Вона 

вимагає, аби хтось негайно прибрав авто, бо вона поспішає до аптеки. 

— Яка невихована жінка! — обурилася пані Віолетта.— Якщо вона стільки витримала, 

то могла б ще трохи почекати. Люди настільки нетерплячі, що просто слів бракує. 

— Вона хотіла подзвонити до поліції, бо каже, що це вже втретє,— Буба зі стоїчним 

спокоєм спостерігала за поразкою Маньчаків і тим невимовним болем, з яким вони 

підводилися зі стільців і розставалися з козирями, викладеними рівненьким рядочком. 

— А я стільки разів просив тебе, щоб ти здала на права,— мстиво нагадав Маньчак.— 

Я спокійненько розіграв би цю партійку. 

— Може, й так, зате не мав би чим повернутися додому,— ледь не плакала 

Маньчакова. 

Усі мусили погодитися з її аргументом. Адже відомо було, що вона сім разів 

намагалася скінчити курси. Завдавши при цьому шкоди сімом автомобілям та двом 

інструкторам. Зараз вона шукала капелюшок і здавалося, от-от розплачеться. 

Новий телефонний дзвінок примусив Маньчаків швидше збиратися. 

Буба полегшено зачинила двері за роздратованою парою. Цього разу телефонував 

батько. 

— Дай мені його,— зажадав дідусь.— Тобі відомо, як жахливо грала сьогодні Буба? Це 

просто неймовірно, як ви занедбали дитину! — кричав він у слухавку. 
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Лише за дверима своєї кімнати Буба відчула себе в безпеці. Зняла мартенси, які досі 

тримали в ув’язненні її змучені ноги, і залізла під кольоровий плед. Дозволивши собі 

вперше за цілий день розкішну хвилину блаженних лінощів, вона подумала, про що 

можна мріяти о пів на одинадцяту вечора, після жахливого вечора з Маньчаками та перед 

не менш жахливим ранком у ліцеї. Зате, понишпоривши під подушкою, Буба сказала собі, 

що в неї є чудова книжка, на яку очікує півкласу. Заради дружби я мушу прочитати її до 

завтра, вирішила дівчина, і навколишній світ видався їй майже досконалим. Майже, бо 

шістнадцятирічний життєвий стаж навчив її з обережністю захоплюватися світом, який 

готував їй тисячу непередбачених ситуацій, котрі тут, на Звіринецькій, траплялися 

постійно. 

Запеклий атеїст починає діяти 

— Як я виглядаю, Бубо? Цей светрик достатньо обтислий? 

Бубина матуся від ранку крутилася перед дзеркалом, приміряючи безліч речей. Буба 

подумала, що коли й далі так піде, мати досягне стану повної відсутності білизни, 

залишаючись навіть без тоненької комбінації, а це дещо суперечитиме ідеї зустрічі, 

організованої ксьондзом Кореком. 

— А може, занадто обтислий? — засумнівалася мати. Але ненадовго.— Власне кажучи, 

ні,— вирішила вона, зробивши перед дзеркалом кілька піруетів.— Саме те, що треба. Крім 

того, ксьондз Корек любить пурпуровий колір. 

Буба приглядалася до неї, примруживши очі. Не вперше мати в присутності доньки 

розмовляла сама із собою, своїм тілом, колготами й пурпуровим светриком. Але вони 

настільки рідко зустрічалися вдома, що дівчина була вдячна їй навіть за постать 

у дзеркалі, яка час від часу зупиняла погляд на доньці, очікуючи схвалення в таких 

важливих справах, як колір шарфика, котрий мати саме приміряла. 

— Без нього краще, правда, Бубо? — вона поглядала на годинника. І Буба знала, що 

переддзеркальна аудієнція невблаганно наближається до кінця. 

— Ф’ю-ф’ю-ф’ю! — свиснув батько, який несподівано з’явився у дверях і, як завжди, 

повів боротьбу зі своїм портфелем за право першості ввійти додому.— Зараз я вгадаю! 

Сьогодні в публічному будинку «Золота Лола» лекція на тему «І я збочила із праведного 

шляху». 

Батько в останній момент помітив Бубу. Ледь зніяковів, але донька заспокоїла його 

поглядом, котрий стверджував, що існування домів розпусти не в стані порушити світ її 

цінностей. 

— Я йду до ксьондза Корека,— набурмосилася мати.— Твої жартики абсолютно 

недоречні. 
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— У такому випадку, твій одяг теж,— усміхаючись, зауважив батько.— Хоча… — 

розумував він, силкуючись зняти черевики,— ксьондз Корек, напевне, любить такий 

обтислий пурпур… 

— А звідки тобі про це відомо? — мати завжди дратувалася, коли батько, запеклий 

атеїст, намагався коментувати її філософські погляди, зокрема ті, що стосувалися релігії. 

З кухні визирнула Бартошова. 

— Риба! — голосно сповістила вона. 

Буба подумала, що якби риба, про яку всім нагадала Бартошова, була ще жива, 

могутній голос домробітниці безсумнівно вбив би її. 

— То нині п’ятниця? — здивувався батько. 

— Тебе це не повинно обходити,— холодно проказала мати. Вона вважала, що 

справжній атеїст має бути послідовним у своїх переконаннях, так само, як істинний 

католик. 

— Я щось не те почув? — з дідусевої кімнати визирнули пишні вуса.— Знову риба? 

Навіть під час війни я харчувався більш різноманітно! Якщо пам’ять мене не зраджує, 

учора теж була риба! 

— Ні, дідусю,— заперечила Буба.— Учора лише пані Коропова дзвонила. 

— То й що! — дідусь був помітно роздратований.— Я ненавиджу таку кулінарну 

одноманітність. Під час війни… 

— Під час війни ви були у Франції,— нечемно втрутилася мати. 

— До всього, ще й з тією хвойдою, заради якої татко покинув свою першу дружину, 

Марисину маму,— мстиво додав батько. 

— Моя перша дружина зовсім не була Марисиною матір’ю,— дідусь намагався змінити 

тему аж ніяк не на кращу. 

— І ви мешкали із цією хвойдою над готелем «Асторія», у якому не діяли окупаційні 

закони,— безжально продовжувала мати. Вона, мабуть, розправилася б з усім дідусевим 

минулим, якби не годинник. 

— О Боже, я мушу бігти! — згадала вона, змагаючись із затісними туфлями. 

Вона цьомкнула Бубу, погладила чоловікову чуприну й залишила після себе легеньку 

хмарку парфумів. 

— Моя доня пообідає зі мною? — на відміну від дідуся, батько не протестував проти 

риби. Він з’їв би її цілу купу. У нього вочевидь був чудовий настрій. 

— А тестя не запрошуєш? — дідусь посилено шукав причину, щоб посваритися. 

Походжав передпокоєм і голосно сопів. 
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— Риба мені особливо смакує у вашому товаристві,— запевнив його батько, прямуючи 

до столу.— Шкода лише, що ви її не любите. 

— Я Бартошової не люблю,— тихенько прошепотів дідусь, переступаючи магічний 

поріг їдальні.— Ця лиха жінка колись доведе мене до клінічної смерті. Коли це 

станеться,— продовжував він, запихаючи за комір лляну серветку,— мій заповіт знайдете 

ліворуч у секретері. 

— Заповіт? — батько недовірливо глянув на Бубу.— А що такого в цьому заповіті? 

Адже у вас нічого особливого немає! 

— У мене є гідність,— гордовито підкреслив дідусь і зробив таємниче обличчя.— Тому 

я хотів би спочити у Швейцарії, поруч із моєю другою й коханою дружиною. Твоєю 

бабусею,— тицьнув пальцем у Бубу,— і твоєю тещею… — заявив він, свердлячи зятя 

проникливим поглядом. 

— Не думаю, що це можливо,— не здавався Бубин батько.— Адже матуся-покійниця 

у своєму заповіті записала, що тато не може знайти вічний спокій поруч із нею. 

— У неї теж була власна гідність,— тактовно зауважила Буба. 

— Якщо пан Генрик не обідатиме, то я розповім, де я вас бачила востаннє,— 

Бартошова височіла над його тарілкою і з огидою придивлялася до розквецяної риби, 

у якій дідусь бабрався пальцями. 

— Батьку, ви знову були в «Спортлото»? 

— З усією пенсією! — закінчила зловтішно Бартошова, гордовито покидаючи їдальню. 

— Уб’ю цю гарпію. Бігме, колись візьму й уб’ю… — дідусь поблід і, як завжди, коли 

нервував, захрипів. 

— Бубо,— батьків голос звучав благально,— я б не хотів, аби мама про це довідалася. 

Це трохи з моєї вини, бо в середу було моє чергування… 

— А в інші дні чергую я,— зітхнула Буба, наливаючи дідусеві мінералки. 

Хрипіння поступово стихало. 

— Коли ви вже дізналися, скажу вам, що я був за крок до успіху. Наступного разу… 

— Наступного разу не буде,— рішуче перебив його батько.— Як покарання пробудете 

дві години на самоті. 

— Я ціле життя пробув на самоті, а він вирішив покарати мене двома годинами,— 

буркотів дідусь, готуючись вийти з-за столу. 

Буба не могла заприсягтися, але була майже впевнена, що перш ніж повернутися до 

своєї кімнати, дідусь висолопив у бік Бартошової свого чималого язика. 

— Як твої справи, Бубо? Усе гаразд? 
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Буба подумала, чи батькові спало коли-небудь на думку, що кожну розмову він починає 

однаково. Ніби щойно повернувся з далекої подорожі. Запитання, чи все в неї гаразд, було 

загальним, і аж ніяк не заохочувало Бубу до звірянь. Що їй було відповісти? Що не все 

гаразд? Що батько вже тричі переносить їхню поїздку на Віслу? Що вчитель англійської 

по-англійськи кепкує лише з Буби, і що вона по-англійському йде з уроку? Нарешті те, що 

Адась, той самий, з яким Буба знайома з дитсадочка і якого любить, почав зустрічатися 

з Йолькою? І що він навіть не подумав піти з Бубою на «Міс Сайгон», хоча в неї були два 

квитки? Окрім цього короткого списку скарг, усе було якнайкраще. По-старому. Без 

карколомних поворотів долі, без приголомшливих і неймовірних ситуацій, від яких 

перехоплювало би подих. 

Батько більше не чекав на Бубину відповідь. Він завзято шукав щось у своєму 

портфелі, й за мить полегшено перевів подих. 

— Знайшов,— зрадів він, витягнувши якісь папери.— Тобі першій скажу. Я вестиму 

нову програму. Сценарій простий, зате завдання складне. 

— Телевікторина чи якесь інше шоу? — Буба знала, що розмова про неї закінчилася. 

Тепер настав час батька, заповнений докладною розповіддю, яка перенесе його в 

атмосферу телестудії. 

— »Повір мені». 

— Що? — здивувалася Буба. 

— Бубо, це така назва. «Повір мені» — організовуватимемо зустрічі перед камерою 

людей, котрі перестали вірити одне одному. Я повинен стати між ними посередником, 

зробити все для того, щоб у телестудії з’єдналися їхні долоні, серця й сумління… — аж 

сяяв батько. 

— Жахливо,— коротко відгукнулася Буба, відкушуючи шматок пирога. 

— Жахливо? — не зрозумів тато.— Чому ти так думаєш? Усі переконані, що нас 

дивитимуться тисячі людей… 

— Будь-яке «ридання на екрані» просто огидне. Це гра на людських почуттях. 

Противний, паскудний ексгібіціонізм ціною максимальної кількості глядачів.— Буба 

знала, що вона справляє батькові прикрість. Він спантеличено дивився на неї. 

— Ексгібіціонізм? Що ти, дитино? Ти навіть не уявляєш, як можна допомогти людям 

стати відвертішими щодо себе й інших. 

— А ти хотів би бути відвертим на очах усієї Польщі? — Буба уважно глянула на 

тата.— На очах пані Коропової, пана Миготка чи Кшивицьких з нашого поверху? 

— Ну… — замислився батько.— У деяких випадках… Хіба я знаю?… Але напевне 

бувають такі моменти… 
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— Тоді чому, коли ви сваритеся з мамою, то зачиняєте двері до своєї кімнати? 

— Ну, це інша справа. 

— Коли миритеся, то теж волієте залишитися без свідків. 

— Але ми з мамою… 

— Авжеж. Ви ж ніколи не сваритеся,— докінчила Буба, залишаючи батька наодинці зі 

сценарієм. 

Гілка на грудях 

— Ти підлий і несправедливий! — хлипала Бубина мама, а її голос легко долав тонкі 

стіни спальні й долинав до віддаленої кімнати, у якій Буба безуспішно намагалася 

підготуватися до дискусії на тему «Згода будує, а незгода руйнує». 

Голос тата чудово прослуховувався крізь тонкі двері. 

— Ти дещо забула! — уже вкотре вигукував він.— Можеш собі швендяти до ранку, але 

є певні принципи! Коли вже кажеш, що повернешся о десятій, то повертайся! 

— Колись я взагалі не повернуся! — захищалася мати, що занадто голосно, як на даму, 

шморгала носом.— Ти класичний тиран! — продовжувала вона, не стишуючи свого 

альту.— Я теж важко працюю й ледве встигаю крутитися, щоб ти міг їздити своєю 

«Вектрою»! 

— Я можу ходити пішки! — батько вочевидь не був зацікавлений мирним розв’язанням 

конфлікту.— Але коли я не повертатимусь додому, або приходитиму після півночі… — 

пролунала його погроза. 

Пекло продовжувалося, і Буба у відчаї сягнула по навушники. Зрештою, завдяки цим 

скандалам вона знала напам’ять усі найвідоміші концерти для скрипки з оркестром. Вона 

не встигла увімкнути диск. У дверях стояв дідусь і голосно шепотів: 

— Ця сварка гірша, ніж попередня. Перед нами тиждень тиші. 

— Менше,— так само пошепки відповіла Буба.— Помиряться післязавтра, бо підуть 

разом до театру. 

— Можуть не піти,— вів своєї дідусь. 

Немовби підтверджуючи його слова, мати істерично підвищила голос. 

— Нікуди я з тобою не піду! — зарікалася вона крізь сльози. 

— Підуть,— переконувала дідуся Буба.— 3 великої хмари малий дощ. 

— А що сталося? 

— Учора маму з міста привіз пан Мишка, той суддя, з яким вона була на прем’єрі 

«Феміди в літературі». 

— Красунчик! — цмокнув дідусь, але швидко замовк, бо до нього наближалась 

Бартошова. 
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— Замість того, щоб підслуховувати, могли б і в магазин піти. Нині будуть гості, треба 

приготувати шведський стіл. 

— То в нас є шведський стіл? — щиро здивувався дідусь. 

— Ось список і гроші,— безапеляційним тоном наказала Бартошова.— І пильнуй 

дідуся, Бубо, щоб він знову кудись не зник, як останнього разу. 

— Останнього разу зникла моя донька Марія,— нагадав дідусь трохи ображеним тоном 

і подався шукати черевики. 

Прогулянка засніженими вулицями між магазинами належала до його улюблених 

занять. Роздивляючись вітрини, він тішився, як дитина. Особливо полюбляв спортивні 

магазини й крамниці іграшок. Погано реагував лише в чергах у продуктових, зате 

супермаркети, де можна було ходити з кошиком, викликали в нього повагу. 

Найдужче дідусь цінував відділ алкогольних напоїв. Продавчині добре його знали 

й відразу з’являлися, почувши за полицями його гучний голос. Вони розуміли, що він 

нічого не купить, але старенький був просто чарівний і так цікаво розповідав про довоєнні 

горілки, що невдовзі його оточувала юрба покупців, неначе дідусь проводив 

у супермаркеті екскурсію. 

Цього разу Буба нервово зиркала на годинника, а тоді благально дивилася на діда. 

— Прийдемо сюди завтра,— обіцяла вона йому, ніби той був вередливою дитиною.— 

Бартошова нас уб’є,— погрожувала дівчина, марно силкуючись припинити дідів монолог. 

Коли нарешті, після тривалих суперечок, вони вийшли із крамниці, Буба не 

приховувала свого розчарування. 

— Мені так залежало на тому, щоб встигнути… — промовила вона ледь не крізь 

сльози,— а тепер уже запізно. 

Дід поглянув на онуку, немовби вперше її побачив. 

— Куди встигнути? — поцікавився він. У дідусеві вочевидь озвалися приховані докори 

сумління. 

— Байдуже. У мене однаково жодних шансів,— Буба сповільнила кроки. Пленталася, 

як приречений до смертної кари, що до останнього вірить у власну щасливу зірку. 

— Послухай, а що, коли я сам дотягну всі ці покупки? А ти можеш узяти таксі 

й устигнеш. 

Буба сумовито глянула на старенького. 

— Нічого не вийде,— зітхнула.— Я тебе не можу залишити, бо ти відразу побіжиш по 

квитки спортлото. До того ж, на таксі треба мати грошики, а звідки їх узяти, коли ти цього 

місяця все дощенту програв? 
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— Тут ти помиляєшся,— дідусь, усміхнувшись, продемонстрував свої гарні 

порцелянові зуби.— По-перше, на таксі я завжди нашкребу, а, по-друге, нині мене 

спортлото не цікавить, бо я грав учора. Давай торби й зникни! — вигукнув він, 

простягаючи Бубі п’ятдесят злотих.— Гроші повернеш законним способом. Виграєш 

у мене в бриджа, то я тобі спишу борг. 

— Я ж не виграю,— спохмурніла Буба. 

— Інколи дурним щастить,— втішив її дідусь.— Скажи краще, куди так поспішаєш… 

Буба засміялася. Цьомкнула діда в зморщену щоку. 

— Розповім, коли повернуся,— пообіцяла вона й помчала до стоянки таксі. 

— І не занадто худа, і не затовста. Щоправда, не така вродлива, як довоєнні актриси, чи 

хоч би Марися, але нічого їй не бракує. Якби ще трохи краще грала в бриджа… — 

подумав дідусь про онуку. 

* * * 

— Добре, Бубо, що ти вже повернулася,— дідів шепіт лунав, як ударні джаз-бенду.— 

Вони мені влаштували жахливий скандал за те, що я не знав, куди ти пішла. Це їх так 

об’єднало, що вони перестали сваритися, а до мене поставилися, наче до судді Мишки,— 

дідусь плямкав, витискаючи губами сік з помаранчі і, незважаючи на прочуханку, 

виглядав страшенно задоволеним собою. 

У вітальні сиділо кілька осіб. Батьки справді нагадували пару закоханих голуб’ят. Вони 

голосно розхвалювали вареники Бартошової, наминаючи їх за обидві щоки. Крізь 

прочинені двері Буба побачила свою улюблену телеведучу, її чоловіка, якогось негра, 

котрий чаклував над музичною апаратурою, і двох зовсім нових людей, які могли б стати 

навіть ведучими фестивалю в Сан-Ремо. 

— Бачила того чорного? — допитувався дідусь, як мала дитина, намагаючись 

роздивитися з-за Бубиної спини компанію за столом.— Кажу тобі, смола в порівнянні 

з ним — то справжня дрібничка. Слухай… — раптом замислився він.— Як ти думаєш, 

у чорних є прищі? І чи вони в них помітні? 

Буба приклала пальця до вуст і силоміць відтягнула дідуся від дверей. 

— Гадаю, прищі в них теж бувають. У період дозрівання,— додала вона, силкуючись 

говорити переконливо.— Краще ходімо звідси, бо як нас тут упіймають, то покарають 

обох дуже суворо. 

— Чорний нас з’їсть,— буркнув дідусь, неохоче полишаючи свій спостережний пункт 

біля шпарини у дверях.— А тепер скажи мені, чи ти встигла? — зажадав він, коли обоє 

сиділи вже над колодою карт. 
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— І так, і ні,— коротко відказала Буба.— Встигла доїхати до ліцею, але Йолька теж не 

запізнилася. Вона там була навіть раніше за мене… Тож коли я вбігла до харцерської 

світлиці,
1
 вона вже сиділа з Адасем. 

— А ти хіба харцерка? — дідусь уперше глянув не на карти, а на Бубу. 

— І так, і ні,— знову почулася таємнича відповідь. 

— Не буває водночас так і ні,— скривився дідусь.— Щось ти мудруєш, дитино. Ти вже 

дотримуйся однієї версії, бо щось це дивно. Мій товариш на війні теж був дивний… — 

розпочав він повчальним тоном. 

— Знаю,— Буба вже розіклала карти й чекала на віст.— Тому він загинув дивною 

смертю. 

— Помер від страху. Думав, що це ворог наступає на передові позиції, а то був грім. 

І хоч би його блискавкою вбило,— замріявся дідусь.— Смерть повинна містити бодай 

дещицю героїзму, а тут на, маєш! — він недоречно засміявся.— Знову ж таки, інший мій 

знайомий… Але ми, здається, говорили про те, чи ти харцерка чи ні? 

— І про Адася,— нагадала Буба. 

— Це той стрижений? У семимильних чоботях, із сережкою у вусі? — дідусь 

пожвавився. 

— Так, але без сережки. 

— А я пригадую, що в нього була сережка. 

— То в Куби була,— коротко пояснила Буба. 

— Ага, то вони відрізняються хіба що сережками й іменами. 

— Прізвищами теж,— Буба прикинула шанси на швидку перемогу.— Зараз, дідусю, 

така мода. Усі схожі один на одного. 

— Розумію,— промовив дідусь.— Такі собі клони. Схожі на рецидивістів. І таких 

приймають у харцери? — Дідусь не міг надивуватися, що члени цієї організації настільки 

стежать за модними течіями. Побачивши його реакцію, Буба прогавила можливість 

взятки. 

— Адась наш провідник,— у Бубиному голосі вчувалася гордість.— І засновник 

нашого загону. Крім того, у тебе небезпечний зв’язок з його матір’ю. 

— У мене? — у голосі дідуся забринів жах.— Це неможливо. Я не цікавлюся жінками, 

які в сімдесятих роках турбувалися про підвищення народжуваності. 

— Але жінки, що продають квиточки спортлото, це дещо інше, правда? — підступно 

напала Буба.— Адась — син пані Куницької. 

                                                      
1
 Харцери — польська скаутська організація.— Прим. перекладача. 
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— Ага, тоді це все змінює! Він походить з гарної родини. Але… — дідусь проникливо 

глянув на Бубу.— Здається, ти просто закохалася? 

— Якщо без взаємності — це просто, то так. 

— Мабуть, із взаємністю. О, глянь, я тебе знову обіграв! 

Буба виклала на стіл перед дідусем решту з п’ятдесятьох злотих і додала свої 

кишенькові. 

— Програю на всіх фронтах. Навіть у карти,— тихенько поскаржилася вона. 

— Переважно в карти,— уточнив дідусь, квапливо прибираючи зі столика гроші.— Та 

знай, що я люблю тебе в десять разів більше, ніж твою матір, і в сто разів — ніж сестру. 

— Хоч якась потіха,— усміхнулася Буба.— Якби ти ще вивчив за мене англійську?.. 

— How do you do? — почула вона, намагаючись непомітно пробратися до своєї 

кімнати. Відчула, як по спині забігали мурашки. Англійська була бездоганною, а мовець 

— невидимкою. Буба стояла в темному передпокої перед чоловіком без обличчя, ладним 

спілкуватися мовою Еліота. На щастя, збагнула, що зуби, які виблискували в темряві, 

й світла сорочка належали негрові. Щоб уникнути мовної пастки, вона швидко відповіла 

тим самим привітанням, і як обпечена втекла в обійми свого старого ліжка. Перш ніж 

заснути, вона старанно зробила три вправи з англійської та знайшла аргументи, які 

підтверджували тезу про те, що незгода руйнує. Устигла подумати, що Йолька 

переборщує з довжиною міні-спідничок. І ця її хода, наче вона модель на подіумі. Йолька 

теж не може бути харцеркою,— вирішила Буба. 

* * * 

Давно в домі Буби не снідали в такій радісній атмосфері. Батько з матір’ю зазирали 

одне одному в очі й наввипередки виявляли свою уважність, просто хоч до рани 

прикладай! Дідусь скористався цим моментом. Випрохав собі похід на футбольний матч 

і пообіцяв, що коли йому куплять пляшку бренді, він не цупитиме алкоголь з домашнього 

бару. Отримав також гроші на тютюн і нагадав про належну йому косметику після 

гоління. 

— Я особисто все вам куплю, татку,— обіцявся Бубин батько, весь щасливий 

і помолоділий. 

— Правда, Павло чудово виглядав учора по телевізору? — Бубина мати ніжно 

погладила чоловікові розкошланого чуба. 

— Учора, кохана, я не вів передачу. 

— Ну, тоді позавчора,— миролюбно погодилася мама.— Тільки наша Буба якась 

сумна. Що трапилося, сонечко? — вона ніжно глянула в пригаслі доньчині очі. 
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— Я не отримала кишенькових за тиждень, а мені треба заплатити свою частку за вікна. 

— За вікна? У вас що, вікон у ліцеї немає? — перелякалася мати. 

— Міняємо… 

— Це не проблема! — перебив батько й легко сягнув по гаманець.— Такі справи, 

донечко, треба швидко залагоджувати. 

— Крім того, будуть батьківські збори,— отримавши право голосу, Буба зрозуміла, 

чому людям так подобається перебувати в центрі зацікавлення.— За два дні. Було б добре, 

якби хтось із вас пішов на них, бо це все-таки ліцей,— серйозно підкреслила вона. 

— Звичайно. Можемо піти разом! — зраділа мати. 

— За два дні я буду в Гданську,— батько виглядав щиро засмученим.— А в тебе, 

Марисю, стільки справ… 

— Я обов’язково піду. А до якого класу ліцею ти ходиш, доню? — поцікавилася мати. 

— До першого,— Буба була вражена таким невіглаством батьків щодо цілком 

очевидних речей. 

— Ой,— схаменулася мати,— це ми знаємо. А буква яка? 

— До першого «А». Я ж вам казала… 

— Літери можуть переплутатися,— дідусь несподівано став на захист власної 

доньки.— Адже твоя матуся перебуває у віці, коли деякі факти забуваються. 

— Але, батьку! — мати аж нетямилася від обурення.— Я не забула! А коли йдеться про 

мій вік… 

— То вас, тату, заздрість гризе, бо ви вже забули, як воно бути молодим! — батько 

надав матері невідкладну словесну допомогу, за що й отримав сповнену пристрасті 

усмішку. 

— Щось давно Маньчаків не було,— весело мовила мати. Вона завжди була радісна, 

коли відчувала себе коханою. Її слова урвав довгий сигнал домофона. 

— А от і вони,— скривився батько, відчиняючи двері. 

— Ви так пізно снідаєте? — здивувався Маньчак, знімаючи свого турецького кожушка. 

— Млинчики їсте? — зраділа його дружина. 

Її біла кроляча шубка впала дідусеві на коліна. Маньчакова теж впала б на них, якби 

дідусь її не підтримав. 

— Щиро кажучи, ми не голодні,— нагадав Маньчак дружині. 

Завдяки його втручанню пані Віолетта поглинула тільки три млинчики. Біля останнього 

заходився її чоловік. 

— Ми хочемо витягнути вас на ковзанку,— шамкотів він з повним ротом, уважно 

спостерігаючи, яке враження справила його пропозиція. 
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— То ви прийшли по Бубу? — запитала мати цілком серйозно. 

— Ні-і-і. Ковзанка це не бридж. Це розвага для дорослих. Зараз така мода, піти на 

ковзанку, сісти за столик, випити замороженого чаю… 

— А гарячого не дають? — дідусь цікавився всім, що стосувалося питва. 

— Ну, і дивитися,— закінчила Маньчакова. 

— На що? — не міг уторопати батько. 

— На тих, що катаються на ковзанах,— терпляче пояснював Маньчак.— Треба тільки 

якось цікаво одягнутися. 

— Із цим, дорогенька, у тебе ніколи не буває проблем,— злостиво прошепотіла мати в 

бік гості. 

Лише зараз усі помітили, що Маньчакову щільно вкриває шкура пантери, кокетливо 

протерта в кількох стратегічних місцях. 

— Та дайте спокій, батьку, із цим розгляданням, бо аж соромно,— рознервувалася 

мати. 

— А це що? — дідусь не міг відірвати погляду від галузки, котра стирчала з викоту 

пані Віолетти. 

— Мотив,— гордо відказала та.— Лісу,— додала вона, зрозумівши, що її пояснення не 

доходить до дідуся.— Це, пане Генрику, така екоброшка. 

— Еко… що? — пан Генрик продовжував тупо дивитися на гілку. 

— Прикраса. Асоціація із традиціями лісу, гаю… Йдеться, любий пане, про певну 

природну відвертість та мужність… — Маньчакова ще не впоралася з останнім 

млинчиком і говорила невиразно. 

— Ви і є мужня. І сильна,— додав дідусь, захоплений прикрасою Маньчакової.— 

Тягати таку гілляку на грудях… 

— Тату! — благально вигукнула мати.— Невже тобі конче треба при Бубі виявляти 

свої еротичні фантазії? 

— Перепрошую,— дідусь негайно посерйознішав.— З усією повагою до пані Віолетти, 

але вона не викликає й ніколи не викликала в мене еротичних фантазій. 

— А це вже негарно,— утрутився мовчазний досі Мань чак.— Я гадав, пане Генрику, 

що ви лише в бриджа кепсько граєте, але у вас і з етикетом серйозні проблеми. 

— Так чи сяк, а на ковзанку ми не підемо,— припинила мати цю суперечку.— Хіба що 

Буба… 

— Буба не поміститься. Особливо, як заткне собі за викот нашу пальму,— пожартував 

дідусь.— Щоб на ту ковзанку їхати, треба мати «ЗІЛ»-а, а не малолітражку! 
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— А вас ніхто не питався! — урвала мати.— Може, вип’єте з нами кави? Я могла б її 

поставити в холодильник. 

— Власне кажучи… — Маньчакова роззирнулася кухнею.— Але Бартошова 

приготувала вам обід, цей чудовий м’ясний рулет з яблуками,— палець пані Віолетти 

пірнув у соус для печені.— А ми навіть не уявляємо, що будемо їсти сьогодні. 

— Я не проти м’ясного рулета,— швидко попередив Маньчак. 

— То пообідайте в нас,— розчаровано прошепотів батько, який уявив кілограм рулета в 

роті у Маньчакової й дійшов висновку, що він таки герой. Людина, здатна на жертву 

заради ввічливості й гарних манер. 

Буба мовчала. Вона й досі недовірливо дивилася на солідний бюст пані Віолетти, на 

якому зараз, коли та щомиті вибухала сміхом, трусилася галузка. Нічого більш 

екологічного, хіба що крім фігового листка, людство не могло вигадати. А Маньчакова — 

тим більше, зробила висновок Буба. 

Хліб не надто насущний 

Мати повернулася з батьківських зборів знервована, бліда й сердита. 

— Бубо! — холодно кинула вона в бік доньчиної кімнати. Напружено сіла в кухні на 

стільці. 

— Ти про англійську? — Буба вирішила послабити удар.— Я ж вам казала, що в мене 

проблеми. Але ж не такі серйозні? — вона перелякано дивилася на маму. Не пригадувала, 

щоб та виглядала такою обуреною. Хіба що, коли сварилася з батьком… 

— Бубо, виставу закінчено,— мамин голос драматично переходив у плач.— Я вже 

давно підозрювала щось жахливе. Ти так швидко з того ліцею поверталася або так пізно 

йшла на уроки… Я відчувала, що ти щось приховуєш… 

— Але ж ти ніколи не знаєш, о котрій я виходжу чи повертаюся. Тебе ніколи немає, або 

ти спиш… 

— Я працюю ночами,— перебила її мати,— тому можу собі дозволити. Як ти могла 

мене не попередити, наразити на таку ганьбу, завдати такого сорому?! — 3 маминих очей 

ринули потоки сліз. 

— Але що сталося? — Бубі вривався терпець. 

— Мовчи! — закричала мати.— Тобто — розповідай! — зажадала вона.— Поясни, 

будь ласка, чому ти так підло нас ошукала. Ти ж не ходиш до жодного ліцею! Ти брехуха! 

Донька відомої письменниці з незавершеною середньою освітою! — мати витирала 

накрохмаленою скатертиною то очі, то носа.— Я перевірила журнали в усіх класах. Навіть 

у четвертих! Ніде про наше прізвище навіть не чули! 
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— Ну, із четвертими все зрозуміло. Мені ще до них рости й рости,— бовкнула Буба.— 

Але в першому «А» про мене, мабуть, щось-таки знають. 

— Вони навіть не знають, як ти виглядаєш. Я показала їм фото! Ніхто з учителів тебе 

на очі не бачив! 

— Хвилиночку, а в якому ліцеї ти була? — Буба зморщила носа й напружено дивилася 

на маму. 

— Як це — у якому? У твоєму. Ось, будь ласка,— вона відкрила записника 

з календариком і підсунула Бубі під носа.— Ось адреса. Що, не твій? На площі 

Вашингтона. Імені, здається, 303-ї Дивізії. 

— Не мій,— спокійно відповіла Буба.— У тому, що на площі, були якісь літературні 

зустрічі з тобою. Рік тому. Мій — імені Костюшка, двісті метрів звідси, біля бібліотеки. А 

з ліцеєм імені 303-ї Дивізії в нього спільного лише те, що цей ліцей, як із пташиного 

польоту, видно з вікна нашої кухні. 

Мама завмерла. 

— Справді, Бубо? — запитання пролунало драматично.— Ти розумієш, що це значить? 

Що я знову можу повністю тобі довіряти! Ох, дитинко! — Буба опинилася в маминих 

обіймах, але перш ніж її притулили й обцілували, дівчині спало на думку, що в цій 

ситуації не все настільки смішно, як хотілося б зараз мамі. 

* * * 

Пообіддя було сонне й ледаче. Навіть жвавий останнім часом дідусь впадав у зимову 

сплячку, про що свідчило його гучне хропіння. Мати ходила по хаті знервована, 

у розхристаному халаті й шукала натхнення. 

— Я ніколи не закінчу книжку під такий акомпанемент,— нарікала вона під дідусевими 

дверима.— Через це хропіння не напишу еротичної сцени на європейському рівні,— 

скаржилася вона чоловікові, який виявився байдужим до галасу й спокійно вправлявся 

перед дзеркалом. 

— П-а, и-е, о-у,— відповів він їй, викрививши губи, показуючи ледь кривуватого зуба. 

— Тобі ніхто не казав, що його треба вирівняти? — мама відкопилила чоловікові губу 

й зацікавлено глянула на зуб. Торкнула його пальцем. 

— Ау-у-у! — залементував батько, не залишаючи сумнівів, що із зубом трапилося щось 

дуже серйозне. 

— Твій зуб — твої проблеми,— прокоментувала мама.— Але не розраховуй, що по 

телебаченню тебе покажуть беззубого. Ну, хіба що в рекламі неякісної пасти,— додала 

вона, залишаючи батька з болючим зубом та іскоркою надії. 
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— Бубо,— мати увірвалася до її кімнати,— рятуй польський любовний роман від 

повної катастрофи! Придумай, що жінка повинна сказати закоханому чоловікові в певній, 

так би мовити, інтимній ситуації? Але це не може бути щось банальне! 

,Буба глянула на маму квадратними від подиву очима. 

— Не знаю,— відказала стиха,— я ще в такій ситуації не опинялася. Подзвони до 

Ольки. Вона таким займалася ще в ліцеї. 

— Не обмовляй сестру,— обурилася мама й додала примирливо.— Олька напевне 

запропонує якісь заяложені фрази, а я шукаю чогось природного, чистого, нечуваної досі 

любовної пісні. 

— Подумай про нас,— порадив матері батько.— Може, тобі спаде на думку якийсь 

витончений приспів. Колись, скажу я тобі, ти вміла співати. 

— Колись? — у маминому голосі забриніла образа.— А вчора? 

— Учора ми співали дуетом, але це не те,— сперечався тато.— Інша річ, що ти мене 

дивуєш. Запитуєш у Буби про такі речі… 

— Про які? — матуся вочевидь прагнула посваритися.— Буба майже доросла й настав 

час із нею поговорити про… ці справи, еге ж, Бубо? 

— Щиро кажучи, я збиралася повчити фізику. 

— А й справді, доню. Якщо опануєш її, то світ тебе нічим не здивує,— переможно 

заявив тато. 

— Більш доречною була б філософія, бо це — королева наук,— мама не соромилася 

банальних фраз, коли їй кортіло докинути свої п’ять копійок. У результаті вона забувала 

про причину суперечки. 

— А може, мамо, у цій сцені,— Буба делікатно намагалася повернути її до попередньої 

теми,— спробувати обійтися без слів? 

— Це книжка, а не порнофільм! — обурилася мама. 

— Я мала на увазі, звичайно, опис почуттів,— не здавалася Буба. 

— Опис, кажеш? — мати замислилася, а тоді задоволено скинула своїми густими 

кучерями.— Авжеж, донечко! Це буде так незвичайно! Адже бувають миті, коли слова 

лише заважають, а я саме пишу про такий момент. 

— Я теж! — гукнув, прокинувшись від дрімоти, дідусь.— Усе життя ніщо не заважало 

мені більше, ніж твої, Маріє, крики біля мого вуха! У цьому домі буде бодай хвилина 

спокою? 

— Якщо ти знову заснеш, то звичайно, ні! Ти хропеш, як ведмідь! — не залишилась 

у боргу мати і, гордо піднявши голову, повернулася до свого роману. 

Буба разів з п’ять проходила повз телефон, перш ніж наважилася подзвонити. 
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— Адась? — запитала вона спокійно. Намагалася приховати хвилювання, котре її дуже 

непокоїло.— У тебе є підручник з фізики? Так, я ще не встигла купити. Заскочиш? — 

хвилювання поступилося місцем радості.— Ну, чекаю,— закінчила вона розмову. 

Миттю повернулася до своєї кімнати. Схопила відкриту книжку й крадькома віднесла 

до кухні. Заховала її в хлібниці. Приготувала сік і, прихопивши склянки, повернулася до 

себе. Вилила на голову трохи маминих парфумів і придивилася до свого відображення в 

дзеркалі. Три прищі лише на мить затьмарили її радість. Відкриваючи двері, вона вже 

була готова полинути назустріч великій пригоді. 

— Я зніму черевики,— запропонував Адась. 

— У нас не роззуваються,— пояснила Буба, піднімаючи погляд на висоту метра 

дев’яноста сантиметрів. На самому вершечку, увінчаному їжачком волосся, дівчина 

помітила приємну посмішку. 

Здоровенні Адасеві черевики голосно протупотіли паркетом цілої квартири. Буба 

з гордістю відзначила, що це справило враження навіть на батька, який, задивившись на 

Адасеві ноги, не встиг кинути йому свого звичного «хай». Адась злегка пригнувся і, на 

татове здивування, вписався в двері Бубиної кімнати, які негайно зачинилися. 

— Ти бачила те саме, що я? — батько недовірливо дивився на маму, увагу якої 

привернули звуки армійського марширування по її килимах. 

— Не зовсім. Ця жердина — то хто? 

— Гадки не маю. Уперше його бачу. У нього така широченна куртка, що під нею 

сховався б цілий кавалерійський полк. Він не озброєний, як ти думаєш? 

— Це Адась,— озвався дідусь.— Малий Адась Куницький з Бубиного дитсадочка. 

— Тієї Куницької, що співає? 

— Ні, тієї, що грає,— пояснив дідусь. 

— На чому грає? 

— Не на чому, а в що! У спортлото,— дідусь схилив голову нижче, занепокоєний тим, 

що зацікавлення Адасем несподівано перейшло на нього.— Між нами кажучи,— 

продовжив він,— яка ж вона чарівна жінка, його мати! Я переконаний, що в її жилах тече 

не одна краплина чистої арабської крові. 

— Як у коня? 

— Батько мав на увазі блакитну,— пояснив Павел.— Не знаю, скільки там у ній тече 

блакитної крові, але здогадуюся, скільки нашої готівки протікає між її пальців. 

Дідусь вороже глянув на зятя. 

— Завжди ти, Павлику, про справи, навіть тоді, коли йдеться про майбутнє твоєї 

доньки. 
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— Як це — майбутнє? То все зайшло аж так далеко? — мати відчула обов’язок 

з’ясувати всі подробиці. 

— Далеко чи ні, пильнувати треба. Ти повинна зайти до них, вигадай якийсь привід. 

Вони начебто фізику вчать, але доки не переконаєшся, нічого не відомо. 

— Зайди, зайди! — порадив батько.— Може, якраз побачиш сцену, яка пасуватиме до 

твого роману.— Остання фраза пролунала погрозливо. 

— Я приготую їм бутерброди й чай,— мати блискавично прийняла рішення.— Але 

занесемо разом,— попередила вона.— Не хочу, щоб Буба подумала, що лише я їй не 

довіряю. 

— Я нічого не нестиму, бо в мене тремтять руки,— застеріг дідусь. 

— А вас ніхто й не просить,— відказала донька. 

— Звичайно. До мене тут ставляться гірше, ніж до Бартошової. Як до непотребу,— 

захлипав несподівано дідусь. 

— Татусю, допоможіть робити бутерброди. 

* * * 

— Ну, і що ви на це скажете? — мати тріумфувала.— Я простягаю руку по хліб, а там 

— підручник з фізики, яку вони саме вчать! Ха! Ми мали рацію! 

— Дозволь нагадати, хто її мав,— дідусь цілковито оговтався.— Ви підете 

з бутербродами, а я — із книжкою,— прийняв він сміливе рішення. 

* * * 

— Залишся ще,— несміливо попрохала Буба.— Якщо, звісно, у тебе є час. 

— Я домовився з Йолькою. Шкода, що ти не подзвонила раніше,— знітився Адась.— 

Але якщо матимеш проблеми із задачами, забіжу післязавтра. Йолька їде на якісь курси 

для модельок, і я буду вільний цілий день. 

— Пробачте,— у дверях стояла вся родина. Мати тримала чашки з паруючим чаєм, 

батько — таріль з бутербродами, а за його спиною дідусь вимахував підручником 

з фізики. 

— Ми тут подумали, що коли ви вчитеся, то гарячий чай вам не зайвий,— мати, 

усміхаючись, простягнула руки із чашками. 

— І під’їсте трохи,— докинув батько, поставивши таріль на столі.— А як підживитеся, 

можете братися до фізики. Глянь, Бубо, що ми знайшли в хлібниці! Підручник, важкий, як 

буханець! 

— Дуже дякую,— дурнувато посміхнувся Адась,— але мені вже треба йти. Добре, 

Бубо, що ти все-таки маєш цей підручник. Тоді я свій заберу. 
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Трьома кроками Адась подолав помешкання й зник у передпокої. А Буба сиділа над 

двома чашками чаю й розмірковувала, чи в її віці можна так голосно плакати. 

На захист шедевру 

Маньчаки виглядали, як із хреста зняті. Принаймні так Буба уявляла собі людей, знятих 

із хреста. Маньчак перехнябився на лівий бік і тримався за сідниці, а його дружина ледь 

згорбилася й ніяк не могла випрямитися. Обоє Маньчаків були вбрані в яскраві блискучі 

спортивні костюми, а на додачу мали на собі веселенькі шарфики й шапочки з дитячими 

малюнками. На комплекті Маньчакової видніли зображення Міккі Мауса, а на шарфику 

Маньчака — маленькі руді білочки. 

— Ми були на спуску,— з порога пояснила пані Віолетта, силкуючись обтрусити сніг зі 

своїх хутряних чобітків. 

— Нічого собі спуск! — бовкнув дідусь.— У вас такий вигляд, ніби ви спожили всі 

запаси алкоголю під час сухого закону. 

— Пане Генрику, про це навіть незручно говорити, але ви не відрізняєте п’яного від… 

утомленого лижника! — трохи нерішуче промовив Маньчак.— Ми саме займалися 

зимовими видами спорту. 

— От визирніть у вікно й подивіться на наш «Трабант»,— зажадала Маньчакова. 

— О, знову загородили вихід пані Короповій! — зрадів дідусь.— Значить, не 

засидитеся в нас. 

— Коропова сьогодні на нічному чергуванню,— пояснила Буба.— Певне, цього разу 

вам минеться,— додала вона гірко. 

— Не йдеться про жодну Коропову. Гляньте, що в нас на даху машини! — Маньчакові 

вривався терпець. 

— Лижі,— сказала Буба. 

— Авжеж,— пані Віолетта обвела присутніх переможним поглядом.— У мене ще 

й досі таке відчуття, неначе вони в мене на ногах. 

— Воно й видно. Вас так гарно перекосило,— дідусь зміряв Маньчакову поглядом 

ортопеда.— А ви впевнені, що нічого не зламали? 

— Пане Генрику! — засопів Маньчак обурено.— Моя дружина народилася з лижами на 

ногах. Так кажуть про когось, хто добре катається,— швиденько докинув він, зрозумівши, 

що дідусь приготувався до чергової словесної атаки.— От зі мною гірше. Це був мій 

дебют. 

— Справді, гірше,— охоче притакнув дідусь.— Вам, певне, довелося занадто збочити 

вліво. 

— Не занадто, але збочив. 
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— Він міг з’їжджати абсолютно прямо, але, мабуть, не хотів,— стала на захист 

чоловіка Маньчакова.— Що це у вас так смачно пахне? 

— Як би це вам сказати,— щоб виграти час, дідусь глибоко замислився. 

— Голубці,— випалила Буба. Вона знала, що чим довше пані Віолетта аналізуватиме 

кухонні аромати, тим більший матиме апетит. 

— Обід,— голос Бартошової пролунав, неначе смертний вирок. 

Маньчаки насилу дочалапали до їдальні, але коли сіли до столу, Буба між черговими 

добавками отримала нагоду вислухати захоплюючу, сповнену спринтів, слаломів 

і стрибків, розповідь про лижні подвиги Маньчаків. 

— А де наші голубці? — поцікавилася мати, оглядаючи ввечері кухню.— Адже 

Бартошова сьогодні крутила голубці? 

— Так, але Маньчаки їх з’їли. 

Батько поблід. 

— Це вже занадто,— несміливо почав він.— Тиждень тому вони вихлебтали весь 

бульйон, ум’яли відбивні, тоді… 

— Перестань стогнати,— мати вступилася за Маньчаків.— Ти ж знаєш, як воно в них. 

Нічого з нами не станеться, якщо один раз замість обіду буде яєшня. 

— Яйця в нас позичили. 

— Хто позичив?! — мати теж поступово втрачала погідний настрій. 

— Маньчаки,— утрутився до розмови дідусь.— Вони хотіли пекти пончики 

й запросити вас на дегустацію. 

— Як це мило з їхнього боку,— прошепотіла мати. 

На відміну від свого чоловіка, вона швидко зворушувалася, навіть тоді, коли була 

голодна. 

— Павле, ходімо. 

— Куди о цій порі? — батько був страшенно сердитий. Шукав у холодильнику якоїсь 

їжі, і Буба могла б заприсягнутися, що коли б знайшов там Маньчакову, то вп’явся б у неї 

зубами. Навіть, якби вони в нього боліли. 

— Ідемо до Маньчаків. Ти ж сам чув, що нас запросили на пончики. Купимо до них 

щось невеличке, символічне. 

— Та припини,— батько в рекордному темпі досягнув стану екстремального 

роздратування.— Будь ласка! — кепкував він.— Купуй шампанське, можеш навіть щось 

аж ніяк не символічне, а до всього ще якийсь букетик, і на додачу подякуй, що вони 

виявилися такі ласкаві й зжерли наші голубці,— не втримався він. 
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— Ти стаєш точнісінько таким в’їдливим, як мій тато,— мати осудливо глянула на 

свого чоловіка.— Одягни нового плаща. Вони ще тебе в ньому не бачили. 

— Навіщо? Це звичайний плащ, тож Маньчаки мене лише висміють. Навіть червоного 

капюшона не має,— розсердився батько. 

— Ну, знаєте,— мати театрально заломила руки.— Щоб через два нещасні голубці 

отакий шарварок здійняти? 

— Через чотири,— буркнув тато. 

— Чотири, Марисю,— жалібно підтакнув дідусь.— Але ж пончики, Павле, можуть 

у них вийти дуже смачні. 

— Ходімо,— скомандувала мати.— А ви тут стережіть кухню, щоб не зник наш посуд 

і масло. 

— Дідусю,— озвалася Буба, коли кроки батьків стихли в передпокої,— але ж вони ці 

яйця позичили для яєшні. І нікого не запрошували… 

— Це вже не наш клопіт, Бубо,— дідусь гордовито випнув груди.— Прогулянка на них 

гарно вплине. Нагуляють апетит,— помешканням прокотився диявольський дідусів 

сміх.— А Маньчаки, можливо, допетрають, що до півлітри годилося б подати якусь 

вечерю. 

— А як не допетрають? — тривожно запитала Буба. 

— Що ж, тоді мені справді шкода твоїх батьків, дитино. Пити натщесерце — велике 

мистецтво, але, на жаль, ще більша проблема. 

* * * 

Мати сиділа на кріселку, яке називала «Людовиком», і плакала. 

— Мамо, ти перебільшуєш,— намагалася переконати її Буба.— Одна погана рецензія 

— це ж не кінець світу! Навіть найкращі книжки критикують! А твої романи всі читають, 

затамувавши подих… 

— Твій батько жодного не прочитав. Зате знає напам’ять усі ці жахливі рецензії цілої 

зграї перодряпів!.. А моїх книжок навіть не погортав! 

— Бо він не жінка. 

— А ти? Чому ти їх не читаєш? 

— Я їх знаю. Ти ж завжди розповідаєш про них, сторінку за сторінкою, перш ніж їх 

написати. 

— Але ж це не одне й те саме,— сперечалася мати крізь сльози. 

— Гаразд. Я їх читатиму. 

Плач не вгавав. 
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Буба вже багато разів давала собі раду в таких ситуаціях. Однак сьогодні відчувала, що 

мамина депресія сягає глибше, ніж драми її любовних романів. І поглиблюється з кожною 

хвилиною. 

— А знаєш, що казала дружина м’ясника? 

— Яка? — мати ледь утерла сльози.— Ота косоока? 

— Умгу, саме вона. 

— Ну, і що вона там казала? 

— Що як дорвалася до «Блакитного птаха», то читала до ранку, і чоловік відібрав у неї 

книжку, бо вона вдома нічого не робила. 

— У нас ще є кілька примірників. Треба їй віднести,— рішуче сказала мати. 

Солідарність із читачками була її вродженою рисою.— Але що ти робила в м’ясника, 

Бубо? 

— Купувала… сосиски. 

— Сосиски? Чому сосиски? 

— Бо я їх люблю. 

— Але ж це так вульгарно. Любити сосиски. Ти помітила, щоб котрась із моїх героїнь 

любила сосиски? Звісно, ти ж просто не знаєш цих прекрасних жінок… — згадала мати 

й простягнула руку по наступну хусточку. 

— Дівчата в нашому класі теж тебе читають. На уроках. 

— Сподіваюся, ти такого не робиш? Ну, звичайно! Знову я забула, що моя рідна донька 

нехтує книжками власної матері. 

Мати саме збиралася розплакатися знову, але її зупинив таємничий голос, що почувся 

з дідусевої кімнати. 

Линули тихі слова: 

— А потім ніжно обійняв її й потягнувся до малинових вуст.— О ні! — захищалася 

вона слабким голосом.— Ви не можете так учинити! Ви кандидат на пост сенатора, 

публічна особа. Якби про це дізналася ваша дружина, ця потвора… — Моя дружина 

померла,— відказав він.  

— Померла? — з надією перепитала вона.— Отже, ми можемо бути разом? О, коханий, 

я чекала цієї хвилини відтоді, як побачила тебе в службовому «Вольво» з мобільним 

телефоном у руці. Я вже тоді мріяла, щоб твої вуста колись торкнулися моїх…  

— Це уривок з моєї «Службової сонати»,— блискавично впізнала мати. 

— Дідусь її читає,— Буба намагалася, щоб її пояснення виглядало природно. 

— Як це — читає? Ти ж не маєш на увазі, що бере «Сонату» і задля приємності 

заглиблюється в почуття секретарки сенатора Польмана? 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2914 

 

— Ну, певне, що заради приємності! І сенатор Польман йому подобається… — Буба 

рятувала ситуацію, доки на порозі не з’явився дідусь власною персоною. 

— О, ти вже вдома, Марисю? — озвався він шанобливо.— Сподіваюся, ти не матимеш 

нічого проти. Два дні тому я прочитав «Посланця пекла», а сьогодні дозволив собі взяти 

наступну книжку. Чуд-дова! 

Мати недовірливо приглядалася до Буби й дідуся, але не побачила на їхніх обличчях 

нічого підозрілого. Лише зітхнула, підвела губи помадою й заявила, що мусить ще 

попрацювати над «Машиною кохання». 

— Ви й гадки не маєте, які критики беруться зараз оцінювати шедеври,— пояснила 

вона похмуро, але обличчя її поволі проясніло.— Збіговисько недоучок з дипломами, 

купленими через інтернет! — пирхнула вона з погордою випускниці Кембриджа, а тоді 

зникла у своїй кімнаті. 

Мати не зауважила потиску двох рук. Меншої, дівочої, і великої, старечої, яка тримала 

під пахвою примірник «Службової сонати». 

Час на сцену 

— Зіграємо, Бубо, у бриджа? — улесливо запитав дідусь.— Не обов’язково на гроші,— 

швиденько попередив він. Буба знала, що напередодні дідуся впіймали на здійсненні 

таємних грошових операцій з пані Куницькою.— Щиро кажучи, до кінця місяця я 

залишився без копійки,— гірко зізнався він. 

— Не можу,— зітхнула Буба, намагаючись, щоб її голос звучав трагічно.— Я 

домовилася з батьком. Хтось повинен провести з ним нинішній вечір. 

— А чому саме ти? — ревниво запитав дідусь.— Адже для цього є твоя мати! 

— Мама не може. У неї зустріч із перекладачем. 

— А що ж це за така багата країна, яка здатна купити всі ці машини кохання? — 

дідусева відвертість, здавалося, не мала меж.— Сидить, напевне, десь у поганенькому барі 

з якимсь занюханим журналюгою, що цілує їй ручки й захоплюється польськими 

любовними романами. Якби побалакала з Павлом, він би її теж поцілував. Та ще 

й у першокласному ресторані! 

— А що скажеш, якщо ми разом зустрінемося з татом? — Буба таємниче посміхнулася. 

— Відпадає,— скептично покрутив головою дідусь.— Твій батько не може мене 

витримати навіть у товаристві Маньчаків. 

— Стерпить, бо він буде по той бік екрану, а ми обоє сидітимемо на дивані. Увечері 

прем’єра його програми. 

— Розкаяння грішників у студії? — пожвавився дідусь.— І твій батько в ролі янгола? 

Певне, що подивимося! Обожнюю такі шоу. 
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— Дідусю,— Буба ледь докірливо глянула на нього,— ти до всього ставишся 

з упередженням. Ми повинні об’єктивно оцінити батькові здібності миротворця. 

— Цього разу, моя дорогенька, ти перебільшуєш! — дідусь аж затрусився.— Не 

звертайся до мене цією жахливою мовою кар’єристів, як твої нещасні батьки. Ти що, 

вирішила в майбутньому піти їхніми слідами? Писати поганенькі романчики або 

мавпувати на екрані на очах усієї Польщі? — дідусь не на жарт перелякався, уявивши, що 

Буба стане авторкою еротичних книжок або сидітиме, утупивши напудреного носа в 

об’єктив телекамери.— Твоє майбутнє повинно бути іншим,— заявив він.— Я бачу 

тебе,— почав він пророчим тоном,— на міжнародних змаганнях за титул королеви 

бриджу. Через декілька років станеш найкращою.— Ага,— раптом пригадав він собі.— 

Бартошова зварила сьогодні розсольник? Учора вона обіцяла. 

— Обід! — Бартошова внесла супницю в простягнутих руках, намагаючись не 

торкатися накрохмаленого фартуха, і Бубі спало на думку, що із цією супницею і своїм 

непроникним виразом обличчя Бартошова могла б грати у фільмах Фелліні. Проте вона не 

вимовила цього вголос, бо Бартошова зневажала десяту музу. Можливо, вона зневажала їх 

усі, окрім тієї, що відповідала за кухню, якщо така муза взагалі існувала. А на обід 

і справді був розсольник. 

Голос батька, що линув з телевізора, певне, було чути в сусідів. Буба подбала про 

децибели, сподіваючись, що в таких ідеальних акустичних умовах дідусеві вуха в певний 

момент не відключаться. 

— Зроби тихіше цей базар! — дідусь намагався перекричати екзальтовану розмову 

усміхненого зятя з огрядною офіціанткою, яка привселюдно зізнавалася у своїй 

схильності до дешевого вина й пов’язаних із цим проблемах.— Мене не хвилюють різні 

пиячки, які двадцять років ошукували клієнтів, не доливаючи пива, а тепер готові 

висповідатися перед світським священиком,— дідусь не втомлювався коментувати.— 

Знайди-но краще якийсь бразильський серіальчик. Буде не менш смішно,— зажадав він, 

байдужий до трагічної біографії жінки, що саме схлипувала на екрані. 

— Нещодавно, коли батьки поїхали до Лондона, ти теж дивився якийсь «бразильський 

серіальчик»,— Буба пронизала дідуся поглядом детектива, що має всі докази вчинення 

злочину. 

— Нема чого іронізувати, моя дорогенька, я ж бо запеклий противник порнографії. А 

цю еротичну програму я дивився з метою боротьби з розпустою. 

— Якщо боротьба з розпустою полягає в протиранні окулярів, то ти поводився справді 

мужньо,— визнала Буба. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2916 

 

Дідусь поволі втрачав упевненість, але продовжував обстоювати позиції захисника 

моралі. 

— Це було жахливо. Дивитися, як ці нещасні дівчата вимушені принижуватися,— 

докинув він, упіймавши здивований погляд онуки.— Так принижувалися, що аж 

роздягнулися! — бовкнув він і посміхнувся у вуса.— А знаєш, Бубо, я навіть 

замислювався над тим, хто дивиться такі непристойні шоу, бо жоден порядний чоловік… 

— Ти, дідусю,— послужливо нагадала Буба, намагаючись краєм ока стежити за 

батьковою мандрівкою життям чергового гостя. Цього разу ним був енергійний 

колекціонер велосипедів, який через своє хобі втратив усю родину. 

— Ну, скажи мені, Бубо, невже цей тип нормальний? Як можна жити на десятьох 

метрах із двадцятьма велосипедами? Якби збирав самі лише педалі, то жінка ще якось би 

витримала. А так? Спати між чоловіком і самокатом, це ж кошмар! 

— Авжеж,— погодилася Буба, поглинаючи останнє печи во.— Добре, що в нас ніхто не 

колекціонує велосипеди. Усяке буває, але місця, принаймні, не бракує. 

Звук дзвоника примусив дідуся відреагувати істерично. 

— Дивись, щоб ти бува, не сказала цього в недобру годину! — зловісно прошепотів він 

і, схопившись за серце, пошкандибав до дверей. 

— Матінко! Матінко!! — лементувала Олька вже з порога.— Нам треба поговорити. 

Голосінню Ольки, старшої Бубиної сестри, вторувало ревіння її сина Францішека, що 

висів на матері, схопившись за її худу шию. 

— Де батьки? — Олька навіть не подумала привітатися. 

Вона дуже тверезо оцінила ситуацію. Відсутність матері змусила її перервати сцену 

розпачу. Буба такі сцени пам’ятала, і знала, що з кульмінаційним моментом Олька зачекає 

на повернення батьків. 

— Мама в перекладача, а тато — тут,— Буба тицьнула пальцем в екран. 

Звідти весело всміхався батько. Олька простежила очима за пальцем і знову вибухнула 

риданнями. 

— Це якийсь цирк, а не дім! Я страждаю, а батькові он як весело! 

— А ти звернися до нього. Побалакаєте в програмі,— лагідно порадив дідусь.— 

Потрапиш без кастингу, бо виглядаєш гірше, ніж цього хотілося б режисерові,— в’їдливо 

докинув старий.— А ти облиш мою помаранчу,— гаркнув він на повеселілого 

Францішека й кинувся до фрукта, на який поласився було онук. 

Малий знову вибухнув ревом. Цього разу мати не приєдналася до нього. 
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— Унизу стоять дві мої валізи,— повідомила Олька, намагаючись виглядати байдужою. 

Так, неначе те, що її валізки стоять собі внизу й чекають, було чимось природним.— Ви 

вже вечеряли? Бо я голодна. 

— Валізки, кажеш… То ти таки їдеш? — зрадів дідусь.— Із цього й треба було 

починати. Звісно, перед дорогою треба трохи під’їсти. 

Олька зосередила увагу на своєму нігті. 

— От чорт! Зламався. Так само, як моє серце,— згадала вона і в нападі демонстрування 

зневаженого материнства спробувала пригорнути Францішека. Спроба закінчилася його 

голосним невиразним протестом.— Я залишаюся,— заявила Олька, коли в кімнаті на мить 

запала тиша.— Розлучаюся з Робертом,— вона обвела поглядом перелякані обличчя.— А 

валізки треба принести нагору. 

— Ти не можеш так зі мною вчинити,— дідусь зблід, і Буба перелякалася, що 

доведеться знову, як під час останніх Ольчиних відвідин, викликати швидку. 

— Спокійно, дідуню. Уже біжу по крапельки. 

— Вони тут,— дід з поглядом мученика вказав на дверцята бару батьків.— Налий 

скляночку віскі. Від чогось іншого мене знудить,— попередив він. 

— Мені теж налий,— зажадала Олька. 

— Навіть не думай! — дідусь поволі оговтувався.— Ти повинна повернутися до 

чоловіка тверезою. 

— Я залишаюся,— похмуро нагадала Олька, і дід знову пополотнів. 

— Можеш тут залишитися за однієї умови,— видушив він, озброївшись скляночкою 

улюбленого напою.— Якщо твій Роберт зберігає в помешканні колекцію із двадцяти 

велосипедів. 

— Я й не підозрювала, що дідусь так подався,— Олька перелякано вдивлялася в 

нерухоме дідусеве обличчя.— Останнім часом ти був у кращій формі,— чемно зауважила 

вона. 

— Після нашої зустрічі я щодня робив електрокардіограму,— поскаржився дід, жваво 

жестикулюючи вільною рукою. 

Буба не брала участі у сварці. Кожні три місяці Олька із сином, що ревма ревів, 

атакувала батьківський дім, захоплювала вітальню, і перебувала там доти, доки не 

з’являвся скрушний Роберт із букетом прив’ялих троянд. Після довгих перемовин, коли 

сльози чергувалися із взаємними докорами, уся трійця полишала територію відчуження. 

Олька й Францішек з полегшею, Роберт — з невиразною гримасою жалю, неначе учень, 

у якого несподівано закінчилися канікули. Цю сумну вервечку біженців супроводжували 

запевнення, сповнені радісних слів про міцні родинні узи й побажання, аби несподівані 
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Ольчині відвідини раз і назавжди залишилися в історії. Проте вони повторювалися з аж 

ніяк не історичною регулярністю, просто без кінця. 

— Я ж казала: цей Роберт — ще справжня дитина! — повторювала мати після кожного 

чергового Ольчиного пришестя.— От побачите, вона знову сюди повернеться! — 

пророкувала мама драматичний сценарій. 

— Я пригадую, як ти робила все, щоб їхній шлюб відбувся,— батько не міг пробачити 

матері, що та примусила старшу дочку взяти традиційний шлюб із ксьондзом Кореком, 

органістом та численною ріднею з обох сторін.— Тобі хотілося обручок, білого плаття 

й чайних троянд, то тепер маєш! — додавав він зі зловтішним задоволенням, що віщувало 

початок великого, усеосяжного скандалу в сім’ї. 

— Дайте спокій,— намагався рятувати ситуацію дідусь.— Треба радіти, що хтось 

погодився одружитися з Олькою, і що перед нами знову декілька спокійних днів. 

Буба вже очікувала моменту, яким зазвичай завершувалися такі події, проте знала, що 

протягом найближчих трьох днів їй знову доведеться стати свідком повторення сестриної 

історії. Почнуться ті самі розмови, утішання, прокльони на адресу дня шлюбу, аж до миті, 

коли всі кинуться до дверей, щоб відчинити їх переляканому Робертові, який ледь помітно 

зволікатиме з тим, аби забрати свою згубу й відвезти крихітним темно-червоним «Фіатом» 

на вулицю Марисеньки. 

Бідний Роберт,— подумала вона про тихого швагра, у якого не було жодних шансів 

приборкати вередливу дружину, котра постійно переконувала свою другу половину в 

перевагах фемінізму над чоловічою безпорадністю. Цей фемінізм, який полягав 

у постійному задоволенні сценічних забаганок Ольки й ненавмисному, проте 

систематичному занедбуванні Францішека, часто наштовхувався на Робертів спротив. 

І через це чергові псевдофеміністичні прагнення переносилися разом з Олькою на вулицю 

Звіринецьку. 

Олька сиділа біля столу й наминала розсольник. Францішек заснув на килимі, вочевидь 

звиклий дрімати в незвичайних місцях. Буба трохи непокоїлася, що її небіж, який 

відзначався мавпячою спритністю в здобуванні їжі й уникненні покарань, таку саму 

винахідливість, або, радше, її відсутність, демонстрував за будь-яких спроб примусити 

його до розумових зусиль. А може, Олька взагалі не вчить його говорити? — 

замислювалася Буба, дивлячись на спокійне й позбавлене звичайного хижого вигляду 

обличчя хлопчика. Адже діти в цьому віці не лише пищать і ревуть, а Францішек наразі не 

відзначається жодними іншими вміннями, занепокоєно думала вона, поглядаючи на 

спокійну, задоволену собою, сестру. 
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— Ніколи не виходь заміж,— Олька проковтнула останній шматочок картоплі 

й відчула потребу поділитися своїм скромним досвідом трирічного подружнього життя. 

Та ще й такого, яке аж ніяк не нагадувало впорядкованих стосунків у законному шлюбі.— 

Запам’ятай,— попередила вона, шкрябаючи ложкою денце порожньої тарілки,— жінки в 

нашій родині позбавлені того, що я б назвала подружнім інстинктом. 

Бубі здалося, що в цей момент Олька більше переймається відсутністю в неї 

розсольнику, аніж отого подружнього інстинкту. 

— А мама? — запитала Буба просто так, щоб запитати. 

— Що — мама? — Олька витерла долоні об скатертину, яку Бартошова крохмалила 

протягом двох серій «Клану». 

— Мама теж позбавлена цього інстинкту? Адже вони з батьком стільки років 

щасливі… — Буба раптом усвідомила, що епітет «щасливі» дуже невідповідне слово, аби 

проілюструвати стосунки між батьками.— Ну, хай там як, а тато з мамою разом,— здалася 

вона. 

— Де це вони разом? — Олька роззирнулася довкола, неначе шукаючи доказів на 

підтвердження цієї очевидної неправди.— Мені здавалося, що батько щойно дурнувато 

всміхався в дебільній програмі, а мама, напевне, уже кілька годин базікає з кимсь на 

іншому кінці міста. На неї вирячився якийсь псевдоінтелектуал, що видає книжечки на всі 

випадки життя, а вона заряджає біля нього свої жіночі акумулятори. І так щодня,— 

переможно закінчила вона. 

— Якщо перебування разом ти уявляєш, як життя папужок-нерозлучників, то крім цих 

пташок ні в кого немає відповідного інстинкту,— Буба взялася захищати сімейні 

цінності.— Батьки знаходять для себе час удома,— продовжувала вона голосом, який 

свідчив про її прагнення повірити у власні слова. 

— Удома? — Здивування Ольки було непідробним.— Удома батьки приречені на 

власне товариство, та вони тут просто гинуть! Так, гинуть! — засичала вона зловісно, ніби 

повторювала слова Касандри на сцені шкільного театру.— Уникають розмов, брешуть, 

дратуються, утікають одне від одного, бо в них немає часу для себе, а якщо випадково 

зіштовхнуться, скандал забезпечено. Ти що, справді цього не бачиш? — знову здивувалася 

сестра. 

— Може, трохи,— Буба спохмурніла.— Але останнім часом у них стосунки 

покращилися,— додала швидко. 

— Бо останнім часом вони частіше бувають поза домом. 

— Ти теж частіше втікаєш зі свого. А що трапилося цього разу? Роберт знову отримав 

есемеску від твоєї подружки? 
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— Ти що, дурна? Я взагалі не ревнива,— Олька ліниво потягнулася, відкриваючи 

плаский живіт із западиною пупка.— Зрештою, як можна ревнувати мужика, який вічно 

щось жує, гикає, плямкає й узагалі видає такі химерні звуки, ніби в його організмі працює 

виключно стравохід і прилеглі до нього органи? — пирхнула вона. 

Певне, Францішек удався в батька,— подумала Буба, і вже вголос запитала: «І ти лише 

через його гикання й плямкання чмихнула цього разу?». 

— Та ти що! — зараз Олька демонструвала струнку ліву ногу, і Буба подумала, що 

Господь несправедливо розділив анатомічні елементи між сестрами.— Цього разу я 

насправжки пішла,— останнє слово вона вимовила підкреслено.— Бо Роберт не дозволяє 

мені підтримувати потрібну вагу. 

— Дійсно! Я бачу, що твій чоловік тобі не дає їсти. 

— Справа в тому, що він примушує мене їсти й називає аноректичкою, а я майже 

пройшла кастинг на маленьку роль у серіалі. 

— О-о-о! Це щось нове,— Буба припинила оглядати власну литку, яка більше 

скидалася на грушу.— А я гадала, що ти досі співаєш у цієї Сковронської. 

— Я вирішила більше не виступати в кабаре. Окрім того, не говори мені про 

Сковронську,— на Ольчиних щоках розквітли добре знайомі Бубі червоні плями. 

— То як, час на сцену? — Буба спробувала вгамувати їхній подальший розквіт. 

— Молодець, уторопала,— похвалила Олька, потрохи опритомнюючи.— Поки що мені 

запропонували зіграти в телесеріалі «Кохання та скальпель». 

— Уперше чую. 

— Бо його ще не почали знімати,— Олька блискавично перевтілилася в знімальну 

групу.— Почнемо навесні. Ну, а до того часу я повинна важити максимально п’ятдесят 

кілограмів. 

— То кого ти гратимеш? Скальпель? — Бубу перелякала перспектива побачити ще 

худішу сестру. 

— Одну з пацієнток, дурненька. Лежатиму на лікарняному ліжку разом з головною 

героїнею. 

— Якщо вона теж така худа, то поміститеся,— прикинула Буба. 

— Ми лежатимемо не на одному ліжку, а в одній палаті. У цьому домі що, усі 

розуміють сказане так буквально? 

— У цьому домі що, знову живе моя старша донька? — із-за дверей висунулася 

батькова голова разом із шиєю, закутаною шарфом.— Ну, і як я вам сподобався? 

— Тс-с-с,— Олька промовисто засичала й тицьнула пальцем у сплячого Францішека. 
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— О Господи! — батько щиро засмутився.— Ви знову повернулися назавжди? А я 

думав, що ти прийшла подивитися, як я виступаю на телебаченні. 

— Якби я хотіла подивитися, як ти виглядаєш на телеекрані, то не виходила би з дому. 

— І це було б найкраще для всіх! — вигукнув дідусь, що підбадьорений зятевою 

присутністю, наважився вийти зі своєї схованки.— Павле,— гримів він далі, не зважаючи 

на здоровий сон правнука,— будь мужчиною й дай, нарешті, лад у власному домі! Ця пані 

тут не прописана, а хоче пропхнути сюди свого нестерпного шибеника! 

Нестерпний шибеник, на підтвердження непомильності дідусевої оцінки, схопився 

з голосним плачем і, незграбно стягаючи трусики, обцюняв килим, а саме турецьку розету, 

якою так пишалася господиня. 

— Що тут робиться? Чому, у дідька, ви дозволили йому пісяти на килим? — у дверях 

стояла мати й намагалася поглядом переконати Францішека припинити ганебні дії. 

— От і капець твоєму килиму, Марисю! — проказав дідусь тоном знавця, а тоді 

тихенько вибрався із цього шарварку, який знову зчинився у вітальні, і асоціювався в Буби 

з Вавилонською вежею. Хіба що з тією відмінністю, що тут ніхто нічого не будував. 

Навпаки, руйнувалися підвалини й опори родини, і все це під голосний плач Францішека, 

який демонстрував могутність свого голосу в будь-якому місці й будь-якій ситуації. 

Грибочки для душі 

Бартошова ходила між кухонними стільцями з ображеним виразом обличчя. Не досить 

того, що Францішек час від часу ляскав її по великому заду, то решта родини, замість 

того, аби зайнятися його вихованням, сиділа біля столу, аналізуючи безнадійний випадок 

далеко не останнього Ольчиного дезертирства. 

— Насправді він мене анітрохи не кохає,— вихлипувала Олька свою вічну пісню 

покинутої дружини.— Тільки його комп’ютери важливі! А моє життя? Ну скажіть, я що, 

нагадую молочну пляшку? Або якийсь патологічний випадок хронічного материнства? 

— Молочну пляшку, кажеш? — голосно замислився батько.— Хіба що трошки… 

— Дай спокій,— дорікнула йому мати.— Олька має рацію. Вона повинна боротися за 

свою незалежність. 

— Боротися? Зараз боротися? А якого дідька вона її втратила? І про яку незалежність 

ми тут говоримо? — у батьковому питанні забриніли небезпечні антифеміністичні 

нотки.— Є покинутий чоловік, занедбана дитина й комфортабельна квартира. Є полишене 

навчання й невдала кар’єра співачки. Треба, нарешті, дати цьому лад. Закінчити навчання, 

виховати Францішека й спромогтися бодай на якусь самостійність. Гарна незалежність… 

Моя донька в епізодичній ролі в поганенькому серіалі, із прихованою під пледом анемією! 

Та на місці цього Роберта… 
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— Ну, власне. Що б ви, тату, зробили на моєму місці? — Роберт з’явився так тихо 

й несподівано, що вся родина заклякла. 

— Сідай, хлопче,— у батькові прокинулася чоловіча солідарність. Він навіть 

поступився зятеві місцем і тоном патріарха заявив: 

— На твоєму місці я б одружився із власним комп’ютером. За умови, що він важив би 

щонайменше шістдесят кілограмів і не мав звички кидати мене по п’ять разів на місяць. 

— Бачиш, що діється з моєю родиною? — в Ольчиному запитанні чаївся біль, якого 

вистачило б на п’ять похоронів.— Усе через тебе! Навіть тато вже не знає, що 

говорить… — Олька збиралася розгорнути патологічну карту сімейних хвороб, але її 

випередила Бартошова. 

— Кава,— проказала вона так голосно, що Францішек облишив ляскати її по сідницях 

й перебрався на батьківські коліна. 

— Який він схожий на тебе,— іронічно зауважила мати. 

Роберт не подякував, бо не було за що. Тещине спостереження не мало нічого 

спільного з компліментом. Не було воно й до кінця правдиве, оскільки проблематична 

зовнішність хлопчика продовжувала становити невичерпне джерело спекуляцій на тему 

генетики. 

— То ти не можеш без нас жити? — прошепотіла Олька, розмішуючи ложечкою 

несолоджену каву. Здавалося, вона зараз засяє. 

— Саме так,— коротко кинув комп’ютерник.— Я без вас, а моя мати без мене. Щойно 

ти пішла, вона приїхала з наміром вести моє холостяцьке господарство. 

— Що? Свекруха в моїй квартирі? — в Ольці прокинулася левиця.— То вже на 

прогулянку вийти не можна, бо не матимеш куди повертатися? Збираймося,— рішуче 

наказала вона, відсуваючи каву.— Бо твоя мама ще встигне звикнути до моїх нових 

парфумів. 

— Вона вже звикла. Я віддав їй цілий флакон. Інакше вона б жила в нас аж до 

останньої їх краплини. 

— Мої парфуми? — Олька знову завила від образи. 

— Зате я маю для тебе щось краще… — у Робертових руках з’явився великий флакон 

від Армані.— Вони знадобляться тобі на цей кастинг. Звідти дзвонили й сказали, що 

чекають на тебе о вісімнадцятій. 

— Робертику, найдорожчий! — Олька повисла на чоловіковій шиї зі справжнім 

акторським завзяттям, піддаючи при цьому неабиякому випробуванню слабкі м’язи 

щасливчика. Францішек продовжував репетувати, проте його заглушили інші учасники 

цієї сцени примирення, котрі полегшено перевели подих. 
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— Я ніколи б не закохалася,— думала Буба, спостерігаючи за кульмінацією мелодрами, 

яку знала напам’ять. Герої подружнього скандалу неухильно наближалися до згоди.— Я б 

цього не зробила, коли б не… Узагалі я вже теж трохи закохалася. До того ж нещасливо. 

Уявила собі, як вона висить на шиї в Адася, і відчула важку лапищу несправедливої 

долі, що наблизила до Адасевого серця Йольку, а її, Бубу, відсунула на задній план. І ця ж 

таки нахабна лапа так дошкульно струсонула Бубиними амбіціями, що їй аж заболіло. А 

Бубина доля, дірява й зруйнована, схожа на спиці поламаного парасоля, який не може 

захистити її від зливи сліз. 

* * * 

— Що ти робиш, Бубо? — у дверях кімнати стояла мама й занепокоєно дивилася на 

доньку. 

Буба лежала на підлозі в чудній позі. Вона непорушно дивилася на стелю. Її руки 

безвладно спочивали, простягнуті вздовж тулуба, а ноги були химерно вигнуті. Від цієї 

неприродної композиції віяло незбагненним жахом, який змушував маму нервово діяти, 

щоб повернути Бубиному тілу більш звичний вигляд. 

— Бубо, підведись,— рішуче зажадала вона, переступаючи поріг кімнати. 

її голос розбудив дідусеву пильність. Сива голова старенького заповнила решту місця 

у дверях. Буба скоса глянула на присутніх і неохоче повернулася до сидячого положення. 

— Бубо, давай поговоримо,— мамин голос затремтів, ніби вона от-от заплаче.— Я це 

знала, відчувала,— голосно жалілася мати,— що не зможу тебе вберегти, захистити, 

попередити… 

Вона сіла на матраці, не знімаючи руки зі свого чималого бюсту. 

— Кажи, що ти приймаєш. Гриби, амфетамін, похідні? Кажи правду. 

— Грибочки, напевне,— утрутився дідусь.— Позавчора з’їла п’ять крокетів із грибами, 

а я лише два. 

— Якби ви, тату, з’їли п’ять, то теж лежали б у дивній позі,— сердито відповіла 

мати.— Крім того, це серйозна розмова. Бубо, я питаю тебе, що ти приймаєш? 

— Нічого я не приймаю! — Бубу дратувало, коли випадкові розслідування ставали 

приводом до ідіотських дискусій.— Я медитувала, от і все! 

— Бачила я вчора такі «медитації»! — мати заговорила сварливим тоном, 

продовжуючи стискати груди.— По телевізору показували, як виглядає медитація після 

однієї таблетки «екстазі». Кажуть, люди роблять такі неймовірні речі… 

— Найчастіше лежать на підлозі з ознаками паралічу,— докинув дідусь.— Після двох 

таблеток теж лежать, але вже без будь-яких ознак. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2924 

 

— Я медитувала,— Буба спромоглася відповісти спокійно й упевнено.— Це новий 

метод, який допомагає досягнути порозуміння між духом і тілом. 

— А ти хіба знаєш, як таке порозуміння виглядає? — засопіла мати. 

— Я знаю, як виглядає його відсутність. Ти найкращий приклад цього. 

— Я? — мати глянула на свої коліна.— У мене що, немає контакту із власним 

розумом? 

— Схоже на те,— дідусь утупив у доньку проникливий погляд.— Ти рідко вдаєшся до 

розуму, Марисю. 

— Бо занадто часто вдаюся до розмов з тобою, батьку,— розгнівано відрізала мати.— 

То що це за медитація? — звернулася вона до Буби.— Давно ти цим займаєшся? 

— Відтоді, як Йолька ходить на курси для моделей. 

— Вона марить! — до матері знову повернулася впевненість.— Бубо, ти мариш. 

Зводиш нас на манівці! Я мушу довідатися всю правду. Це Йолька фарширує тебе якоюсь 

гидотою? 

Буба ліниво підвелася з підлоги. Сягнула по підручник з йоги й простягнула матері. 

— Йолька — моя подружка, й Адась від неї дуріє. У цій ситуації я намагаюся 

позбавитися почуття ревнощів і розчарування. Тому медитую. Це дає можливість 

відсторонитися від справ, на які я однаково не можу вплинути. 

— У тебе нещасливе кохання? — здивувалася мати ще більше. Немовби ніколи не 

думала, що її донька може закохатися. Тим більше, закохатися нещасливо.— Це ще гірше, 

бо ти в групі підвищеного ризику! — вона грізно глянула на Бубу й дідуся.— Тобі треба 

лікуватися. 

— Але ж вона не колеться, то навіщо їй лікуватися? — дідусь почухав розкуйовджену 

чуприну.— У цьому домі є й серйозніші кандидати на лікування. 

— Ви про те, що хочете полікуватися від алкоголізму? 

— Я, Марисю, про насильство в родині. Я став жертвою вашої агресивності. Крім того, 

ти пригнічуєш мій інстинкт самозбереження… 

— Це пояснює, чому ви, тату, поводитеся гірше, ніж Францішек. 

— Але я, пробач, не цюняю на твій килим, проте почну. От побачиш, почну. 

— Ти повинен медитувати зі мною, дідусю,— Буба повернулася до початкової пози 

лотоса.— Ви всі повинні медитувати зі мною,— додала вона, багатозначно дивлячись на 

матір.— Може, тоді не доведеться пісяти на килими, щоб опинитися в центрі родинної 

уваги. 

— Як гарно вона це висловила, правда, тату? — мати притулилася до батькового плеча, 

демонструючи цим жестом цілковиту миролюбність. 
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— Кажи, що хочеш, Марисю, але наша Буба зовсім не така вже й дурненька. 

Буба зціпила зуби й примусила себе не зважати на дідусеві коментарі. Її асертивність, 

яка давалася нелегко, спонукала Бубу зазирнути вглиб себе, де вона виглядала гармонійно 

й зовсім не нагадувала дурненьку. Якраз навпаки. Усередині самої себе Буба була 

відмінницею в школі виживання, свідома власної переваги над усім, що її оточує. Ну, 

може, не над усім, але, напевне, над світом, у якому більшість її рідних та знайомих 

бавилася в піжмурки. Гралися мати й дідусь, а поруч із ними крутилася, наче дзиґа, 

довгонога Йолька. Поміж них з певною гідністю вештався Адась. І в усіх на очах були 

пов’язки. Крім Буби, яка знову сплела ноги, вирівняла дихання й виключилася із гри. 

* * * 

— Я виходжу! — голосно заявила мати, хоча це була неправда, бо вона продовжувала 

стирчати перед дзеркалом. Квацяла вуста так завзято, що почала нагадувати клоуна. 

— Із таким гримом? — батько з’явився несподівано і, угледівши дружинин макіяж, 

відмовився від традиційного цьомчика. 

— У чому справа? — спитала вона ображено, склавши губи для поцілунку.— Не 

поцьомаєш власної дружиноньки? 

— Я тобі не ватка для зняття макіяжу, щоб ти мною витиралася. Вічно ти кудись ідеш, 

коли я повертаюсь,— докірливо відповів батько. 

— От власне,— підхопила мати.— Ми майже не бачимося, а ти захищаєшся навіть від 

крихти ніжності. 

— Я захищаюся від цих чортових мальовидел, від яких у мене проблеми зі шкірою. 

— Ти говориш, як клієнтка косметичних салонів! — перелякалася мати. 

— Авжеж. Переборщив я з тією шкірою. 

— Доки ти не фарбуєш нігтів, я за тебе спокійна. 

Мати обдарувала батька янгольською усмішкою й випарувалася, залишаючи після себе 

пахощі парфумерного магазину. 

— А ви, батьку, чого так зачаїлися? У цьому домі що, усе відбувається в передпокої? 

— Мене привабив аромат парфумів. Навіщо ти ними користуєшся, Павле? Жіночі,— 

дідусь принюхався й гидливо скривився. 

— Це Марися, а не я. 

— Вона так тебе напахтила? 

— Дайте мені святий спокій і щось на обід. Я геть не маю настрою жартувати. Де Буба? 

— Медитує. А обіду вже немає. 

— Що значить «немає». 
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— Те, що його вже з’їли. 

— І мій обід теж? 

— Обід це тобі не шарфик, котрий або твій, або мій. Лежить собі й чекає на власника. 

— То хто нині привласнив мою порцію? 

— Певне, я. 

— Я завжди знав, що вас неможливо любити. 

— Безкритично нікого не варто любити. Навіть себе, бо можна перетворитися на 

нарциса. 

— Що ви, тату, міфами мене годуєте. Я волів би спожити щось реальніше. 

— Я саме про це подумав. У барі стоїть наше улюблене віскі. Як ти вважаєш? Крапля 

еліксиру не зашкодить. Навіть чоловікові, який фарбує нігті. 

— Не зашкодить,— покірно відповів батько, згоджуючись із фактом, що пообідати 

йому доведеться іншим разом. 

Маленький успіх 

Буба сиділа на лавці й плакала. Якби вона не плакала, то побачила б, що пані 

Пенцикова саме позбувається різдвяної ялинки абсолютно неприйнятним способом, тобто 

викидає її оголений кістяк у вікно. Побачила б і пані Коропову, яка лаялася з паном 

Коропом у своїй маленькій кухоньці на першому поверсі. Або шматочок сала на гілочці 

для синичок, який кваплячись, кожного ранку чіпляла пані Камйонкова, колишня 

поштарка, а зараз пенсіонерка. Усе це можна було б розгледіти, якби не сльози. 

— Бубо, ти плачеш? — перед лавкою зупинився дідусь у хутряній шапці, з якої 

сміялися всі діти в околиці. 

Буба глянула на діда червоними очима. 

— Трохи,— неохоче зізналася вона. 

Дідусь зітхнув і сів поруч. 

— Не можна трохи плакати,— озвався він, ретельно проаналізувавши відповідь 

онуки.— Можна трохи з’їсти або випити. Хоча я особисто стверджую, що їсти чи пити 

замало — це також гріх. 

Він спробував підморгнути Бубі. 

Проте вона не всміхнулася. Рожеві щоки поступово підсихали, але обличчя залишалося 

незворушним, наче закам’янілим. 

— Ну, тоді розповідай,— дідусь заклав ногу на ногу, і Буба перелякалася, побачивши, 

що старенький наразив таким чином бліду литку на шкідливу дію морозу.— Я не зрушу 

з місця, доки не розповіси, що трапилося нині в ліцеї,— пригрозив він, усвідомлюючи, що 

онука переживає за його ногу, виставлену на січневий холод. 
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— А звідки ти знаєш, що в ліцеї? 

— Бо ти з рюкзаком. 

— Це через Йольку. Вона сказала, що ми більше не подруги. 

— Зараз, зараз… Невже Адась нарешті зрозумів, чого варта моя онука? — дідусь 

передчасно задоволено потер руки, а з Бубиних очей заструменіли нові сльози.— Розумію. 

Адась у цьому не замішаний. То що там з Йолькою? 

— На фізиці Гібсон вирішив провести контрольну. Коли ми її пишемо, він збирає 

зошити й перевіряє також домашнє завдання. 

— Чому Гібсон? — кіно дідусь цікавився значно менше, ніж бриджем. 

— Бо він постійно каже: okay, no, the best, one і two . Інших оцінок не ставить,— 

швидко пояснила дівчина. 

— І що з тією фізикою? 

— Йолька останнім часом не ходила до школи й нині попрохала мене зробити підміну 

зошитів. 

— Що таке «підміна зошитів»? 

Бубі довелося оцінити те, як дідусь старався збагнути проблеми, що були далекі від 

його розуміння. 

— Йолька мені дає свій, без завдання, а я їй свій,— пояснила вона, дивуючись, що 

дідусь не розуміє таких очевидних речей. На мить Буба навіть запідозрила, що всупереч 

дідовим заявам, він узагалі не ходив до жодної школи. 

— Ну, а далі? — заохотив дідусь. 

— А я не погодилася. 

— У тебе були причини? 

— Звісно! У мене з фізики one, one і two, two , а в Йольки лише одне two . 

— І ти їй про це сказала? 

— Я намагалася, але вона вважає, що друзі існують для того, щоб допомагати. 

Поставила умову: або зошит, або дружба. 

— А ти обрала гідність і тепер ридаєш, замість радіти? 

— Гідність? Яка гідність?! Адась сказав, що я вчинила по-свинському. По-свин-сько-

му! — чітко проказала вона захриплим голосом, який знову небезпечно задрижав. 

— Це вони з тобою вчинили по-свинському, моя Бубо. Цей стрижений і шантажистка. 

У друзів можна попросити, але не можна ображатися, якщо чогось не отримаєш. Крім 

того, ця Барбі вихопила тобі з-під носа отого здоровила, тож не бачу приводу, щоб вона 

позбавила тебе ще й зошита. Зошит, на відміну від здоровила, твій. І завдання твої… 
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— Ти нічого не розумієш,— Бубин ніс нагадував морожену морквину.— До всього, 

Гібсон мене ще й похвалив. Уперше,— з носа Буби спливали сльозини, і він став ще 

більше схожий на морквину, яку піддали термічній обробці.— Це кінець. Я залишилася 

сама, як… 

— Як я,— меланхолійно зітхнув дідусь.— А коли ми вже залишилися самі на цьому 

чудовому світі, не має іншого виходу, як… 

— Зіграти в бриджа? — прошепотіла Буба. 

— Звичайно, моя крале! Будуть з тебе люди! — дідусеве пожвавлення сполохало 

зграйку галок.— Отже — до карт! — весело вигукнув він, важко підводячись із лавки. 

— До карт! — рішуче відповіла Буба, і вперше легенько всміхнулася. 

— Вона все-таки гарна,— думав дідусь, який дріботів, намагаючись устигнути за 

парою мартенсів.— Я б навіть сказав, що дуже гарна,— вирішив він, спіткнувшись об 

кістяк ялинки пані Пенцикової.— І так гарно вміє вістувати… А її розіграш! 

Справжнісінький шедевр… Шкода, що в коханні все складніше, ніж у картах. У коханні 

потрібне везіння, а щоб грати у віст, достатньо лише мати колоду карт. 

* * * 

— Це нечувано! — обурений голос Маньчакової вібрував, наче пралька на нерівній 

підлозі.— Ви живете в хліві! Наступного разу прийду в гумових чоботях! 

— Буде кумедно. Як завжди! — зрадів дідусь, рвучко стягаючи білу кролячу шубку 

з пані Віолетти.— А це що таке? — запитав він, наляканий чималеньким кийком, яким 

розгнівана Маньчакова крутила млинка. 

— Мій каблук! От що! — ридала вона, шукаючи свого чоловіка, який завбачливо 

сховався в туалеті.— Виходь звідтіля! Будь хоч раз мужчиною! — наказала, звертаючись 

до незачинених дверей вбиральні. 

Маньчак вочевидь вирішив відмовитися від власної статі. Принаймні, усе свідчило саме 

про це. 

— Ви про таку собі ялиночку? — лагідно запитав дідусь.— Про ту, що її пані 

Пенцикова люб’язно викинула з вікна своєї вітальні? 

— Не знаю, хто тут люб’язний. Я знаю, хто тут нелюб’язний! — гаркнула Маньчакова, 

з’ясовуючи місце перебування чоловіка. 

— А ви підросли. І схудли,— дідусь постановив будь-що зробити пані Віолетті 

комплімент.— Щоправда, це помітно лише з одного боку, але й так дуже гарно,— 

похвалив він.— А це що? — він відступив на безпечну відстань і шанобливо показав на 

грубезний ланцюг, на якому висіла позолочена куля. 
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— Подарунок. Від Вальдусика,— Маньчакова поступово лагіднішала й на мить забула 

про турецький чобіток, позбавлений кількох сантиметрів. 

— Дивови-и-ижно! — захоплено проспівав дід, торкнувшись пальцем мерехтливої 

прикраси.— А скільки-бо воно разом важить? 

— Що? 

— Та оця ж золота бомба. 

— Пане Генрику… — пані Віолетта презирливо глянула на дідуся.— Мій медальйон — 

це хіт сезону! Паризького, звіс но,— гордовито додала вона.— Ручна ювелірна робота. На 

виставці… 

— Воно й не дивно, що вас із цим виставили,— дідусь анітрохи не жартував. Він був 

уражений.— Виставити — то не штука, штука із цим вистояти,— додав з повагою. 

— Я про ювелірну виставку,— обурилася Маньчакова.— Цю коштовність визнали 

прикрасою, яка ламає узвичаєні норми сучасного прикладного мистецтва. 

— Я б не погодився! — палко заперечив пан Генрик.— Уважаю, що революція 

у звичаях відбулася тоді, коли людство винайшло п’ятираменну люстру. Звісно, дещо 

більшу, ніж ваша цяцька… Але люстра, яку я бачив, не була розташована в такому 

гарному місці,— дідусь не міг відірвати погляду від грудей своєї гості. 

Маньчак утратив терпець. Зате згадав про свою стать. 

— Граймо, шановні, граймо! — розпорядився він, як і личить мужчині, розмахуючи 

записником.— Співчуваю, Бубо, твоїм батькам. Певне, їх знову немає, тому вони навіть не 

можуть програти, як годиться. Ну, що ж. Хто пізно приходить, той сам собі шкодить. 

Буба подалася по карти, низько схиливши голову. Вона так прагнула підготувати 

реферат про планети, а замість того на неї чекав вечір з однією золотою й величезною 

планетою, підвішеною до шиї пані Віолетти. 

А планета виявилася рухливою. Вона то здіймалася над небокраєм столу, щоб за 

хвилину впасти з тихим брязкотом на коліна своєї господарки. 

За кожним «пас» і з будь-яким рухом хімічного олівця Маньчака вона тихенько 

шелестіла спокійними хвилями океану ледь розгойдуваних грудей. 

Тим часом послинений олівець вимальовував у записнику неймовірні картини поразок 

і програшів. Завжди в колонці «Вони». 

* * * 

— Розгромили нас,— поскаржився дідусь доньці за вечерею, що минала неприродно 

тихо.— Бачу, нам ніхто не співчуває? — запитав він. 

Батько й мати жували окрайці хліба так, наче то були золоті кулі, й не розмовляли. 
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— Ми можемо дізнатися, у чому справа? — дідусь висловився від імені себе й Буби.— 

Адже це в нас проблема! — делікатно нагадав він.— Ми були перші! 

— Не втручайтеся, тату, до подружніх справ,— мати розгнівано скривила кармінові 

вуста й сягнула по наступний шматок хліба. 

— Якщо так і продовжуватиметься, то не буде жодних подружніх справ,— заявив 

батько рішуче.— Я цього більше не витримаю. 

— Так само, як я! — зрадів дідусь.— Ти, певне, теж через неї? — він багатозначно 

глянув на дочку, якій у цю мить хліб явно не смакував. 

— Подумаєш,— мати знизала плечима.— Дорікати жінці через якийсь там 

бюстгальтер… 

— Додай «затісний», бо куплений через Інтернет. 

— То, може, Бубі підійде? — дідусь блискавично подарував білизну улюбленій онуці 

й радісно очікував, що його похвалять. 

— Можливо,— стенув плечима батько.— Ліфчик за чотириста злотих повинен 

пасувати навіть Місьорковій сучці,— за злостивість він заплатив тим, що поперхнувся.— 

Це ж вершина лінощів, купувати такі речі у віртуальних магазинах! — пояснював він, 

кашляючи. 

— У мене немає часу розгулювати бутиками! — мати без очевидної потреби озброїлася 

ножем.— Це по-перше, а по-друге, я заробляю достатньо, щоб дозволити собі маленьку 

розкіш… 

— Не таку вже й маленьку! — батьків удар виявився влучним. Мати ненавиділа, коли 

він кепкував з її чималого бюсту.— Маленьким був лише пакунок, у якому його вислали, 

а решта, разом із ціною, перевищує будь-які межі. 

— Це не по-людськи! — заперечила мати, і її макіяж опинився під величезною 

загрозою.— Дозволь нагадати, що я можу дозволити собі один раз шиконути. 

Маньчакова… 

— О, так! Якщо хочеш бути схожою на неї, ти обрала правильний шлях. Носитимеш 

цей бюстгальтер замість торбинки для тенісних м’ячиків. 

— То й носитиму,— не здавалася мати.— І замовлю через Інтернет ракетку. Одну! — 

попередила вона.— Волію грати зі стіною, ніж із тобою. 

— Смішніше буде, коли зіграєш із Маньчаковою,— запропонував дідусь.— Тим 

більше, що вона купила собі м’ячика. Золотого. На ланцюжку. Принаймні він не 

загубиться… Ходи, Бубо,— дід підморгнув онуці.— Нам тут не місце. Хай собі 

перекидаються тим м’ячиком, добре, що не по нашій стіні. Повір мені, Бубо, я на тенісі 

розуміюся не гірше, ніж на бриджі. 
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До Бубиної кімнати вже зазирав місяць, і з радіо пливла музика. Дівчина любила 

слухати радіо, але нині все віддала б, якби під вікном чувся тихий Адасів голос. І щоб цей 

голос заглушив усі інші. Ті, що лунали з кухні, й ті, що були всередині Бубиної душі, 

роздертої на клаптики, ніби шпаргалки з фізики, розкиданої по кутах, як зібгані аркушики 

з формулами в темній кишені. Буба замислилася, що крім того могло справити їй 

приємність. Дійшла висновку, що спатиме одягнена, не прийме душ і не почистить зуби. 

А оскільки це була приємність реальна й легко досяжна, дівчина швиденько залізла під 

ковдру. 

Лев зі Звіринецької взуває мартенси 

— Бартошова, люба, спасибі! — мати стала навшпиньки й двічі голосно цмокнула 

домробітницю в рум’яні щоки.— Це безцінна звістка, безцінна… Отже, до нас нині 

прийдуть з колядою… — повторювала вона трохи нервово.— І за свічки також спасибі! 

— У нас знову буде якийсь сабантуйчик? — дідусь елегантним рухом пригладив вуса, 

немовби його самого запросили. 

— Сабантуйчик?! — материне обурення досягло стану, який важко було окреслити.— 

Для вас, батьку, навіть коляда — це сабантуйчик! Із ксьондзом і служками. А я про все 

дізналася від Бартошової й сусідів. Гарно б ми виглядали без свічок, розп’яття й свяченої 

води,— мати уявила собі власне здивування й уразилася до глибини душі.— Я гадала, 

Бубо, що принаймні на тебе в цьому домі можна розраховувати. 

Буба стенула плечима. 

— Мені шкода, але протягом останнього тижня ніхто з нас не ходив на службу Божу. 

Навіть дідусь. 

— Твій дідусь не на службу ходить, а до костьола. Щоб зустрітися там з паном 

Антонієм. Увесь квартал знає, куди вони ходять потому. 

— Минулого тижня не ходили,— чемно повідомив дідусь.— Тому не гнівайся. Давайте 

краще подумаємо, як підготувати Павла до коляди. 

— О Боже! — у материному вигуку вчувалася священна тривога, бо вона саме 

пригадала, як її чоловік дурнуватими питаннями зіпсував минулорічні ксьондзові 

відвідини.— Павла доведеться зачинити в Бубиній кімнаті. 

— Мене відправляють у вигнання? — батько, як завжди, повернувся зарано.— А чого 

це мене зачинять? Що такого накоїв маленький Павлик? — намагався він жалітися, 

сюсюкаючи, як дитина. 

Цим він лише розгнівав матір. 

— Припини блазнювати! Сьогодні прийде ксьондз, і буде краще, якщо ми вдаватимемо, 

ніби тебе немає вдома. 
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— Ксьондз? — батькові засяяли очі й він радісно потер руки.— Це просто чудово! Я 

давно ні з ким не гомонів про вплив догм на людське життя. 

— То й нині не погомониш,— мати за звичкою відразу досягла критичного нервового 

стану. Вона схопила батька за светр, немовби вирішила, що надійшла слушна хвилина, 

щоб светр та його власник опинилися в Бубиній кімнаті. 

— А чому до мене? — запротестувала Буба. 

Вона не терпіла, коли хтось із батьків удирався на її територію. Бо їм не вдавалося 

побувати в неї без спроби понишпорити в доньчиних речах, зошитах і нотатках. А Буба 

понад усе ненавиділа якраз такі обшуки. 

— До мене теж не можна,— попередив дід.— Востаннє, коли Павел сховався в мене від 

цієї рудої Марисиної подруги, то засвинячив усе ліжко, лузаючи насіння. Я не міг на 

цьому заснути! — дідусева скарга, хоча й запізніла, пролунала драматично. 

— Це було півроку тому, принцесо на горошині! — намагався злегковажити проблему 

батько. 

— Тільки не «принцесо»! Я не твоя дружина! — захищався дідусь. 

— А що, це я принцеса? — пирхнула мати, і суперечка поточилася в іншому напрямку. 

У розпалі дискусії ніхто вже й не пригадував, із чого все почалося. І якби зі сходів не 

долинув металічний звук дзвіночків, якби на порозі кімнати не з’явилася Бартошова, котра 

квапливо тягнула все необхідне для коляди, якби, нарешті, не її застережливе сичання, 

з’ясуванню стосунків не було б кінця. 

Ізолювати батька не вдалося. Мати пританцьовувала біля ксьондза, ніби той був, 

щонайменше, видавцем її найслабших романів. Щомиті кидала гнівні погляди в бік 

покірного й неприродно тихого чоловіка. Не давала й слова нікому вимовити. Так 

зарапортувалася, що коли ксьондз запитав Бубу, скільки їй років, мати чемненько 

вклонившись, відповіла: шістнадцять. Навіть ксьондз не зміг стримати посмішки. Усе 

відбувалося за планом, хоча коляда все більше нагадувала Бубі телешоу «Хто першим 

відповість». І в цьому шоу, крім матері й ксьондза, який починав уникати запитань, ні в 

кого більше не було шансів висловитися. 

— А я вас знаю,— несміливо озвався до тата ксьондз.— По телевізору бачив. У 

програмі, де ви так гарно, так по-божому з людьми розмовляли. Я подумав, що й сам хотів 

би мати такий талант. Шкода, що ви пішли на телебачення. З вас би був непоганий 

служитель Господа,— зітхнув ксьондз, і в його голосі вчувалася нотка професійної 

заздрості. Цим зітханням він надовго закрив матері рота. 

— А ти ще хотіла мене ізолювати! — тріумфував батько, насолоджуючись тим, що 

уявив себе на єпископському троні, зодягненого в пурпурові шати. 
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Мати не реагувала на зачіпки, але болісно переживала все це непорозуміння. Бо як іще 

можна назвати несправедливість, що виявилася у фатальній ксьондзовій помилці, котрий 

не відрізнив атеїста від істинно віруючого? Вона вирішила обговорити цю проблему із 

ксьондзом Кореком. Бо не можна дозволити, щоб Павел, найбільший грішник в їхній 

околиці, довіку дивився на неї, як янгол на дідька. Це ще треба обміркувати, думала мати, 

намагаючись не помічати іронічних усмішечок над власною головою. 

* * * 

— Давно ми у вас не бували,— Маньчакова роззиралася передпокоєм, мовби вперше 

переступила поріг цього дому. 

Дідусь вибіг до гостей із запалом жеребця. Він обожнював нові втілення пані Віолетти, 

а вона, неначе здогадуючись про це, ніколи ще його не розчарувала. 

— Ха! — радісно вигукнув він.— Сьогодні нас уже відвідав дехто, вбраний майже як 

ви. 

— Це неможливо,— почасти слушно заперечила Маньчакова.— Любий, ти коли-

небудь бачив, щоб хтось одягся так, як я? 

— Ні. Такого не може бути,— серйозно запевнив Маньчак. 

— А от і може! — не поступався дідусь.— Він тут був! Теж у такій широчезній сукні. 

Ну, може трошечки вужчій, і з білим мереживом, і навіть ця ганчірочка причеплена у вас 

схоже. Хіба що без стрічки,— уточнив він.— І, певна річ, без капелюшка. Якби ви 

прийшли раніше, я б подумав, що ви з колядою,— продовжував дідусь, не звертаючи 

уваги на розпачливі німі протести Буби й доньки. 

— Що це сталося з паном Генриком? — звернувся Маньчак до матері.— Він такий 

збуджений і знервований… 

— Ох! — Бубина мати насилу панувала над ситуацією.— Він так переживав під час 

коляди. Певне, боявся, що ксьондз запитає його про останню проповідь,— пояснила вона 

з іронією. 

Дідусь задумався і, здавалося, рахував маленькі чорні ґудзики на сукні пані Віолетти. 

— А ви чого так… вишукані? Так офіційно вбрані, у чорно-білому.— Мати не могла не 

погодитися з тим, що дідусь багато в чому мав рацію. 

— Прийшли по конверт, але запізнилися! Конверта вже забрала перша команда! — 

дідусь закінчив рахувати, але реготав заголосно й узагалі скидався на ненормального. 

— Ми вертаємося з аукціону,— Маньчакова не звернула уваги на дідусів сміх.— 

Живопису,— серйозно пояснила вона. 
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— Живопису? То у вас грошей на яйця немає, а хочете купувати твори мистецтва? — 

приєднався батько. 

Він ніяк не міг пробачити Маньчакам тих кількох яєць, які ніколи не перетворилися на 

пончики. 

— А хто сказав, що ми купуємо? — обурилася пані Віолетта.— Вальдусик недавно 

бачив тебе в салоні «Мерседеса». Відразу було зрозуміло, що ти тільки дивився, а не 

купував. 

— Отож-бо,— підтримав дружину Маньчак.— А на аукціоні, перш ніж установити ціни 

на картини, аукціоніст щоразу дивився на нас. Він сподівався, що ми підіб’ємо ціну. 

— Підбити ви могли хіба що собі очі. Об рами тих шедеврів! — батькові не до шмиги 

було зауваження про його відвідини салону «Мерседеса». 

— Бачу, що звичайнісінька людська заздрість цілковито перекреслює вам сенс нашої 

діяльності в царині мистецтва,— Маньчакова впала на «Людовика», і крісло сердито 

заскрипіло.— Не йдеться про те, аби бути багатієм чи колекціонером, а про те, щоб 

почуватися й виглядати, як вони,— докинула пані Віолетта. 

— Якщо так виглядають колекціонери, то я виглядаю, як Бред Пітт,— не витримав 

дідусь. 

— Якщо вже про це мова, то одна з етажерок на каналі ТВН стверджує, що я трохи на 

нього схожий,— дурнувато похвалився батько. 

— На ксьондза ти теж схожий, отже, у певному розумінні й на пані Віолетту,— 

підсумував дідусь. 

— Ніхто не схожий на мою дружину,— увічливо зауважив Маньчак. 

— Але якщо піти далі,— уперто вів своєї дідусь,— то наша пані Маньчакова 

нагадувала би Бреда Пітта, що межує з абсурдом. Бред Пітт не має таких гарних очей,— 

додав він. зіщулившись під блискавками, які вергала Маньчакова. 

— То ви граєте в бриджа чи ні? — роздратовано спитав Маньчак.— Ми не прийшли 

обговорювати телеперсонажів. 

— Я пишу,— попередила мати. 

— А в мене ввечері зустріч із продюсером,— батько безпорадно стенув плечима 

й зробив нещасний вираз обличчя. 

— У мене контрольна з хімії,— Буба озирнулася в пошуках підтримки, але допомоги 

нізвідки не отримала. 

— Хіміком ти однаково не станеш,— безапеляційно заявив дідусь,— а честь родини 

відстоювати треба,— наказав він і подався по колоду карт. 

* * * 
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— Бубо, як я виглядаю? — до її кімнати прослизнула мама.— У мене важлива зустріч. 

Я зовсім про неї забула,— на ходу виправдовувалася вона.— Від цієї розмови залежить 

доля моїх трьох, та що я кажу, чотирьох останніх книжок, а отже й твої канікули в 

Греції,— плутано пояснювала мама, не усвідомлюючи, що доньчині очі нагадують два 

чималі блюдця. 

— Що таке? 

— Я тебе не впізнаю,— ледве вимовила Буба.— Ти виглядаєш… Виглядаєш, як мої 

однокласниці. Навіть я не одягаюся так сміливо. 

— Бубо! — мати поцілувала її в щоку.— Саме про це мені йшлося! Я мушу виглядати 

приголомшливо молодою, молодесенькою, як старшокласниця! — пальці матері 

занурилися в гущавину горіхового волосся і ще більше його скуйовдили. 

— Чому як старшокласниця? Ти ж не пишеш дитячих книжок, а навіть якби… 

— Нічого ти не розумієш,— мати якось задерикувато сіла біля Буби.— Цей видавець, 

узагалі-то дуже симпатичний чоловік, але дуже молодий. Щоб уникнути вікового бар’єру, 

я мушу асоціюватися з його поколінням. 

— Не розумію,— щиро зізналася Буба.— Дівчата, одягнені так, як ти, лаються, курять 

травку й не читають жодних книжок. Тож якщо ти маєш намір асоціюватися… 

— Ой, дурненька! — мати зневажливо махнула рукою.— Не бійся! Йдеться про такий 

собі приголомшливий ефект. Що молодшою я буду, тим більше шансів у моїх книжок. 

— Але ти не молодша, просто переодягнена,— останні слова Буба вимовила так тихо, 

що мати їх не почула, або не хотіла чути. 

Зрештою, у неї вже був інший спостерігач. Дідусь довгенько вдивлявся в доньку. 

— Тату,— звернулася вона до нього з усмішкою, сповненою надії,— хіба ми з Бубою 

не виглядаємо, наче сестри? 

— Навіть Бубина сестра виглядає поруч із нею, як мати, а ти й поготів! Ти, Марисю, до 

чогось підключена,— дідусь легенько торкнувся тонкого дротика, що звисав біля 

материної щоки. 

— Облиш! Це плеєр! — мати, захищаючись, відсторонила дідусеву руку.— Обережно 

з моєю зачіскою. 

— А, то ти вже чесалася? Я гадав, що ти якось неправильно до чогось підключена, 

і через це в тебе такий безлад на голові. Бо вигляд у тебе досить химерний. 

— Я свідомо прагнула такого ефекту. У мене важлива зустріч. 

— Павел знову нервуватиме,— засмутився дідусь.— Особливо через те, що ти йдеш 

без спідниці. 
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— Як це — без спідниці? — мати аж затрусилася.— А це що? — вказала вона на 

клаптик тканини, який кумедно виглядав з-під светра. 

— Ой, перепрошую,— спохопився дідусь.— Я думав, що це картата сорочка. Але якщо 

ти наполягаєш, буцім це спідниця… Ну, що ж. Я ж не дамський кравець,— виправляв він 

свою помилку, посміхаючись у вуса.— А ця важлива зустріч,— здобувся він на 

відвертість,— буде, зрозуміло, на дискотеці? 

— Майже,— пробурмотіла мати, уникаючи погляду Буби. 

— Тоді навіщо тобі плеєр? — наважилася спитати Буба, але наштовхнувшись на 

гнівний материн погляд, відразу опустила очі на текст «Макбета». 

— Що таке? — мати перевела погляд на дідуся, який продовжував вивчати її новий 

імідж.— Ви що, батьку, вирішили остаточно зіпсувати мені настрій? — у голосі матері 

забриніла нотка плачу. 

— Боже збав, Марисю! — заперечив дідусь.— Якраз навпаки! Я саме збирався тобі 

сказати, що ти перевершила пані Маньчакову. Так! Кажу тобі це з повною 

відповідальністю. У конкурсі на найоригінальніше вбрання ти б її обійшла, а це честь для 

нашої родини… 

— Бубо,— у маминому голосі більше не вчувалися сльози, зараз вона дивилася на 

доньку. Але вже не намагалася вдавати її подружку. Навпаки, відсторонилася від неї так, 

що Буба покинула «Макбета», готова виконати будь-яку її вимогу. Вона не помилилася. 

Мати зажадала: 

— Позич мені мартенси. 

— Мартенси? — пробурмотіла Буба, слухняно прямуючи до передпокою.— Я не 

думаю… — вона несміливо намагалася заперечити, але мати перебила її й закінчила 

фразу: 

— А я думаю, і навіть упевнена, що в туфлях або на шпильках я справді виглядатиму, 

як Маньчакова. 

Доки мати вовтузилися в кріслі, силкуючись натягнути на свої литки тісні халяви 

черевиків, повернувся батько. 

— Павелку! — лагідно привітала його мати.— Ти прийшов трохи зарано. Зараз я буду 

готова.— Вона невпевнено підвелася, обсмикуючи клаптик тканини, який сама називала 

спідницею. 

Буба вже давно не бачила батька настільки враженим. Власна дружина його просто 

приголомшила. Він стояв з відкритим ротом, витріщившись на грушоподібні материні 

литки, стиснуті шкірою черевиків й на смужку картатого твіду, що стирчала з-під светра. 

Урешті його погляд зупинився на материній голові й тут батько вибухнув невтримним 
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реготом. Він продовжував сміятися навіть тоді, коли за нею хряснули двері й ущухли 

чіткі, розмірені кроки мартенсів на бетонних сходах. Тато нарешті отямився й перелякано 

глянув на тестя. 

— Ви гадаєте, батьку, що Марися в цьому вийде на люди? — запитав він. 

— Ні-і-і. Я так не думаю,— заспокоїв його дідусь.— Здається, вона збирається до 

зоопарку. На зустріч «Люди пера в клітці з левом». 

— Це тому вона переодяглася левом? — утямив батько. 

— Атож,— неохоче притакнув дідусь. 

— Але ж нас усе місто знає! — бідкався батько, незадоволено пригладжуючи 

підстриженого чуба. 

— Ой, тобі не догодиш,— роздратовано відказав дідусь.— Замість радіти, що вона не 

йде на люди, ти капризуєш. А даремно. Певне, у неї через тебе комплекси, якщо вона 

намагається виглядати, як Буба. 

— Як Буба? Не як лев? — укотре здивувався батько й більше не озвався жодним 

словом. 

Фанатка фітнесу 

Протягом кількох днів мати поводилася дивно. У Буби не було часу уважно до неї 

придивитися. Проте мамина поведінка й особливо пісні «Нірвани», які долітали з її 

кімнати, примусили Бубу замислитися над причинами таких кардинальних змін у звичках. 

Останнім часом мати повторювала, що вона страшенно забігана, батька запевняла, що він 

«рілі зе бест», а до всього не злазила з велотренажера, на який досі навіть не дивилася. 

Якби вона, завзято крутячи педалі, принаймні мовчала… Але ж ні, до Бубиної кімнати 

виразно долинали уривки хіта, який навіть по-англійському звучав непристойно еротично. 

Усе це дуже непокоїло Бубу, тим більше, що ситуація погіршувалася з кожною хвилиною. 

Відтоді, як мати вийшла з дому в Бубиних мартенсах, вона докладала неймовірних зусиль, 

щоб стати схожою на доньку. І у зв’язку із цим перестала тарабанити по клавішах свого 

комп’ютера. 

— Як гадаєш, дідусю, що це коїться з нею? — питала Буба, спостерігаючи в шпарині 

незачинених дверей, як мама пересувається кімнатою в такт шпаркого ритму «Металіки». 

— Сам не знаю,— дідусь також виглядав занепокоєним.— Може, Марися переходить 

через якийсь свій жіночий Рубікон? Розумієш, про що я, Бубо? — невпевнено додав він. 

— Розумію. Але тоді, здається, кров ударяє в голову. 

— Звичайно! Глянь, на що такі удари можуть перетворити людину. Жінку,— 

швиденько виправився він. 
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— Я не думаю. Пані Пенцикова якось мамі розповідала в коридорі, що в цей період 

вона лежала, як паралізована й без причини плакала. 

— Одна плаче, інша скаче,— зітхнув дідусь і тоном знавця додав.— Моя дружина, твоя 

світлої пам’яті бабуня… — почав було він, але не закінчив. Його палець застряг у шпарині 

дверей, які мати силкувалася зачинити.— О-о-ой! — зарепетував він і ледве висмикнув 

руку. 

— Що ви тут робите? 

Буба перелякалася, бо не любила брехати. 

— Стоїмо,— зізналася вона. 

— Підглядаєте за мною? — допитувалася мати, утираючи із чола краплинки поту.— 

Хто дав вам право заходити до мене, не постукавши? — розлючено сичала вона. 

— Ми ж не ввійшли,— спокійно відповів дідусь, і Буба захопилася його витримкою.— 

Ми лише хотіли трохи собі постояти,— пояснив він. 

— Але чому саме тут? — мати аж затрусилася, і Буба подумала, що дідусь мав рацію 

щодо того клімаксу. Здається, пані Пенцикова теж трусилася. 

— Бо тут найкраща музика. Лише в тебе є музичний центр,— дідусь чудово знав, коли 

можна вчасно поскаржитися. 

Двері зачинилися й закрили матір з її розгніваним обличчям. Задзеленчав телефон. 

Перш ніж Буба встигла підійти до апарата, слухавку переможно схопила мати. 

— Алло? — мелодійно пролунав її голос.— Є, хвилинку,— буркнула вона, а кокетлива 

нотка попередньої фрази тихою луною блукала спорожнілим передпокоєм. 

* * * 

— А ти помітив, дідусю, що мама віднедавна завжди перша хапає трубку? — запитала 

Буба, тасуючи карти. 

— Ой, ти перебільшуєш,— дідусь вочевидь не бажав розвивати тему.— Дивись краще, 

як ти роздаєш. Останнім часом у тебе завжди на одну карту більше,— дорікнув він. 

Та попри всі старання, Буба не могла зосередитися на грі. Вона втрачала взятки 

й справляла враження відсутньої, а дідусь спритно використовував це, подумки 

підраховуючи її борг. Уже не в очках, а в злотих. 

— Ще три партійки, і твій дідусь стане власником чеку на велике пиво,— тішився він 

з азартним блиском в очах. 

— Ти ж не любиш пива,— Буба болісно розлучалася з кишеньковими за другий 

тиждень, і її приязне ставлення до дідуся безповоротно зникло.— Зрештою, тобі 

заборонено пити цього тижня. Пані Куницька… 
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— Не вимовляй цього прізвища в моїй присутності. Пані Куницька,— засопів він,— 

повинна пройти курси із захисту особистих даних, а не чекати на Бартошову із секретною 

інформацією про мене. А Бартошова,— дідусь вигравав чергову партію,— повинна 

готувати обіди, а не займатися доносами. Ну, а якщо доносити, то лише обід. Що з тобою 

відбувається, Бубо? Ти або захворіла, або закохалася. Я вже давно так тебе не обігрував. 

Дідусь вправно збирав карти, задоволено зиркаючи на пригнічену Бубу. 

Лише під час спільної гри смуток онуки тішив його серце. 

— Дідусю,— Буба відшукала в собі рештки відваги,— зіграймо тепер ва-банк. Увага, 

відкриваю карти. Мені здається, мама закохалася. 

— Ну й чудово,— Бубині слова відлетіли від дідуся, як горох від стінки.— Ніщо так не 

ушляхетнює, як кохання. 

— Але не в тата,— Буба знову спромоглася на відвагу. Абсолютно недооцінену. 

— А яка різниця, у кого? — погляд дідуся свідчив про його цілковиту байдужість до 

Бубиних підозр.— Важливо любити людей. Особливо в наш час, коли всі кидаються одне 

на одного з бейсбольними битами, крихта справжніх почуттів цінується на вагу золота… 

— Дідусю, не іронізуй,— у Бубиних очах блиснули сльози.— Адже йдеться про тата, 

про нас. Ти маєш знати… Учора я чула, як вона говорила по телефону. Не так, як завжди. 

Вона говорила ніжним, закоханим голосом… Якби ти її чув… 

— На жаль, це неможливо, Бубо. Твоя мати ніколи не говорила мені ніжних слів, а тим 

більше… 

— Батько теж здогадується,— Бубині очі зробили небезпечний маневр і заховалися під 

повіками. Неначе їх закрила якась жахлива таємниця.— Я чула вчора, як вони сварилися. 

Мама тричі заводила розмову про розлучення. 

Тепер з Бубиними очима було ще гірше. З них полилися струмочки сліз. 

— Про розлучення, моя дорогенька Бубо, твої батьки розмовляють тричі на місяць. З 

точністю двох солідних швейцарських годинників. Дехто полюбляє в подружжі сваритися 

через телепередачу, інші змагаються на професійній ниві, а твої батьки мають гарну 

звичку обіцяти одне одному свободу. 

— Я знаю,— Буба витерла очі рукавом.— Але зараз усе по-іншому. І це зовсім не 

смішно. 

— Бо не завжди, дитино, буває смішно. Особливо тоді не смішно, коли мало бути. Бо 

ти мене не переконаєш, що твоя мати не смішна із цією своєю зачіскою і в черевиках 

власної доньки. Або твій батько, коли погрожує, що не повернеться на ніч. І заявляє це в 

піжамі, коли слухняненько стелить ліжко. Вони смішні й трагічні водночас. Зауваж, Бубо, 

вони сперечаються через якісь слова, жести, виборюють собі якийсь замінник молодості. 
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Та варто глянути на себе в дзеркало, як вони охолонуть і разом запланують недільний 

обід. 

— Мама вирішила схуднути, тому не запланує. 

— Це триватиме стільки ж, скільки її ілюзії, а ти даремно переживаєш. 

— Тобто, скільки? — Буба благально вдивлялася в дідуся. 

— Цього я не знаю,— дідусь виглядав зніченим.— Ілюзії — річ паскудна. Особливо 

для жінок. Буває, що вони тримаються довше, ніж найдовша менопауза. 

Дідусів спокій і вичерпні знання про жіночі проблеми під час клімаксу примусили Бубу 

глянути на нього з подивом. 

Зрештою, подумала вона, навіть, якщо батьки розлучаться, то в неї залишиться дідусь. 

І Буба вкотре подумала, що життя без старенького було б для неї просто нестерпне. 

Тиждень добігав кінця, а Бартошова від понеділка не вимовила жодного слова. Вона 

пересувалася помешканням, пирхаючи, немов розлючена пантера, і блискала очима. Обід 

ставила на столі без звичного попередження. І їй жодного разу не спало на думку 

посваритися з дідусем. Буба дійшла висновку, що в цьому не було його провини. Він 

сумлінно провокував Бартошову. Критикував страви, скаржився на сліпучо-білі сорочки, 

звинувачуючи Бартошову в тому, що вони або погано випрані, або не так випрасувані. А 

вона, неначе граючи роль німої у Фелліні, дивилася на дідуся пригаслим поглядом, а тоді 

мовчки поверталася до своїх каструль і сковорідок. 

— Кінець світу! — ремствував дідусь.— Не досить, що в моєї дочки з’явилося 

протиприродне бажання перетворитися на мою онуку, то ще й ця бабела-куховарка 

ставиться до мене так, наче я картопляне лушпиння. Я просто гину в такій атмосфері! 

Буба сумно стежила за дідусем. Вона була безпорадна, бо її власний список невдач 

починав нагадувати нескінченну книгу скарг. До проблем з хімією несподівано додалися 

непорозуміння із сальто назад. Воно наче дрібниця, бо скочити назад може майже кожен. 

Але Шварценеґер, учитель фізкультури, надавав перевагу особливому способу 

перекидання ніг через голову. Він перший примусив Бубу зрозуміти, що фізичні вправи не 

конче повинні здаватися приємними. Вона так любила колись фізкультуру. А зараз, 

у ліцеї, кожен урок у спортивному костюмі ставав для неї кошмаром. Не йшлося навіть 

про оцінку, про якісь дурні бали за складний елемент. Шварценеґер, обдарований 

могутніми м’язами, був прихильником культу тіла й умів безпомильно прокоментувати 

всі недоліки фігур своїх учениць. Буба викликала в нього особливе зацікавлення. Воно 

й не дивно. Не досить того, що відрізнялася від аноректичок у класі, то ще 

й товаришувала з Йолькою, а поруч із нею ніхто не виглядав добре, і Буба це чудово 

усвідомлювала. Результатом браку порозуміння між фізкультурником і Бубою стало те, 
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що вона чимраз частіше пропускала Шварценеґерові уроки й не мала жодної довідки, яка 

б пояснювала її відсутність. 

Нещастям називала Буба й справу із криптонімом «Адась». Бо хлопець, здавалося, 

абсолютно її не помічав. Якщо й запитував у неї, то про Йольку. Якщо балакав, то про 

Йольку. А коли дівчина бачила його на перервах веселого й у чудовому настрої, то поруч 

завжди була Йолька. На додачу, із щойно зробленою меліровкою, яка страшенно їй 

личила. Про ці сумні справи Буба не могла порозмовляти навіть з дідом, бо той уже 

тиждень як захопився «спокушанням Бартошової». І дівчина подумала, що в цьому домі 

краще вже бути хатньою робітницею, аніж нею, Бубою. 

Про свої проблеми забувала, коли в помешканні лунав телефонний дзвоник. Це ставало 

сигналом для неї й для матері. Обидві в шаленій гонитві змагалися, хто перший домчить 

до слухавки. Щиро кажучи, Буба не чекала жодного важливого дзвінка, проте 

з незрозумілих причин хотіла почути голос, через який життя в родині почало нагадувати 

судовий процес. Вона мріяла, як скаже цьому комусь, що про нього думає, як влучно 

відповість власникові голосу, котрий став причиною того, що після кожної розмови мати 

поводилася як прихильниця незнаної релігії. Бубі спало на думку, що може, мама 

вступила до підліткової секти, і цей гуру, який до неї видзвонює, доручає їй спеціальні 

завдання. Але після розмови з уявним гуру мати аж ніяк не нагадувала громадську діячку, 

котра проголошує нові ідеї задля світлого майбутнього. Вона скидалася на ліниву кицьку, 

яка шукає зручних колін і без кінця вештається перед дзеркалом. 

І через усі ці складні причини Буба почала сумувати за нормальними сімейними 

ситуаціями. За Олькою, яка ридає у вітальні, за Францішеком, котрий мав усі шанси стати 

мімом, за веселою мамою, що домовляється про зустріч із ксьондзом Кореком, за татом, 

коли той супроводжує маму поглядом Казанови-старшокласника. 

Зовсім нещодавно Бубині мрії зосереджувалися на тому, аби всі вони бодай один день 

провели поза домом. Зараз вона все б віддала, щоб повернути ці нестерпні, дратівливі, але 

такі необхідні для родинного життя хвилини в помешканні на Звіринецькій. 

— Приєднуйся, Бубо, повправляймося разом,— заохочувала її мати, бачачи сумне 

личко доньки й спостерігаючи, як та бездіяльно проводить час, просиджуючи в 

передпокої на «Людовику». Материна кімната перестала бути затишним кабінетом зі 

сріблястим, завжди розплющеним, оком комп’ютера. Віднедавна вона нагадувала фітнес-

клуб, і виконувала саме таке призначення. 

— Бубо,— казав дідусь, зупиняючись біля старого крісла,— будь мужньою й покинь 

жити ілюзіями. Приходь, перекинемося в дурня. У дурня ти завжди виграєш. 
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— Уроки зробила? — так реагував на її появу батько, коли похмурий і погано 

поголений, долав шлях зі спальні до туалету. 

Він ніколи не чекав, доки донька щось скаже, тож вона й не відповідала. 

Бартошова теж декілька разів підходила до зіщуленої в кріслі Буби, проте не озивалася 

жодним словом. Просто клала свою велику теплу долоню дівчині на голову. І тоді їй спала 

на думку страшна річ. А що, якби її мамою була Бартошова… Буба вирішила ніколи не 

повертатися до цієї думки й продовжувала сидіти біля телефону, хоча й не сподівалася, 

що до неї хтось задзвонить. 

Гора заговорила 

Пані Коропова купила кота. Бубу не дивував новий пожилець у будинку, бо 

з настанням холодів близькі родичі кота пані Коропової, зрештою, незареєстровані, 

окупували теплий підвал. 

Проте незвичайність учинку пані Коропової полягала в тому, що саме вона (єдина в 

усьому будинку) оголосила війну здичавілим тваринам. 

— Я її запитаю, з якою метою вона купила котика,— вирішив дідусь, дізнавшись про 

вчинок сусідки.— Може, вона збирається досліди на ньому ставити? — снував він 

здогади, нервово походжаючи помешканням. 

— Тобто експерименти? — Буба занепокоєно глянула на дідуся.— Ти гадаєш, що вона 

може знущатися над своїм котом? 

— Ну,— дідусь задумався,— усе на це вказує. Якщо хтось не любить котів і не бажає 

з ними панькатися, то я зовсім не розумію, якого… навіщо купує собі перса. Будь що, 

наміри пані Коропової видаються мені підозрілими. 

— Жах,— заявила Буба,— найкраще запитати в пані Коропової, навіщо їй цей перс. Я 

можу це зробити. Зрештою, у статуті мого харцерського загону зазначено, що ми повинні 

опікуватися бездомними тваринами. 

— Кіт пані Коропової не бездомний,— дідусь був чемпіоном з вигадування проблем. 

— Нас цікавлять будь-які прояви знущання із тварин. І якщо така підозра виявиться 

слушною… 

— Але як це довести? — дідусеві аж кортіло щось зробити.— Як переконати всіх, що 

бідний котик опинився в пазурах відьми? 

— Ми ще цього не знаємо,— на думку дідуся, Буба була занадто спокійна. Він 

докірливо глянув на неї, немов спіймав на гарячому, як онука обрізає котові хвоста. 

— Ти зрозумій, якщо ми негайно не займемося цією справою, живий кіт стане мертвим 

котом, і це буде,— він тицьнув на онуку тремтячим пальцем,— передусім на твоїй совісті. 
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Буба не збиралася мати на сумлінні якусь тваринку, тим більше маленького котика, 

якого їй удалося погладити, коли він учора на сходах терся об ноги нової хазяйки. 

— Гаразд, піду,— вирішила Буба.— Якщо ти такий нетерплячий, я негайно це з’ясую. 

Але хочу, аби ти знав, що коли пані Коропова виносила кота на прогулянку, то зовсім не 

нагадувала відьму. Навпаки. Я вперше побачила, як вона всміхається. 

— Ти краще подумай, як у неї все вивідати,— порадив дідусь із загадковим виразом 

обличчя.— Вона може тебе ошукати. Перевір, чи немає в неї знаряддя тортур. Наприклад, 

на кухні. 

Сходи, що вели до квартири пані Коропової, того дня були для Буби, немов дорога до 

пекла. Вона йшла ними нескінченно довго, зволікаючи за будь-якої нагоди. А їх якраз не 

бракувало. Спершу Буба зупинилася біля дверей подружжя Місьорків. Звернула увагу па 

вишукану блискучу табличку, яка повідомляла, що тут, за тонкими сосновими дверима, 

живе двійко магістрів деревообробної промисловості. Буба скривилася. Подумала, що 

Місьорки трохи переборщили з інформацією, яка годилася б до автобіографій. Бо кого 

могло цікавити, що пані Місьорек із чоловіком найкращі роки свого життя віддали 

вивченню роботи на тартаку. 

Буба пообіцяла собі, що на дверях її помешкання не буде табличок зі званням, 

професією, прізвищем, навіть вічка не буде. Жодної зайвої інформації. Ну, хіба що 

почепить табличку з написом «Буба». 

За мить вона увійшла в густі джунглі. На вузенькому сходовому майданчику пан 

Копішко зібрав величезну колекцію фікусів та дифенбахій. Здавалося, будь-яка рослина, 

що перевищувала метр, виносилася із крихітної квартирки Копішків і залишалася в 

холодному кліматі коридорного Сибіру. Тут, у товаристві інших пальм-переростків, вона 

могла продовжувати своє зростання. Відтепер обмежене пасткою сходового майданчика. 

Продиратися крізь джунглі ставало дедалі важче, і Бубина родина вже замислювалася над 

тим, куди б перенести ці понурі фікуси. 

Двері пані Коропової відрізнялися пишними дерев’яними інкрустаціями. «Є люди, 

котрі люблять показувати, що в них відсутнє уявлення, на що витрачати гроші»,— 

повчально казав дідусь, коли повертаючись із прогулянки, зупинявся біля сусідчиних 

дверей, щоб перепочити. Зараз у цьому місці опинилася Буба, і теж намагалася перевести 

подих. Їй завадило скреготіння ключа в замку. Несподівано вона опинилася віч-на-віч із 

пані Короповою та її котом. 

— З ним усе гаразд? — невинно запитала Буба, простягаючи руку, щоб погладити 

м’яку шерсть. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2944 

 

— Сама не знаю,— пані Коропова, зазвичай енергійна й упевнена жінка, виглядала 

занепокоєною.— Страшенно нявкає. Так пронизливо, ніби йому щось болить. Сьогодні ми 

переходимо на «Віскас», тому… 

— І ви теж? — здивувалася Буба. 

їй доводилося чувати, що власники котів стають схожими на своїх підопічних, але щоб 

настільки?! 

— Але ж, Бубо,— заперечила пані Коропова,— так лише кажуть. Я намагаюся робити 

все, як радить ветеринар і книжка. А це означає, що мій котик повинен уже харчуватися 

більш різноманітно. 

— Я й не думала, що ви любите котів… — ці слова, проказані вдавано байдуже, мали 

стати перевіркою для пані Коропової, і Буба перетворилася на слух й уважно спостерігала 

за сусідкою. 

Пані Коропова спохмурніла. 

— Я теж не думала,— невесело відказала вона.— Доки мені не подарували цього перса. 

Скажу тобі, Бубо, більше,— сусідка нахилилася до вуха дівчини.— Я органічно 

ненавиділа котячий сморід. Але зараз,— вона щосили пригорнула дарунок до грудей.— 

Зараз я б не дозволила його скривдити. 

— То краще відпустіть його,— слушно порадила Буба,— бо він зараз задихнеться. 

— Не бійся. Ми однаково любимо ласку, тож із нами все буде добре,— пані Коропова 

продемонструвала Бубі червону смужку ясен, яка видніла щоразу, коли сусідка 

намагалася посміхнутися, і Буба подумала, що вона її любить. Навіть дуже любить. 

* * * 

— Це твоя провина, дідусю. Викликаєш у мене недовіру до людей, і потім я виглядаю, 

як ідіотка. 

— Ти пішла виглядати, як поводиться з котом пані Коропова, а не як ідіотка,— 

скаламбурив дідусь.— Тепер можемо бути спокійні,— ствердив він, запихаючись 

пластівцями. 

— Спокійні?! — вигукнула Буба.— Пані Коропова любить цього кота! Я не пригадую, 

щоб мене хтось так притуляв,— схлипнула вона. 

— Притуляли, притуляли,— дідусь поплескав онуку по щоці,— коли ти сама була 

маленьким кошеням,— посміхнувся до неї.— Ну, якщо так, то я йду до підвалу,— він 

згріб з пачки решту ласощів і рішуче підвівся. 

— Акція «миска»? — пошепки запитала Буба, хоча вони були в кімнаті самі. 
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— Точно. Тепер пані Коропова мене не злякає. Можемо підгодовувати всіх 

навколишніх бездомних котів. 

— За умови, що випросиш у Бартошової молока,— нагадала Буба про останню 

перешкоду. 

— Вона мовчить, тож не втручатиметься,— запевнив дідусь і, ходою захисника диких 

тварин, рушив на штурм кухні. 

У підвалі відгонило вогкістю, а брудна лампочка скупо освітлювала однакові похмурі 

двері. 

Буба непокоїлася за здобуте молоко, яке в дідових руках аж ніяк не було в безпеці. 

— Тут хтось є,— прошепотів дідусь, зупиняючись у вузькому переході. 

— Хто тут? — долинув із глибини голос пані Коропової. 

— Це ми з дідусем,— поспішила пояснити Буба.— Я подумала, що інші котики теж 

полюбляють молоко,— виправдовувалася вона перед невидимою сусідкою. 

— Я теж про це подумала,— коротко відповіла пані Коропова, важко протискуючись 

між Бубою й дідусем. За мить Бубі здалося, що вони залишилися самі. Але це було не так. 

Навколо тарілочки, повної рибних делікатесів, і миски, по вінця наповненої молоком, 

зібралася ціла котяча компанія. 

— Ну, що ж,— посміхнувся дідусь.— Інколи, Бубо, справді трапляються речі, яких не 

міг би уявити жоден пристойний філософ. 

— Зате міг би Шекспір,— відказала Буба.— «Макбет»,— додала вона, і з жахом 

пригадала, що завтра її чекає контрольна з польської. 

* * * 

— Чому ти так почервоніла, Марисю? — дідусь намагався делікатно розпитати доньку, 

яка сиділа в «Людовику» у важкій шубі й плакала.— Ну, скажи, дитино,— умовляв він,— 

що тебе так засоромило? 

— Чорт забирай, дайте мені, батьку, святий спокій! — озвалася мати крізь сльози, 

проте виразно. 

— Бубо, побалакай з мамою. Вона сидить у передпокої така зашаріла й, не знати чому, 

плаче. 

— Мамо! — Буба перелякано притулилася до материних колін, обтягнутих 

джинсами.— Ти захворіла? 

— Це мало бути турбо… — видушила мати, схлипуючи,— безболісне, швидке, 

з гарантією засмаги кольору свіжого персика,— ридала вона. 

— Солярій?! — недовіра в Бубиному голосі зростала, як температура в сауні. 
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Мати винувато притакнула. Її червоне обличчя було реальним свідченням невдачі 

у справі вдосконалення вроди. 

— Гарненька мені гарантія! — дідусь почухав голову.— Проте, Марисю, усе не так 

погано,— продовжував він, попри доньчині сльози.— Ти здобула ефект свіжого помідора. 

Це ж бо теж корисний овоч. 

Мати дивом не спопелила свого батька поглядом і розплакалася ще дужче. 

— Мабуть, тобі варто піти до лікаря,— запропонувала Буба.— Ти зовсім обгоріла. 

— Де тато,— запитала мати, наче це він був спеціалістом з лікування опіків. 

— Ще не повернувся. 

— Коли він потрібний, його ніколи немає,— поскаржилася вона, ридаючи, бо вгледіла 

себе в дзеркалі. 

— Краще тобі трохи охолонути до повернення Павла,— порадив дідусь, колупаючись 

сірником у вусі.— Мені здається, ти занадто рум’яна. 

Бартошова визирнула з кухні. Глянула на господиню так само, як дивилася на неї 

протягом останніх двох тижнів, і похитала головою. Цей жест виявляв її зневагу до 

всього, що відбувалося віднедавна в домі. 

— Найкраще поклади компрес на обличчя й ляж,— Буба вирішила діяти. 

— Мені немає на чому. 

— Якраз навпаки. Скидається на те, що невдовзі матимеш у своєму розпорядженні ціле 

подружнє ложе,— жорстоко сказав дідусь.— Я чув, як Павел говорив, що не повернеться 

на ніч. 

— Як це на ніч? — мати на хвилину забула про опіки. 

— Це безглуздя,— Буба намагалася притамувати черговий скандал.— Поспи, мамо, 

тобі стане краще. 

— Я ж тобі пояснюю, дитино, що це неможливо. Я… Я можу лише сидіти. Я ціла 

попечена,— скаржилася вона, але дозволила Бубі заопікуватися нею й покірно подалася 

до спальні. 

— Ти, Марисю, завжди була дріб’язкова,— кинув дідусь на прощання,— а тобі в 

червоному дуже до лиця. Треба тобі частіше користуватися карміном. 

— Якби мені дзвонили… — звернулася мати до Буби,— якби дзвонили,— їй було 

дедалі важче говорити,— скажи, що… 

— Ти поїхала,— Буба запропонувала ввічливо збрехати. 

— Мені довелося поїхати,— додала мати, і зі зболеним обличчям тихенько зачинила 

двері до спальні. 
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До пізньої ночі Буба намагалася зрозуміти поведінку Леді Макбет, але, закутавшись 

пледом, дивилася не в текст драми, а на блискучу слухавку. Того вечора телефон мовчав 

як риба. Їй не довелося брехати. Нікого не обходило, чи її матері довелося кудись поїхати, 

чи вона згоріла на попіл у кабіні солярію. Ніхто навіть не хотів поцікавитися, чи все 

гаразд удома. І в цьому вона винуватила батька. А ще подумала, що дорослі поводяться як 

діти, коли сердяться одне на одного, й вирішила ніколи не дорослішати до кінця. 

* * * 

Якщо Буба й ненавиділа щось, то це були такі ранки, як нинішній. Вона тремтіла перед 

контрольною з польської, а крім того, її лякав порожній стілець батька й спухле мамине 

обличчя. Дідусь теж не втручався в чужі справи, що було на нього геть не схоже. Він сидів 

сердитий і байдужий. Бар тошова затуляла собою ціле кухонне вікно. Мовчала, як завжди. 

Тож зараз, у тиші, котра нависла над столом, її раптова потреба висловитися 

приголомшила всіх. 

— Я йду! — проказала вона, дивлячись на матір. 

— Ну, нарешті! — зрадів дідусь.— Нарешті ви вирішили говорити! А я вже боявся, що 

до скону не почую від вас жодного слова! 

— Йду від вас,— закінчила Бартошова й знову замовкла. 

Виделка випала з материних рук і брязнула на сяючі кахлі підлоги. Мати відсунула 

чашку з кавою, свіжі булочки й джем. Глянула на Бартошову й вийшла. З її кабінету 

почувся плач, майже дитячий, сповнений скарги й болю. Буба з дідусем також підвелися. 

— Усе ж було краще, коли ви мовчали,— гірко заявив дідусь.— Ви готуєте здорову 

їжу, але отруту таїте в собі,— мстиво закінчив він і з грюкотом відсунув стілець. 

— Ви ж не покинете нас зараз, правда? — Буба вдивлялася в Бартошову круглими від 

переляку очима.— Я сама не впораюся,— виправдовувалася вона крізь сльози. 

— То не ти, дитинко, мусиш упоратися,— Бартошова загорнула Бубу у свій квітчастий 

фартух.— Хай інші почнуть думати головою,— додала вона басовитим шепотом.— І не 

бійся,— у Бубиному вусі загуло від почутої таємниці.— Я лише проводжу шокову 

терапію. Інакше це ніколи не закінчиться. 

Буба пішла до школи з переконанням, що не все втрачено. Думала й над тим, що 

у вустах хатньої робітниці означало слово «це». Їй так хотілося, щоб вона не зрозуміла 

Бартошової, і навіть не здогадувалася, що та має на увазі. Але Буба знала, що таке «це», 

і раптом сильно, як ніколи, запрагнула, аби «це» скінчилося назавжди. 

* * * 
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— Про що вона там говорить із твоїм батьком? — дідусь, хоча й мало не лежав на 

дверях спальні, вочевидь не міг зрозуміти материних скарг, які вона виливала з рікою 

сліз,— Сюсюкає, як маленька дівчинка, нічого не можу розібрати,— висловив він своє 

невдоволення. 

Буба зайняла другу половину дверей. Вона також насилу відокремлювала мамині слова 

від плачу. 

— Каже, що він її покинув. 

— Хто? Батько? 

— Ні, той… молодий видавець… З розбитими ночвами,— додала вона за хвилину. 

— А навіщо їм ночви? Певне, знову Маньчаки щось вигадали… 

— Ні, це в переносному розумінні… що цей видавець її покинув! 

— Як він міг її покинути, якщо вона з ним не брала шлюбу. Я б знав… 

Буба нервовим жестом наказала дідусеві замовкнути й знову припала до дверей. 

— І тепер її мучить сумління. 

— Нарешті! Вона давно повинна його мати… 

— Ні, це батька мучить сумління,— виправилася Буба.— Каже, що занедбав маму. 

— А як можна дбати про когось, хто виходить з дому без спідниці й повертається над 

ранком? — дідусева висока моральність явно суперечила настирливому підслуховуванню 

доньчиних альковних секретів. 

— Зараз… мама переконує, що це не був жодний флірт… а просто так, задля роботи… 

— Це вже занадто! — дідусь аж затрусився від обурення.— Ненавиджу дешеві брехні. 

А твій батько що на це? 

— Що мама… Не знаю, щось, що закінчується на «ила»… 

— Певне, «переборщила», або щоб нас залишила. 

— Ні, він каже, що вона мила. 

— Твій батько — останній підкаблучник у нашому домі,— дідусь не міг приховати 

розчарування.— Якби він чув, як пан Коцонь говорить зі своєю дружиною… 

— Пан Коцонь не говорить! — Бубі стало боляче.— Усім відомо, що пан Коцонь б’є 

свою жінку. 

— Саме так! — тріумфував дідусь.— Він її лупцює задля профілактики й домагається 

найкращих результатів у будинку. 

— Ти просто монстр якийсь! — Буба забула, що слід дотримуватися тиші.— Скажи, що 

ти так не думаєш! 

— Це Коцонь монстр, а не я! — так само голосно відповів дідусь. Але відповів уже 

батькові, який стояв на порозі спальні й презирливо дивився на компанію під дверима. 
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— Ми говорили про пана Коцоня,— спокійнісінько заявив дідусь, дивлячись зятеві 

просто в очі. 

— Але чому тут? Невже нам з Марисею не можна бодай хвилинку поговорити 

наодинці? — татів погляд, спрямований на Бубу, був сповнений докору. 

— Ой,— легковажно відмахнувся дідусь.— Останнім часом у вас тільки й було, що 

«наодинці». Наша компанія вам піде лише на користь. 

— До карт! — наказав батько. 

Змусив тестя обернутися, і Буба вперше побачила, як дідусь відсалютував, відповівши 

«є!», й помарширував до своєї кімнати. Старий почув у зятевому голосі щось дуже 

важливе, якусь чоловічу ноту суворого наказу. А може, просто зрадів, що насправді Павел 

не такий уже й підкаблучник. Ну, і ще тому, що завдяки батькові Буба муситиме грати 

з ним у бриджа. Бо, прискорюючи кроки, пан Генрик радісно повторював: 

— До карт, Бубо, до карт! Хочемо ми, чи ні, а грати треба! 

Хепі-енд із «Трабантом» 

— Як дивно,— думала Буба, з недовірою дивлячись на веселі обличчя батьків.— 

Начебто все так, як і вчора. Та сама кухня, той самий джем на столі, схожий ранок, 

безсніжний, проте морозяний. Але скільки змінилося! Мати радісно сміється. Від цього її 

обличчя ще більше почервоніло, але її це зовсім не турбує. Тато назавжди повернувся до 

рідних пенатів, а крім того відверто фліртує з матір’ю. Поводиться, наче хлопчак, 

і голосно планує, куди вони подадуться на вихідні. Дідусь уже виборов свою пайку 

тютюну. Розхвалює сир, що приготувала Бартошова, хоча таке трапляється з ним раз на 

кілька років. Ну, і Бартошова, яка вдає набурмосену, але її очі сяють, як дві незабудки. У 

Бубі теж щось розквітає й співає. Такий собі зимовий жайворонок щастя. Їй хочеться 

зупинити цю картину, записати її на твердий диск пам’яті й переглядати завжди, коли їй 

буде сумно. 

— Моя гримерка, Емілька, приготує для тебе спеціальну рідку пудру,— батько 

торкнувся пальцем маминої щоки.— Вона стверджує, що з таким макіяжем ти зможеш 

піти навіть на зустріч із президентом. 

— Із президентом?! — Буба заніміла.— У мене ж сьогодні контрольна з англійської! — 

жайворонок, що виспівував у ній, замовк. 

— А що спільного в президента з англійською? — батько, як завжди, не бачив зв’язку. 

— У мене англійська в Клінтона,— пояснила вона, здивована тим, що цей політичний 

факт залишився поза увагою рідних. 

— Може, він забув, що викладає в тебе англійську, і контрольної не буде? — замріяно 

сказав дідусь. Його мучили докори сумління через учорашню гру в карти. 
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— Давно ми не розмовляли про твій ліцей, Бубо,— батько надолужував втрачене 

й виявляв надмірне зацікавлення, проте як завжди, з піврічним запізненням. 

— Ми саме розмовляли про її навчання,— не дав себе ошукати дідусь, який заходився 

виколупувати родзинки з булки. 

— Йдеться про те, що Буба взагалі неохоче про це говорить,— батько намагався 

захищатися, тому підкріпив сказане беззаперечним аргументом.— Коли ми з мамою були 

такі, як ти… 

— То вчилися на самі п’ятірки,— утрутився дідусь.— А я ні,— гордо додав він.— 

Мене виганяли із чотирьох гімназій. І з кожної за інше порушення! 

— Добре, що ви, батьку, не стали вчителем,— підтримала чоловіка мати.— Бо вас 

виганяли б звідти до самої пенсії. 

— А за що ти вилітав? — Буба зацікавилася дідусевим «славним» минулим і дивилася 

на нього так, ніби він був оксфордським стипендіатом. 

— Першого разу через латину. 

— У тебе були проблеми з мовою? 

— Якраз навпаки! — обурився дідусь.— Слова я знав, як ніхто інший. Ну, хіба що 

Міхал Войгелко… От він… 

— Батьку! — перебила мати.— Тобі більше згадати немає про що? 

— Ні, певне, що є. Пригадую, як моя світлої пам’яті матуся віддала мене до чоловічого 

монастиря… 

— Не думаю, що цю історію можна розповідати в Бубиній присутності,— мати нервово 

завовтузилася на стільці, шукаючи допомоги в чоловіка. 

— Я теж не думаю,— поспішив він їй на допомогу. 

— Зате ваші коники, які ви останнім часом викидали, були відповідними для Бубиних 

очей і вух? Повчальний фільм із циклу «Любіть одне одного», еге ж? — дідусь задоволено 

спостерігав, як рум’янець матері поступово стає яскраво-червоним. 

— То я вже піду,— пробурмотіла Буба,— повторю часи з англійської… Спасибі за 

сніданок… Давно він мені так не смакував,— серйозно мовила вона, обмінюючись 

усмішкою з Бартошовою. 

— Мабуть, я боягузка,— думала Буба, збираючи рюкзак.— Я так боюся, що все добре 

й приємне раптом обірветься, як стара стрічка з фільмом про кохання. І мене охоплює 

страх, що я не побачу хепі-енду. Моменту, на який чекає кожен. Іноді ціле життя, а інколи 

протягом кількох днів, що здаються цілим життям. 

— Тримай другий сніданок,— виросла на порозі Бартошова й сунула Бубі до рук 

шелесткого пакунка з канапками. 
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Як добре, подумала дівчина, бо другий сніданок, приготований Бартошовою, віддавна 

був улюбленим почастунком Адася. 

* * * 

Телефон дзеленчав так довго, що Буба засумнівалася, чи вдома є хтось, крім неї. 

Неохоче рушила до апарата, відриваючись від довжелезної формули, мудрованої, як 

молекули прального порошку. На її подив, усі сновигали недалеко від телефону, але 

поводилися так, наче він узагалі не дзвонив. 

— Мене немає,— тоненьким голосом попередила мати.— Мене просто немає. 

І невідомо, коли повернуся. 

Буба відчувала, що мати доручила їй важливу місію. Батько зайняв стратегічну позицію 

у вітальні. Удавав, що читає газету, але насправді не спускав очей з апарата. Коли донька 

підняла трубку, перестав прикидатися, буцім читає. 

Буба знехотя кинула коротке «алло», весь час відчуваючи, що ціла родина зосередилася 

на виразі її обличчя. 

— Мені дуже шкода, але мами немає. Ні, немає, і невідомо, коли повернеться. 

— Моя кров,— дідусь із гордістю поглянув на батька.— Бреше, як по нотах. У мене 

самого не вийшло б краще. 

— Гаразд, передам,— погодилася Буба, шукаючи очима маму.— Ні. Не забуду,— 

запевнила вона. Щойно поклала слухавку, як мати підкликала доньку до себе. 

— Це хтось зі знайомих, Бубо? — запитала байдужим тоном. 

— Так,— Буба відкинула чубчика, який уперто ліз їй в очі.— Це ксьондз Корек. 

Питався, коли повернешся й просив, щоб ти передзвонила. 

— Ксьондз Корек? — мати застигла.— І ти сказала йому, що мене немає? Ти збрехала 

ксьондзові? — не могла повірити вона. 

— Я не збрехала,— спростувала Буба,— а лише виконала твоє доручення. 

— Але ж, дитино! — мати приготувалася до фронтальної атаки, яку зупинив спокійний 

голос дідуся. 

— Це не Буба, а ти, Маріє, збрехала ксьондзові. Бубо,— рішуче додав він,— ходи до 

мене, я наказую тобі грати. Негоже, щоб ти не отримала жодної винагороди за те, що 

згрішила, виконуючи завдання. Ми йдемо перекинутися в карти. 

Дідусь сердито глянув на доньку й зятя. 

— А ви, любі мої, розробіть подальший графік брехень, але без моєї онуки,— додав він 

із притиском. 
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І, о диво, батьки знічено мовчали. Ніхто з них не заперечив, коли Буба і дідусь 

з гідністю залишили вітальню. Перш ніж зникнути за дідусевими дверима, Буба 

обернулася й промовила до присутніх: 

— Якщо до мене хтось дзвонитиме, скажіть, що я вийшла. І що ви не знаєте, коли я 

повернуся. 

* * * 

Олька сиділа на краєчку крісла й метляла ногами. Вона вже з’їла всі чіпси, спокусливо 

виставлені в скляній мисці, й роздивлялася за іншою нагодою поплямкати. 

Буба послужливо підсунула їй торбинку з горіхами в шоколаді. 

— Ти відмовилася від ролі аноректички? — спитала вона, дивуючись сестриному 

апетитові. 

— Це не я,— похмуро відказала Олька,— це режисер відмовився. Від телесеріалу. А 

через те, що він мене ошукував, я не встигла погладшати перед наступним кастингом. 

Шкода,— зітхнула вона.— Можна було відхопити цілком пристойну роль. 

— У чому? — увічливе зацікавлення Буби здавалося Ольці природним. Вона була 

впевнена, що її доволі посередня сестра мріє про схожу кар’єру. 

— У фільмі. Повнометражному,— Олька глянула на Бубу й дійшла висновку, що та 

все ж занадто дурненька, щоб оцінити важливість такого факту. 

— Не будь така таємнича. Який це фільм? — Буба непомітно глянула на годинника 

й великодушно виділила для Ольчиних пояснень аж п’ять хвилин. 

— Ти повинна була вже чути про нього. Йдеться про «Летаргію», драматичний образ 

наркоманії серед польської молоді із середнього класу. 

— Здається, у Польщі ще немає середнього класу? — заперечила Буба. 

— Але буде,— уперто заявила Олька, поїдаючи останнього горіха. 

— Ти підходиш на роль наркоманки. Ти така нещасна… 

— Там будуть справжні наркомани. Я мала грати гладку сестру однієї дівчини, але я не 

досить гладка. 

— І що тепер буде? — П’ять хвилин, призначені для спілкування з Олькою, 

невблаганно минали. 

— Тепер я відкриваю власне агентство. 

— Що я чую? — дідусь тихенько підкрався до крісла.— Моя онука, замість виховувати 

сина, відкриває якесь казна-що! Оце матуся зрадіє! 

Олька, як і личить справжній актрисі, блискуче вдавала, що дідуся немає ані біля 

крісла, ані взагалі в кімнаті. Вона продовжувала говорити виключно з Бубою. 
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— Я хочу зайнятися розкруткою молодих акторів. Пропонуватиму їм роботу в різних 

режисерів, а останніх переконуватиму, щоб запрошували на зйомки моїх підопічних… 

— Ідея непогана, але цьому треба якось учитися? — Буба з недовірою похитала 

головою. 

— Треба мати кебету й зв’язки,— Олька зверхньо посміхнулася,— а це в мене є. Я 

знаю практично всіх режисерів. 

— Дійсно! — кисло докинув дідусь.— Вони теж запам’ятали тебе, бо ти вічно 

випрохуєш у них «маленькі рольки»,— останні слова він вимовив особливо в’їдливо. 

Олька аж затрусилася. 

— Я перепрошую! — злісно засичала вона.— І нагадую, що я прийшла сюди не 

радитися. 

— А де Францішек? — невинно поцікавився дідусь.— Ніхто тут сьогодні не репетує 

й не скиглить… 

— Францішек у дитсадочку. Ми дійшли висновку, що так буде краще,— Олька 

втратила свою нещодавню самовпевненість. Було видно, що вона сумнівається в 

правильності прийнятого рішення. 

— Звичайно, краще! Особливо для Францішека! — дідусь радісно потер руки.— 

Хлопець, нарешті, зрозуміє, що люди час від часу користуються словами! Може, він теж 

заговорить людською мовою? — продовжував він, спідлоба поглядаючи на старшу онуку. 

— Мені вже треба йти,— Буба незграбно цмокнула Ольку в щоку.— У нас збори, 

присвячені дітям вулиці, а я ведуча. 

— Дітям вулиці? Таких у Польщі немає! — відрубала Олька, пам’ятаючи про «середній 

клас». 

— На жаль, є. Ти навіть не підозрюєш, скільки дітлахів живе на вулиці, маючи матір, 

батька й купу братів та сестер,— пояснила Буба, натягаючи мартенси. 

Вона знала, що перш ніж відкрити нову пачку печива, Ольці доведеться подумати про 

Францішека та його батька й матір. Дідусь теж це знав, тому вже без жодних коментарів, 

з »Газетою Виборчою» під пахвою, подався туди, де ніхто не міг перешкодити йому 

спокійно читати про спад котирувань на біржі. 

Уже стемніло, коли Буба поверталася поблизькими вуличками, з незмінним рюкзаком 

на спині. Вона не боялася вечорів, людей, собак, що гарчали, брязкоту пляшок у кущах. Та 

коли б поруч з її енергійними маленькими кроками у вечірній тиші лунали впевнені 

Адасеві, світ здавався б їй кращим. У неї не було багато причин, щоб радіти, бо за три 

квартали звідси Адасеві черевики супроводжували туфельки з італійської шкіри, які нині 

Йолька досить відверто демонструвала під час Бубиної доповіді, про дітей вулиці. 
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— Ну, що ж,— зітхнула Буба, стусаючи ногою камінець.— Йолька має щастя в коханні, 

а я — на англійській. Сам Клінтон при всій групі сказав, що з моєю вимовою я зайду далі, 

ніж будь-яка довгонога модель. Цікаво, чому він у цю мить глянув на Йольку? А може, то 

мені лише здалося? Ну, і ще ця п’ятірка з біології… Взагалі-то замість цього я воліла б 

пострибати на тарзанці, як Адась та Йолька, але якщо не можна мати те, що хочеш… 

Зрештою, дідусь стверджує, що в наш час штучно піднімати собі рівень адреналіну — це 

справжній ідіотизм, а хвалитися цим — прояв дешевого снобізму. Мабуть, він правий. Ця 

пачка «Мальборо», яка випала в Йольки з її іспанської торбини, теж, мабуть, невипадково. 

Йольці подобається бути такою дорослою. Вона мені сказала, що на моєму місці не 

розлучалася б із сигаретою, доки стрілка на вагах не зупинилася б там, де треба. А хіба 

відомо, де ця стрілка повинна зупинитися? Зрештою, було б нечесно, якби Адась полюбив 

мене через вузеньку талію. Якби він закохався через концерти для скрипки з оркестром 

і за швидку їзду велосипедом,— замріялася вона, сповільнюючи кроки.— Або за вдалий 

віст бубновим валетом, який кладе малий шолом. За те, що справді моє, і чого не можна 

тупо виміряти сантиметром. 

Вона наближалася додому. Побачила лампу у вітальні, світло якої лягало на невидимих 

шибках балконних дверей. Засумувала за тінями, які вимальовувалися на тлі опущених 

жалюзі, і радісно наддала ходу. Проте гарний настрій покинув її тієї ж миті, коли вона, 

знявши мартенси, увійшла до кімнати. 

Мати з батьком, із суворими обличчями, сиділи навпроти дідуся, який нервово 

посмикував кінчики вусів. Було зрозуміло, що він десь прошпетився, бо не шукав 

підтримки навіть у Буби. 

— Ну, тату, ми слухаємо,— поквапила мати, не зводячи з дідуся обвинувального 

погляду. 

— Я заповнив лише два купони. Окрім щасливого номера й мультиспортлото,— 

невпевнено пояснював дідусь. 

— Скільки купонів спортлото? — допитувався батько. 

— П’ять,— знічено промурмотів дідусь.— Ну, може, сім,— виправився він під суворим 

поглядом. 

— І якою ж була остаточна сума? — щоб виграти в конкурсі на головного бухгалтера, 

матері бракувало хіба що піджака й калькулятора. 

— Тридцять п’ять злотих і вісімдесят грошів. Або шістдесят п’ять… Приблизно 

стільки. 
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— А не приблизно сто шістдесят п’ять? — батько зневажливо глянув на аркушик 

паперу.— Пані Куницька написала нам, скільки ви щомісяця витрачаєте на азартні ігри! 

Це половина моєї зарплатні! Ніхто вам не шкодує, але… 

— Як це ніхто? — дідусь пожвавився.— А ви? Я вже два роки виправдовуюся перед 

вами, як п’ятирічний малюк, що наробив у штанці, чому зі мною таке відбувається. А зі 

мною нічого не стається. Я ціле життя важко працював… Атож, працював,— повторив 

він, побачивши німе обурення доньки й зятя,— а тепер мушу пояснювати власним дітям, 

на що витрачаю гроші? Я ж для вас стараюся, про родину думаю… ризикую, стою в черзі, 

ночами не сплю, розробляю систему… 

— Годі,— перебив батько.— Час твердо сказати, що цього місяця більше не буде 

жодних азартних ігор. Якби ви купили Марисі який-небудь подарунок, то я б це зрозумів. 

А так ви її обкрадаєте та ще й годуєте ілюзіями. 

— Казала я тобі, Павле, який тато невдячний,— мати перестала бути головним 

бухгалтером і перетворилася на пацієнтку психоаналітика, яка обговорює свої дитячі 

травми.— Він ніколи мене не любив, а на старість, на власну старість,— підкреслила 

вона,— ще й руйнує мене! 

Дідусь важко підвівся й більше не озвався жодним словом. Поплентався, ледь 

згорбившись, до своєї кімнати. За ним подалося Бубине серце. Решта онуки із застиглим 

поглядом залишилася в кімнаті. 

— Я повернулася,— ворухнулися Бубині вуста.— Може, зробити вам чогось попити? 

Батьки посміхнулися, неначе на весільному фото. 

— Так, сонечко,— прошепотіли вони.— Ми саме мріяли про каву, а ти готуєш її 

найкраще. 

І Буба, позбавлена свого серця, подріботіла на кухню. 

* * * 

Дідусь був як не свій від самого ранку. Не допомогла обіцянка Буби, що по обіді, 

щойно вона повернеться з ліцею, зіграє з ним у бриджа за честь вулиці Звіринецької. Не 

допомогла жертовна пропозиція Бартошової, яка, промовисто дивлячись на дідуся, 

пригадала, що вже давно не було вареників. Дідусь, блідий та пригнічений, сидів над 

яєшнею, якої він навіть не торкнувся. Буба двічі прощалася з ним, перш ніж піти до ліцею. 

Поверталася до кухні вже від дверей під приводом того, що забула другий сніданок. І все 

дарма. Дідусь продовжував мовчати, демонструючи рідним обличчя втомленої життям 

людини. 
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Мати вочевидь не зважала на його «примхи», що виявлялося в цілковитій відсутності 

зацікавлення дідусевими стражданнями. 

Батько теж не надавав значення химерній тестевій поведінці. 

— Я розумію, тату,— промовив він, підсуваючи собі тарілку з дідусевою яєшнею,— 

у мене теж трапляються проблеми зі шлунком. Буде краще, коли я візьму на себе цей 

холестериновий тягар з вашої тарілки. 

— Не об’їдай тата, Павелку,— мати кокетувала із чоловіком, немов знала його 

відучора.— Яєшня не така вже й корисна. 

— А ти вже казала татові про наші плани, кохана? — батько ніжно глянув на дружину. 

— Ні-і-і… Але якщо ми вже про це почали… — мати зібрала всю свою мужність.— Ми 

дійшли висновку, що вашу пенсію, тату, ми отримуватимемо самі. 

— Або переведемо її на наш рахунок,— додав батько. Це значно полегшить будь-які 

фінансові операції. Марися пообіцяла, що буде вашим особистим скарбником. 

Мати скромно усміхнулася й засоромлено потупилася. 

— Але я це роблю лише задля вашого добра,— попередила вона.— Ми 

виплачуватимемо вам невеликі суми, яких має вистачати на різноманітні потреби. 

Вимовляючи слово «різні», вона багатозначно глянула на свого чоловіка. 

— От-от,— той одночасно скінчив думку і яєшню. 

— Сподіваюся, що Буба теж вам колись забезпечить спокійну старість,— дідусь 

уперше того ранку заговорив.— І що вона не шкодуватиме вам копійок на аспірин та 

памперси. Бо, власне кажучи, це ж єдині потреби, коли людині за сімдесят, еге ж? 

Пан Генрик підвівся з-за столу і з гідністю зняв серветку. Жбурнув її на тарілку зі 

слідами яєшні й спокійно вийшов геть. Бартошова провела його поглядом і, недовго 

думаючи, схопила дідусів чай і рушила за стареньким. Мати з батьком залишилися 

наодинці зі своєю ідеєю та варенням. А також із вільним часом, який, здавалось, був 

даний на те, щоб подумати, чому це так раптово, без жодної причини, вони безповоротно 

втратили гарний настрій та апетит. 

Буба повернулася пригнічена й мовчазна. Торбину з кедами жбурнула до шухляди, а 

спортивний костюм недбало кинула на бильця «Людовика». Так, немов костюм завинив. 

— Погано? — лаконічно запитала Бартошова, прибираючи шорти й білу футболку. 

— Погано,— погодилася Буба.— Я отримала одиницю із забороною виправлення. 

— Як це, із забороною виправлення? — дідусь стояв у передпокої, збентежено 

зазираючи онуці в очі. 

Колись дідусь був футбольним фанатом, але відколи польська збірна не демонструвала 

жодних успіхів, він обмежився тим, що вболівав за Бубу. 
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— У Шварценеґера не можна виправлятися,— дівчина силкувалася посміхнутися, але в 

неї не вийшло.— Сказав мені, що я можу навіть на голові стати, оцінку він не змінить. 

— А за що ця одиниця? 

— За стійку на голові. 

— Ти не стала? 

— Стала, але криво. Крім того, я боюся ставати! Усі бояться й мають довідки від 

лікаря. Тільки Каська, Каміла і я вправляємося на фізкультурі. Разом ми отримали трійку. 

— А решта? — допитувався дідусь. 

— А решта плескала в долоні. Крім Йольки. Вона просто з мене реготалася, і це було 

найгірше. 

— Я поговорю із цим, як там його… 

— Шварценеґером? Облиш, дідусю! Це однаково, що говорити з горою м’язів. 

— Я правильно почула? — у дверях кабінету стояла мати в легенькому халатику.— Ви 

заговорили, щоб обмовляти з Бубою вчителів? І вам не соромно? 

— А чого це мені має бути соромно? — спалахнула Буба.— Якщо я не купа м’язів? — 

Вона критично глянула на матір і докинула: — Бачу, ти теж не отримала би доброї оцінки. 

Ти занадто товста! 

— Про що це вона? — перелякалася мати. 

— Про твою фігуру, Марисю. І я такої самої думки,— увічливо відповів дідусь. 

— А яке це має відношення до гімнастики? — пирхнула мати. 

— Шварценеґер віддає перевагу худим. Вони не вправляються, бо сидять на дієті 

й непритомніють. На фізкультурі працюють здорові й отримують за це одиниці,— 

плаксивим тоном пояснила Буба. 

— А що на це ваш класний керівник? Сподіваюсь, він у вас є? — мати глянула на 

доньку з певним зрозумінням. 

— Авжеж,— сумно відповіла Буба.— Якийсь є. Мабуть, запропонує тобі на 

батьківських зборах, щоб я вправлялася додатково. 

— Обід,— Бартошова вирішила, що вони вже одне одному все висловили, і внесла 

полумисок з варениками, присмаченими підсмаженою цибулькою. 

— …тому що найважливіше, Бубо, це мотивація,— пояснював онуці дідусь,— 

наприклад, задля таких вареників я й сам став би на голову… 

— Щось давно Маньчаків не було,— пригадала собі мати за другою тарілкою смакоти 

з рум’яними шкварками. Вона робила все, щоб не бути в стилі Шварценеґера.— Я навіть 

подумала, чи не зателефонувати до них. 

— Подзвони, звісно,— зрадів дідусь,— але після обіду. 
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Сигнал домофона примусив дідусеву ложку завмерти над полумиском. Проте він 

швидко й жадібно наповнив власну тарілку. 

— Накаркала! — кинув він тоном ворожбита. 

На превеликий подив присутніх у дверях вітальні стала Маньчакова. У звичайному 

светрі й нормальній куртці. Зі скуйовдженою зачіскою, але вкладеною життям, а не 

перукарем. І зі сльозами на очах. 

— А ми якраз про вас говорили,— лагідненько озвався дідусь.— І от на маєш, яка 

телепатія. Про Маньчаків помовка, а Маньчаки — у дім. 

Певне, дідусь невчасно вимовив ці слова. 

Маньчакова глянула на всіх непритомним поглядом і заридала. 

— Що трапилося, люба пані Віолетто? — дідусь схопився з місця, точніше ледве 

відірвався від своєї тарілки, і міцно обійняв Маньчакову. 

Гостя не вгавала. І не хотіла відповісти, де її чоловік. Лише через деякий час вона трохи 

заспокоїлася й повідомила глибоким контральто. 

— Покинув. 

— Пан Маньчак? — перепитав дідусь. 

Вона притакнула. 

— Це ж треба,— дідусь спантеличився.— От бачите, як воно буває в житті… А ще 

декілька днів тому він так добре виглядав… 

— Ви що, здуріли? — Маньчакова негайно урвала ридання й зневажливо подивилася на 

дідуся.— Він… покинув мене! — ледве промовила вона й вибухнула новим плачем. 

— А, це зовсім інша справа,— дідусь був незворушний.— Ну, що ж, люба пані. Це не 

вперше чоловік покидає кохану жінку задля ще більш коханої. 

— Звідки ви знаєте? — очі пані Віолетти знову сповнилися сльозами.— А я… дурна… 

втішала себе, що це лише помста… що він повернеться і… і… 

— Та де там. Не думаю,— дідусь сів, і наче нічого не сталося, доїв обід. 

— Не повернеться? — Маньчакова присіла на стільці й вдивлялася в дідуся, наче в 

пророка.— Звідки вам відомо, що не повернеться? 

— А якщо чесно,— дідусь говорив трохи невиразно, бо мав у роті вареника,— то що ви 

йому зробили? 

Маньчакова опустила очі й почала м’яти носовичка. 

— Ну ж бо, сміливіше! — дідусів голос залунав грізно. 

— Я не дозволила йому продати нашого «Трабанта»,— ледве вимовила вона 

побілілими губами, і носовичок помандрував до її розмазаного макіяжу. 
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— Ото ж бо! — дідусь глянув на Маньчакову, як прокурор.— А вам відомо, як він 

почувається в цьому своєму одороблові? Скільки гідності втрачає щодня в цій бляшанці, 

зробленій у країні, якої вже навіть на картах світу немає? Її навіть завести нормально не 

можна! 

— Він вам теж скаржився на цей карбюратор? — здивувалася пані Віолетта. 

— У цьому не було потреби,— дідусь скористався моментом загальної неуважності 

й забрав собі вареника з материної тарілки.— Усі це знали. Весь мікрорайон! Тільки ви 

вважали, що пан Маньчак не заслуговує на щось краще! 

— Але ж це неправда! — здавалося, Маньчакова ніколи не перестане рюмсати.— Я ж 

збирала гроші на нову машину! Це… повинно було стати несподіванкою й тому… 

— А тепер самі маєте сюрприз. Мабуть, пан Вальдек уже підшукав собі якусь 

гарненьку жіночку з »Толедо»… 

— З Толедо? Ми ніколи не були в Толедо. 

— Я мав на увазі машину. 

— А-а-а,— зі зрозумінням кивнула пані Маньчакова.— Машина з Толедо… 

— Нічогісінько ви не тямите. Дивно, як ви могли двічі виграти в нас у бриджа… 

— Як це двічі? — обурилася Маньчакова, але ненадовго. 

— Зрештою, це неважливо,— співчутливо додав дідусь,— яка різниця, два чи три? Яке 

це має значення, якщо ми більше ніколи… разом… 

Нову зливу сліз Маньчакової зупинив дзвоник. До кімнати вбіг її чоловік із сяючими 

очима й у розхристаному пальті. 

— Я знав, що застану тебе тут, кохана,— солодко проказав Маньчак до остовпілої 

дружини.— Ти в мене найрозумніша на світі! — Сів біля столу й прикипів очима до 

порожнього полумиска з-під вареників. За мить продовжив. 

— Найрозумніша… Отож, стою я на перехресті й чекаю. Блимає світлофор, і той 

навпроти, у »Сеаті», раптом рушає. Якраз на наш «Трабант»… І що відбувається? «Сеат 

Толедо» розбитий! Увесь передок на друзки! А наш «Трабант», дорогенькі мої, 

цілісінький! І я цілісінький! — він обвів присутніх поглядом звитяжця й ніжно обійняв 

Маньчакову.— Якби не моя дружина, справжній автомобільний експерт… 

— Я краще за неї знаюся на «Сеатах»,— спростував його слова дідусь, який ніколи не 

проґавив можливості, аби похвалитися. 

Пані Віолетта сиділа, приголомшена новинами. І лише тоді Маньчак зосередився на 

ній. 

— Кохана,— ледве прошепотів він,— що трапилося, що ти… ну така не дуже вбрана? 
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Відповіддю йому стали радісні сльози. Бо Маньчаковій уперше в житті було 

однаковісінько, вбрана вона, чи ні. 

— Певне, для щастя одяг не такий і важливий,— подумала Буба.— Турецький святий 

з відомої примовки, виходить, був справжнім щасливчиком,— зітхнула вона. 

Ніколи не вір шахраям! 

Цікаво, що б ми робили, якби тут не було телевізора, думала Буба, дивлячись на своїх 

рідних, утуплених у блакитний екран. 

Кожен з них по-іншому сприймав зміст, що з’являвся у вигляді барвистих картинок. 

Дідусь нетерпляче чекав на результати розіграшів спортлото. Вовтузився в кріслі, мов 

нетерплячий учень, і голосно плямкав, устромляючи зуби в почищене яблуко. Мамине 

чоло, яке зморщувалося з такою самою частотою, як дідусеві щелепи, відзначало кожне 

його прицмокування. 

— Тату, можна їсти трохи тихше,— картала вона його, хоча скандал між лівими 

й правими, який розпочинався на очах родини, цікавив виключно батька. 

— Марисю, будь ласка… — озивався батько після кожного материного зауваження. 

Таким чином усі прекрасно діяли одне одному на нерви. 

Якби дідусь не їв яблуко,— думала Буба,— у нашій вітальні перебували б виключно 

чужі люди. Ті, що на телебаченні. І лише їм дозволили б репетувати безкарно на нашій 

приватній території. Невже дорослі ніколи не замислюються над проблемою непроханих 

гостей,— посміхнулася Буба подумки. Ясно, що депутати, які дискутували на телеекрані, 

зовсім не відповідали її уявленням про родинну зустріч за столом. Батько навряд чи 

захотів би випити свій улюблений коктейль у їхньому товаристві. Проте зараз він тупо 

дивився на галасливих ораторів і вочевидь підтримував одну зі сторін. 

— Тату,— прошепотіла Буба,— хіба те, про що вони зараз дискутують, для нас 

важливе? 

— Дуже важливе, донечко,— батько заговорив з міною вчителя-всезнайки. Бо ті, 

незалежно від того, знають вони щось, чи ні, завжди мають розумний вираз обличчя. 

— А що нам з того, що депутати замінять цього голову Пенсійного фонду? — 

продовжувала розпитувати Буба. 

— Ну-у-у, може безпосередньо й нічого, але кожен поляк повинен усвідомлювати… 

знати… хто впливає на його пенсію. Канон економічних знань… — почав заводитися 

батько, але дідусь заперечив. 

— Гівна все це варте, Бубо. Наприклад, на мою пенсію впливають твої батьки й квит! 

Ніколи не вір шахраям. 
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— Батьку, невже не можна обійтися без непристойних виразів! — мати нервово 

ворухнулася в кріслі.— Люди придумали стільки чудових відповідників… 

— До слова «гівно»? — здивувався дідусь.— Уперше чую, Марисю. Наведи-но мені 

який-небудь чарівний відповідник до цього слова, і я охоче його використовуватиму. 

— Та вгамуйтеся! — батькові урвався терпець.— Тут вирішується наше майбутнє, а ви 

про гівна. 

— Бо наше майбутнє буде саме таким. Гівняним,— задоволено процідив дідусь, і про 

всяк випадок подався по наступне яблуко. 

— Як я люблю такі вечори,— мати блаженно потягнулася в кріслі й підібгала ноги.— 

Просто чудово, що можна бодай на хвилинку не думати про цю життєву гонитву 

й поспілкуватися з рідними. 

— З рідними? — щиро здивувалася Буба.— Ми вже довгенько спілкуємося 

з телевізором. До того ж, очима. 

— Ой, Бубо,— дорікнула мати.— Ти стаєш дріб’язковою, як твій дідусь. Іноді тиша 

краще єднає людей, аніж слова. Це мистецтво розуміти без слів,— закінчила вона, 

задоволена зробленим моралізаторським висновком. 

— Але невідомо, чи ми розуміємо одне одного, бо ми ні про що не розмовляємо,— не 

здавалася Буба. 

— А що ти хочеш сказати нам про себе? — приєднався роздратований батько.— 

Причому в момент, коли вирішується доля банку? 

— У такі хвилини навіть музи мовчать, де вже мені? — Бубі стало прикро, що її влучне 

зауваження нікого не вразило. 

Батькова прихильність коливалася між лівими та правими, натомість мати вочевидь 

шукала панацею від фінансової кризи в мозолях на ступні. 

— Нічого їй вже не допоможе,— промовила вона після ретельних оглядин, і Буба не 

була переконана, про що мати говорить: про ногу чи банківські ставки. 

— Перемкніть,— дідусь затулив собою екран, нервово надягаючи окуляри.— 

Починається лотерея. 

Олівець, який він тримав у руці, мандрував дідовим вухом, і це страшенно дратувало 

матір. 

— Тату, невже потрібно весь час у чомусь копирсатися? Це так неестетично. 

— Коли ти копирсаєшся у своїх нігтях, я мовчу й не роблю тобі дурних зауважень. 

Крім того, хіба це не моє власне вухо? Переключіть! — зажадав старенький. 

— Навіть мови не може бути! — батько поступово заводився.— Ви що, збираєтеся всі 

мені заважати, коли я раз на рік хочу спокійно подивитися телевізор? Візьміть номери в 
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пана Анатоля на четвертому поверсі. Зрештою, байдуже, де їх узяти! Це однаково нічого 

не змінить у вашому житті. 

— Павле,— дідусь здавав позиції й опустився до приниженого прохання,— будь такий 

ласкавий, не відмовляй старому. Для тебе це хвилина, а для мене — вічність. Дуже тебе 

прошу, перемкни. 

— Мені здається, що вас було покарано, а ви вимагаєте, щоб ми брали участь у цій 

лотереї,— нагадала мати. І дідусь, у чиєму вусі продовжував стирчати олівець, відчув себе 

переможеним. 

Коли він пішов до себе, сімейний вечір для Буби закінчився. Він зблякнув і став 

немовби прозорий. Дівчина здивувалася, що знадобилося так мало, аби все приємне стало 

буденним ба, навіть трохи нудним. Неначе приємність перетворилася на обов’язок. Вона 

слухняно посиділа в кріслі, проте думками вже була на завтрашньому уроці географії. 

Дивилася на батьків зачудованим поглядом. 

Невже я колись теж буду така? — подумала Буба, спостерігаючи, як батько з мамою 

позбавляють себе приємних хвилин, анітрохи від цього не страждаючи. Вони скидалися 

на когось далекого й недоступного. Неначе невидимими картами грали в бриджа, не 

усвідомлюючи, що поруч вирує якесь інше життя. Та найгіршим було те, що в цього 

уявного бриджа Бубині батьки грали… поодинці. У цьому вона була переконана. 

Вирішила тихенько вислизнути з кімнати, але цієї миті на порозі з’явився дідусь. Він був 

блідий і мовчазний. 

— Що з вами, батьку? — мати явно збиралася не звертати уваги на старого, але в його 

вигляді було щось таке, що не дозволило їй повернутися до педикюру. 

— Марисю,— дідусів голос тремтів та уривався,— я… виграв. Ось,— показував він на 

купон спортлото, а його погляд дивно блукав. 

— Павле, глянь на тата,— мати звелася, не зважаючи на пилочки, котрі впали з її колін 

на килим. 

Прохання було зайвим. Батько також устав і вичікувально глянув на тремтячу тестеву 

руку. 

— Я не міг помилитися. Шість разів. Система Едварда,— бурмотів він, жмакаючи 

купон. 

— Якого Едварда? — батько замислився над станом дідусевої психіки. 

— Едварда Марудки. Сержанта Едварда Марудки із тринадцятої бригади, сімдесят 

сьомий батальйон Новогродзького округу… — доповідав дідусь, мало не 

виструнчившись. Він завжди поважав своїх товаришів з Армії Крайової. А зараз, коли він 
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без угаву повторював «Едвард Марудка», симпатія в його голосі перетворилася на ніжну 

любов. 

— Покажіть-но, тату, цей купон. Ви, мабуть, помилилися,— батько легенько й уже 

зовсім несердито простягнув руку до дідуся, але той заховав за спиною долоню із 

затисненим у ній папірцем. 

— Ні,— старенький нервово кліпав очима.— А якщо ви мені його не віддасте? Або не 

повірите? Будете з мене сміятися? — плаксивим голосом говорив він, і Буба цілком 

серйозно почала непокоїтися про дідусеве серце. 

— Та що ви, татусю! — мати стала поруч.— Зараз ми все спокійно з’ясуємо. Павле, 

перевір сьогоднішні номери. Справді,— пригадала вона,— їх оголосили десять хвилин 

тому. А звідки ви, таточку, знаєте, що це саме вони? Ну… але якщо ви знаєте. Ви ж бо в 

спортлото рідко помиляєтеся… — мати з незбагненних причин ставала чимраз більше 

схожою на дідуся. Говорила так само безладно і, як і він, блукала поглядом. 

— Було об’єднання. Було об’єднання… — дідусь починав хрипіти, і Буба побігла по 

його таблетку. 

— Що значить «об’єднання»? — мама здивовано переводила погляд із чоловіка на 

батька. 

— Марисю, заспокойся, бо тато не може зосередитися. Сідайте, батьку,— щоб 

підкреслити чоловічу солідарність, Павел без зусиль продемонстрував «посмішку для 

камери».— Жінки такі нетерплячі й нічого не тямлять. А… звідки ви дізналися ці номери? 

Почули по радіо? 

Дідусь декілька разів притакнув. 

— По радіо,— ледве вимовив він. 

— З олівцем у вусі ви могли й не дочути,— раптом засмутилася мати, але батько 

поглядом наказав їй замовкнути. 

— Де б це перевірити, де перевірити? — батько почав нагадувати великого 

нетерплячого джмеля. Він кружляв кімнатою, час від часу сідаючи в крісло.— Ага, уже 

знаю. Подзвоню черговому репортерові. Здається, там нині сидить Анджей… 

— Ти що, здурів? — мати отямилася.— Хочеш, аби всі довідалися, які ми багаті? Я 

мала на увазі, який татко багатий! Ще йому якусь кривду заподіють! А я цього не 

переживу,— мати скромно потупилася. 

Бубу здивувала така її прив’язаність до дідуся. Досі вона навіть не думала, що її мати 

така чула. 

— Справді! — погодився батько.— Господи, я ніколи не був мільйонером! Тому й не 

знаю, як себе поводити… 
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Буба здивувалася вдруге. Хай там як, але її тато аж ніяк не нагадував мільйонера. Якщо 

не зважати, що він раптом жахливо спітнів, у ньому нічого не змінилося. 

— Подивіться в телегазеті,— слушно порадила Буба. 

Переживання батьків і дивна дідусева поведінка змусили її давати поради 

напівбожевільним людям. На щастя, ліки почали діяти. Дідусь знову порожевів і вже 

спокійніше довірив свою долю мільйонера мудрим зятевим рукам. 

— Бубо, пиши! — розпорядився батько.— П’ять, п’ятнадцять… Та ні… я ж знав, що це 

неможливо,— він змахнув дідусевим купоном.— Тут узагалі немає таких номерів. 

— Бо це мультилото,— спокійно пояснив дідусь.— Ти диктуєш результати звідти, а я 

виграв у максілото. Ти ж мені сам докоряв… — почав було він, але батько не дозволив 

йому закінчити. 

— Татку, ви абсолютно праві. Просто іноді ми з Марисею стаємо такі нервові! На 

щастя ви знаєте, що нам завжди хотілося, аби вам жилося комфортно. Ось максілото. 

Бубо, пиши! — повторив батько.— Сім, сімнадцять, двадцять два… О Боже… О 

Боже… — батько пробіг очима цифри й занімів. 

Нестерпну тишу порушувало хіба що схвильоване материне дихання. 

— Ми виграли,— прийшов до тями батько.— Марисю, ми мільйонери. 

Мати так утиснулася в крісло, що не могла навіть підвестися, щоб упасти в батькові 

обійми. Нарешті їй це вдалося. 

— Таточку, татусику,— пищала вона, як маленька дівчинка,— ти… — і тут їй забракло 

слів, і мати просто розплакалася. 

Батько дивився на дідуся непорушним поглядом і відкривав рота, як риба. Тільки Буба, 

не знати чому, поводилася, як звичайно. 

— Вітаю. Щиро кажучи, я гадала, що ти виграєш тільки в бриджа,— підморгнула вона 

дідусеві. 

А той дивно посміхнувся у відповідь і так само дивно відповів: 

— Справжній виграш у лотерею — це ти, Бубо. Жодні мільйони тебе не вартують,— 

і сів, аби дати перше інтерв’ю. 

Якщо досі Буба не уявляла, що люди можуть здуріти протягом п’яти хвилин, то зараз 

цілком могла б написати реферат на тему «Лотерея як дестабілізатор людських почуттів. 

Від агресії до експресії». Вона не впізнавала власних батьків. 

— Татуню,— чіплялася мати,— дозволь запитати, чи ми спробуємо вийти з моїми 

книжками на західний ринок? Переклади не коштують надто дорого. Тобі це 

заіграшки! — переконувала вона,— а в майбутньому ми повернемо всі витрачені кошти! 

Пан Пташник казав, що якби він мав гроші, то не роздумуючи інвестував би в мене! 
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— У пана Пташника немає ані грошей, ані розуму,— заявив дідусь, і його слова бути 

вислухані з повагою. 

— Якщо ти так уважаєш… — погодилася мати. 

— Звичайно, ми подумаємо про твої книжки, Маріє.— великодушно додав дідусь.— 

Треба лише скласти якийсь розумний план перших витрат. 

— Так, так, так! — батько надто сильно поплескав дідуся, який почав кашляти.— 

І знову ви, татку, абсолютно праві! Може, почнемо з інвестицій у приватне 

телебачення? — розмріявся він.— Якщо є грошенята, можна незлецьки заробити. Вкласти 

в якусь передачу штибу «реаліті-шоу». Це ж зараз золоте дно! — батько сягнистими 

кроками міряв вітальню.— Уже є «Старший брат», а от «Старшої сестри» немає. Ви 

розумієте, татку, про що я? 

— Гадки не маю, але якщо ти хочеш мати старшу сестру, і вона не надто дорога… — 

голосно міркував дідусь. 

— Шкода, що ніхто не питає дідуся, чого б він хотів,— несміливо втрутилася Буба. 

На її подив ніхто не заперечив. 

— А й справді! У вас, таточку, певне, є якісь свої мрії?! — у маминому голосі 

вчувалося величезне занепокоєння. 

— Скромні,— заспокоїв її дідусь.— Так склалося, що мої рідні нещодавно позбавили 

мене пенсії… 

— Але ж, татусю,— батько вже стояв перед стареньким з гаманцем, повним банкнот.— 

Я саме збирався підкинути вам трохи грошенят. Тепер, коли ви стали мільйонером, то 

повинні бодай трохи на нього скидатися. 

— Справжнього мільйонера можна впізнати за запахом доброго віскі й дорогого 

тютюну. Більше нічого мені не треба. Ага, ще б я хотів, аби Бартошовій підвищили 

платню. І щоб вона більше не готувала цієї паскудної риби, бо звільню. 

— Дійсно,— притакнула мати.— Я вже й сама не можу дивитися на це розварене 

свинство. Або її бульйон. Вона ж його на трьох крильцях готує… 

— Бульйон я люблю,— заявив дід. 

— Бо він чудово присмачений,— заступився за тестя й Бартошову батько. 

— Але могла б класти більше перцю,— продовжував дідусь. 

— От і я так думаю,— мати схвально похитала головою.— мені теж перцю здавалося 

замало. Але відзавтра все зміниться! 

— Я в цьому впевнений,— підтвердив пан Генрик, і Буба знала, що це правда. 

— Бубо, а ти? У тебе немає жодних бажань? — дідусь дивився на онуку, 

примружившись. 
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— Є, але цього за гроші не купиш,— тихо відказала Буба. 

— Але, мабуть, є таке, що можна й купити,— наполягав він, свердлячи Бубу поглядом. 

— Нові мартенси,— відповіла дівчина, хвилинку подумавши.— Бо тоді, коли мама їх 

позичила, мені не було в чому вийти з дому. 

— Мартенси, Бубо, я куплю тобі із власних заощаджень,— запевнила мати, 

пригортаючи доньку.— Не можна розмінювати мільйонів на дрібнички, правда? 

— Ти права, Маріє,— дідусь виглядав задоволеним таким рішенням.— Я знаю, що ти 

купиш Бубі черевики, бо незалежно від усього, ти людина честі. 

Людина честі швиденько подалася до бару й витягла звідти велику пляшку старого 

«Бурбону». 

— Це треба відзначити! — зворушено проказала мати.— Мені хочеться випити за 

здоров’я мого татка,— додала вона й ніжно пригорнулася до дідуся, який продовжував 

колупатися олівцем у другому вусі. 

Камінець у мартенсі 

Порожня пляшка з-під американського віскі й хропіння, котре долинало зі спальні 

батьків, примусили Бубу збагнути, що родинний вечір тривав до світанку. Вона 

попленталася до кухні, заздрячи дідусеві, що жодний дзвоник на уроки не витягне його 

з теплої постелі й не примусить іти холодного ранку до пастки, сповненої самостійних, 

контрольних та нудних вправ. Сідаючи до столу, вона оцінила тактовність Бартошової, 

яка замість незручних запитань ставила перед нею різну смакоту з холодильника. Завдяки 

цьому Бубі не довелося думати про вчорашній день. Вона була голодна й невиспана. Крім 

того, її переслідувала вперта думка, що у вчорашній ейфорії й несамовитих радощах, 

у яких вона брала участь, завершився якийсь важливий, безпечний період родинного 

життя. А Буба ж мала радіти, що нарешті колесо фортуни зупинилося за її домашньою 

адресою. 

Шаленство, яке охопило батьків, не залишало сумнівів, що несподівана усмішка долі 

у вигляді величезної суми готівкою віщує нову дійсність. А мрії батька й матері набували 

конкретних форм. Вони вже вчора встигли купити мисливський будиночок у Біловезькій 

пущі, стали власниками двох породистих кобил і перевірили в турбюро, скільки коштує 

подорож на Сейшели. Усе наче нічого, проте… 

Добре, що все це мене не стосується,— подумала Буба, дбайливо пакуючи другий 

сніданок. Мимохіть пригадала, що Адась однаково його не їстиме, бо віднедавна став 

вегетаріанцем. Так само, як і Йолька. І з хмарою чорних думок, які кольором нагадували 

новий Йольчин шарф, Буба рушила назустріч морозяному, безсніжному світові поза 

домом. 
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Похмурі думки не полишили Бубу й тоді, коли дівчина поверталася з ліцею. Вони 

тільки змінили форму й тепер більше скидалися на чорне Адасеве волосся, яке так 

кумедно виглядало нині після надмірної порції гелю. Ще трохи, і Йолька перетворить 

його на Кена, думала Буба, налякана швидкими змінами, які відбувалися в Адасевому 

іміджі. Те, що він купив костюма, бо вони з Йолькою почали танцювати в клубі «Самба», 

Буба ще якось могла йому пробачити. Зрештою, вона не мала нічого проти костюмів, хоча 

їй особисто більше подобався Адась у фланелевій сорочці, завеликій на три розміри. Але 

Кен у скаутському мундирі — це вже занадто, подумала вона, дивлячись на рештки снігу 

обабіч дороги. Її мучило сумління. Через ледь проросле зернятко ревнощів і через вплив 

Йольки на Адасеві переодяганки. Бо саме таке зернятко Буба відшукала десь біля свого 

серця. І хоча воно було крихітним настільки, що його не помітив навіть кардіолог, то 

муляло, немов камінець у мартенсі. 

Довго нишпорила в рюкзаку, але ключі вирішили не показуватися. 

Натиснула кнопку домофона, заздалегідь знаючи, як привітає її Бартошова. 

— Знову забула ключі? — монотонний голос, що линув зі стіни, звучав, як добре 

знайома платівка, і Буба всміхнулася до цього голосу так лагідно, як лише могла. 

Швидко піднялася сходами, у надії, що атмосфера майбутнього багатого життя розжене 

похмурі тіні в її душі. Проте, на її жах, у вітальні відбувався суд. Власне кажучи, 

судилище. Мати так кивала над дідусем головою, що ніжно-рожевий капюшон її светрика 

з »Бенеттону» щомиті опинявся в неї на лобі. 

— Що тут відбувається? — слабким голосом запитала Буба. 

Одного погляду на бліде дідусеве обличчя було досить, аби все зрозуміти. 

— Поясни своїй онуці, як ти жорстоко позбавив її грошей! — кричав батько, 

з виглядом людини, котра щойно все втратила.— Якби не твій дідусь, Бубо, ти була б 

зараз багата,— тато глянув на доньку поглядом напівбожевільного банкрута. 

— Онучко,— театральним тоном озвався дідусь,— я позбавив тебе грошей. Але не 

мартенсів,— він переможно глянув на матір, а та — на коробку із взуттям, недбало 

покинуту на столі. 

— Не можна тут класти черевиків,— озвалася Буба, пам’ятаючи пересторогу 

Бартошової. Зазирнула до коробки й щиро зраділа.— Чудові, мамо! Дякую! 

— Немає за віщо,— холодно відповіла мати.— Я зараз не можу купити навіть 

звичайнісінького тонера для принтера. Віддала за ці черевики всі мої гроші, бо ми мали 

бути віднині багатими. 

— А хіба це не так? — Буба пустотливо глянула на дідуся, який теж хотів так на неї 

подивитися, але вочевидь боявся. 
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— Із твоїм дідусем нам це ніколи не загрожує! — батько здався. Важко сів у кріслі, 

заховавши обличчя в долонях. 

— Ти позбавив нас усього… — почала знову мати, але дідусь не дозволив їй закінчити. 

— Ця купа ідіотських вигадок для тебе означає «все»? — удав він здивування.— 

Нічого, крім цього, я вас не позбавив. Ви самі себе позбавили, бо не даєте мені грати. А 

якби я справді виграв? Скільки було б радості? Га? — дурнувато запитав дідусь. 

— А ви не подумали, тату, що сталося б нині, якби Павел пішов із цим фальшивим 

купоном до пані Куницької? Ця жінка ославить нас на цілий мікрорайон! 

— Не нас, а вас, і слушно! Інколи ви справді поводитеся дуже смішно! 

— Перестанемо здаватися вам смішними, щойно ви повернете наші гроші, які я вчора 

дав вам у рахунок мільйона… 

— Їх уже немає. Ви побігли до спортлото, а я — до супермаркету. Можу вас 

пригостити чудовим п’ятнадцятирічним англійським віскі. І сигари маю,— додав він уже 

тихіше. 

Батьки виглядали повністю неплатоспроможними й непередбачуваними. Навіть, коли 

Бартошова нагадала, що риба холоне, вони не підвелися з фотелів із притаманним їм 

ентузіазмом. Буба з усіх сил старалася, аби іскорка сміху, яка розквітала на її верхній губі, 

залишилася непоміченою. Особливо мамою й татом. Дівчина не хотіла бути нечемною, 

але якась бунтівна частинка Буби всередині аж корчилася від сміху. 

— Батьку, принаймні скажіть нам, навіщо ви так учинили? — запитала його мати, а 

рожевий капюшон безпорадно звисав з її шиї. 

— Як це, навіщо? — здивувався дідусь.— Це ж так зрозуміло! Ти почала казати мені 

«татку», а востаннє звернулася до мене так на весіллі з Павлом, коли я подарував вам 

п’ятсот доларів. Пригадую, що в ті часи це були непогані гроші,— дідусь вочевидь не 

вірив, що матір досі не зраджує пам’ять.— А коли б я справді вгадав усі шість? — запитав 

він. 

* * * 

Буба зручно вмостилася на своєму ліжку, так, аби краєм ока милуватися новими 

мартенсами, які вона разом з ногами поклала на бильця. Черевики виглядали просто 

чудово, але те, яким чином вона стала їхньою власницею, викликало в дівчини докори 

сумління. 

Проте вона почувалася майже щасливою, що їй не доведеться передивлятися каталоги 

й проспекти, вибирати острови, на яких більше басейнів, ніж дерев на їхній вулиці. Що її 

кімната не перетвориться на виставку італійських меблів, а батьки залишаться зі своїми 
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звичками, не надто дорогою косметикою й рахунками за телефон. Бо це нормально,— 

думала Буба, ворушачи великим пальцем лівої ноги.— А нормальності не можна купити 

за жодні гроші. Відмовитися від неї означало покинути все те, що власне кажучи, було 

добрим, власним і примушувало дівчину, незалежно від життєвих негараздів, які 

траплялися мешканцям Бубиної квартири, любити власний дім. Вона не збиралася міняти 

його на жодну віллу. Навіть, якби там стояли тисячі коробок з новими мартенсами. 

* * * 

Минав уже третій день дідусевого ув’язнення у власній кімнаті, про що Буба нагадала 

батькам, коли вони саме розхвалювали фрикадельки Бартошової. 

— Так не можна! — намагалася вона промовити до їхніх неприступних сердець.— Я 

читала, що літні люди гірше переносять самотність. А дідусь… 

— Для твого дідуся навіть довічного ув’язнення замало,— перебив батько, шукаючи 

підтримки в материних очах. 

— Подумай, Бубо, як ми могли осоромитися,— підхопила мати.— Така собі Куницька 

ладна роздзвонити всім навколо… 

— Будьте справедливими. Коли дідусь удавав, наче виграв, він повівся шляхетно. 

Віддав вам усе… 

— Справа в тім, що він нас ошукав й усе забрав,— батько не погоджувався на жодний 

компроміс. 

— Він посміявся з нас! — докинула мати й очі її дивно затуманилися.— А ми вже 

могли, Павелку, насолоджуватися яким-небудь іспанським сонцем. Я така запрацьована, 

що мені давно належить відпочинок. 

— То поїдьте куди-небудь разом. На море або в гори. Не треба мати мільйонів, щоб 

побути вдвох. 

— А це ідея,— батько глянув на маму так, наче нині був день святого Валентина.— Що 

скажеш, Марисю? 

— Ну… Може, на море? Знаєш, про що воно мені нагадує? — мамині очі розширилися, 

сповнюючись спогадами, і Буба змогла спокійно перевести подих. 

— Я йду до дідуся,— заявила вона,— а ви подумайте, що зробити з такими чудовими 

мріями. 

І нікому навіть на думку не спало заперечити. 

Дідусь недбало лежав на своєму дивані й насвистував улюблену пісеньку про Аделю, 

яка «одягає сукню тонку». Побачивши Бубу, він перестав насвистувати й відкрив від 

здивування рота. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2970 

 

— Тобі дали перепустку,— не міг начудуватися старенький,— чи ти ризикуєш 

молодим життям, відвідуючи камеру приреченого? 

— Приреченим ти лише станеш, коли я обіграю тебе в бриджа,— Буба заходилася 

тасувати карти й дідусь відразу помолодів. Схопився з юнацьким запалом і зайняв своє 

місце за блискучим столом. 

— Дам тобі можливість виграти. Ти на це заслужила,— дідусь намагався бути 

ввічливим.— А скажи-но, чи подобаються тобі нові черевики? 

— Спасибі, вони суперкласні,— Буба усміхнулася й запропонувала віст. 

— А що там нового в Адася? — дідусь програвав велику кількість очок, тож Бубі спало 

на думку, що таким чином він хоче примусити суперника розслабитися. 

— Не знаю,— неохоче відказала вона.— Я ж не Йолька. 

— І це твій найбільший козир,— серйозно запевнив пан Генрик.— А таких Адасів на 

твоєму шляху буде стільки, скільки двійок у колоді. Ти повинна, дитино, чекати на свого 

козирного короля. 

— Найгірше, що я мушу, а Йолька ні. 

— Дурниці! — обурився дідусь.— Якщо твій Адась справжній козирний король, а не 

який-небудь хрестовий валет, то ти ще цю партію виграєш. Інакше,— мудрував він, 

намагаючись зазирнути в Бубині карти,— нема за ким шкодувати. 

— Це ти, дідусю, мій король,— примружила очі Буба.— Зараз, коли ми з тобою граємо, 

у нас збори, присвячені скаутській пісні. Йолька абсолютно безголоса, Адась теж далеко 

не Паваротті, а я, найкращий голос загону, обрала побачення з тобою. 

— І слушно,— захопився дідусь.— Іноді треба, щоб про тебе згадали. А коли вони собі 

про нас подумають? Коли нас не буде поруч! Цей принцип порушують тільки твої 

батьки,— чесно сказав він.— І лише тоді, коли йдеться про мене,— закінчив старий не без 

гордощів. 

Наступного дня вранці, за сніданком, Буба з дідусем дізналися про спільне рішення 

батьків. 

— Ми їдемо на море,— заявила мати.— Бубо, доручаю тобі опікуватися дідусем,— 

сказала вона так, наче той був витвором мистецтва чи ще чимсь подібним. 

— Але ж я й так завжди його пильную,— нагадала Буба, посміхаючись старенькому, 

який щось шукав у склянці з апельсиновим соком. 

— Що ви там шукаєте? — на материному обличчі видніла відраза, бо дідусь витягнув зі 

склянки руку й випив сік. 

— Сир. Випав мені. 

— Треба казати «впав»,— виправила мати. 
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— Чого це я маю казати «впав», коли він мені випав? З рота,— наполягав дідусь.— Але 

не турбуйтеся, я його вже ковтнув. Привезіть мені з моря лікувальну настоянку 

з бурштину,— зажадав він. 

— У жодному разі. Коли ми востаннє купили вам настоянку, то замість натиратися 

нею, ви її випили, та ще й разом з бурштином. 

— А звідки я міг знати, що ви самі любите бурштин? Цього разу я переціджу її крізь 

ситечко й тверді тіла віддам вам,— запевнив дідусь. 

— Ми вирішили, що на час нашої відсутності сюди приїде бабуся Рита,— батька не 

цікавило, яке враження справили його слова. Він зі стоїчним спокоєм доїдав яєшню. 

— У такому випадку,— дідусь гордовито підвівся з-за столу,— повернувшись, ви 

знайдете тут мій труп. 

— Теж іще налякали! Ви стільки разів обіцяли, а кардіограма у вас краща, ніж моя,— 

зневажливо пирхнула мати.— У будь-якому разі, з бабусею Бубі буде легше. 

— Я так не думаю,— Буба почувалася, як перс пані Коропової між ротвейлерами.— 

Власне кажучи, навіщо турбувати бабусю Риту? — вона гарячково шукала аргументи.— 

Бабуся… бабуся така вразлива… 

— Це вже вирішено,— батько витирав вуста серветкою й задоволено дивився на 

переможених суперників.— Я з моєю матусею витримав двадцять років, то й ви 

переживете сім днів. Хоча я й не певен,— попередив він і захихотів. 

Сніданок закінчувався в атмосфері цілковитої поразки бриджевих чемпіонів. Дідусь 

утратив апетит і сумно позирав на Бартошову. Буба ладна була дати голову на відсіч, що 

ці двоє щойно уклали пакт про ненапад на час перебування тут баби Рити. Бо Бартошова, 

хоча й виглядала мовчазною й гордовитою, теж була добряче спантеличена. І Буба чудово 

знала, чому. 

* * * 

— Як я рідко сюди приїжджаю! Ходи-но, Бубонько, я тебе поцьомаю,— бабуся Рита 

виконала ритуал, який аж ніяк не нагадував поцілунок. 

Бубі навіть здалося, що літня пані старанно уникала торкнутися її вустами, на яких 

видніли сліди віртуальної помади. 

— Прошу поставити валізи в моїй кімнаті,— озвалася бабця до низенького чоловічка, 

який досі ховався за купою багажу.— Генрику, розрахуйся з паном, а тоді привітаємося,— 

розпорядилася вона.— О! І Бартошова тут! — помітила пані Рита без особливої радості.— 

Ви трохи погладшали, пані Аню. Певне, добре тут харчуєтеся. Занадто добре 

й шкідливо,— пригрозила вона кощавим пальцем. 
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Якби можна було сказати, що побачивши цей палець Бартошова заніміла, то саме це 

й сталося. Застигла навіть її міміка, і Буба не на жарт злякалася, що Бартошову вхопить 

ядуха, яка мучила її тоді, коли їхня хатня робітниця дуже нервувала. 

— Ну, дай-но на тебе подивитися, моя дитино,— бабуся обертала Бубою, як дзигою, 

уважно оглядаючи її фігуру. 

— Тобі треба зайнятися плаванням,— заявила вона після тривалих спостережень.— 

Треба знищити цей жирок на стегенцях і сідничках. Шкода, що ти вдалася у свою матір. У 

твого батька завжди була бездоганна фігура. 

— Боюся, я б не почувалася гарно з татовими широкими плечима й залисинами на 

лобі,— намагалася захищати честь матері Буба, але надаремне, бо бабця Рита вже 

втратила до онуки інтерес. 

— Як тут похмуро! — зойкнула вона, увійшовши до вітальні.— Так уже давно ніхто не 

живе! Вам треба зробити генеральний ремонт! Я не спатиму в цьому льоху,— заявила 

вона, зазираючи до всіх кутів кімнати.— Генрику, прошу занести мої валізи до спальні. 

— Генрик отримав чайові й пішов собі,— дідусь виріс за бабчиною спиною 

й намагався дивитися на неї згори. Проте, на його нещастя, бабця Рита була вища. 

— То таксиста теж звуть Генрик? Бо я до тебе звертаюся. 

— А я тобі скажу, люба Рито,— і дідусь недбало плюхнувся в крісло,— що я тут не для 

того, щоб виконувати твої накази. Я волів би почути прохання. Буду вельми вдячний, 

якщо дозволиш, щоб життя в нашому домі продовжувалося по-старому. У твоєму віці ти 

повинна добре розуміти, що я маю на увазі. 

Незважаючи на натяк щодо віку, бабця Рита навіть оком не змигнула, і тільки її 

тоненькі вуста ворухнулися так, наче хтось вливав у них смертельну отруту. 

— Я бачу, ти перетворився на в’їдливого й неврівноваженого старигана,— вона вдала, 

ніби щиро стурбована.— І це погана ознака. Мій другий чоловік став таким за два тижні 

до смерті. Спершу я не звернула уваги на цю зміну в його поведінці, лише коли професор 

Мачек переконав мене, що це симптоми… 

— Рито! Твій чоловік попри все повинен опинитися в книзі рекордів Гіннеса. Скільки 

років провів бідолаха у твоєму товаристві?.. Три? 

— Мої валізи давно повинні стояти в спальні,— тоненькі вуста ледве пропускали 

сичання, яке відбивалося від дідусевих грудей. 

Буба стояла на порозі, похнюпивши голову. 

— Ласкаво просимо, бабусю! — зітхнула вона подумки й важкими кроками в нових 

мартенсах подалася по рюкзак. 

Млинці — це вам не кожух 
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— Переживаєш через ту трійку? — Агата намагалася перекричати галас великої 

перерви.— Я б за трояк з історії віддала мої нові джинси,— вона захоплено глянула на 

«Левіси», які обтягували її ноги. 

— А я свої нові черевики за святий спокій удома,— озвалася Буба. 

— Тобі влаштовують скандали через трійки? — здивувалася Агата й відкрила рота. 

— Ні. Бабуся приїхала, а це означає, що до її від’їзду я не матиму спокою. 

— Е-е-е, перебільшуєш. Я б хотіла мати бабусю,— Агата споважніла й більше не 

виглядала здивованою. 

— Але не мою,— за цим коротким Бубиним реченням ховалося пекло її дитячих 

спогадів. 

— А чому, власне кажучи, ти так її не любиш? Старенькі бувають такі милі… 

— Бувають… Усі, окрім неї,— простогнала Буба.— Бабуся ціле життя була 

вчителькою,— майже пошепки пояснювала вона подрузі й нарешті побачила в її очах 

зрозуміння. 

— Тоді це інша справа,— Агата глянула на Бубу співчутливим поглядом.— І ця бабця 

у вас залишається? — спитала вона просто так, бо не належала до тих Бубиних подружок, 

що цікавилися її телевізійним батьком. Агату цікавила Буба. 

— Пробуде з тиждень, може, довше. А цього вистачить, Щоб дідусь набув важкої 

депресії, я — комплексів, а Бартошова — неврозу, як це було рік тому. 

— Ти диви,— зітхнула Агата тоном знавця педагогів,— одна вчителька, а скільки лиха 

здатна наробити… 

Підтвердженням сказаного була самостійна з геометрії. Крім Буби, котра дивом 

розв’язала дві задачі, та Кшиштофа, який не робив нічого іншого, крім розв’язування 

задач, усі нічого не написали. 

— Мені шкода,— кажучи це, математичка, здавалося, була на сьомому небі,— але я не 

уявляю собі подальшої співпраці з вами. 

— То ви, пані вчителько, підете від нас? — наважився запитати Мілош, кандидат на 

найнижчу середню оцінку в ліцеї. 

— Я ні,— кисло всміхнулася Сокира.— Усе, а принаймні середній бал з мого предмета 

вказує на те, що це ти, Бродзевич, підеш від нас. Ну, що ж… Нам тебе бракуватиме. 

Буба поверталася з Мілошем. Він їй подобався, бо був нормальним хлопцем і ніколи не 

клеїв дурня. 

— Скажи, Бубо, ти що, на амфетаміні сидиш, що тобі все вдається в Сокири? У мене 

навіть таким чином нічого б не вийшло. Щось тут не те,— він усміхнувся до Бубиного 

помпончика на шапці,— ти наче нормальна, не колешся, а отримуєш в неї трійку. 
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— Та немає тут жодної таємниці. Останнім часом удома було так зле, що я просто весь 

час училася, щоб не здуріти,— пояснила вона, запихаючи змерзлі руки до кишень куртки. 

— Я навіть у тюремній камері не торкнувся б геометрії. Але як це пояснити моїй 

мамі,— роздумував Мілош. 

— А що, вона ніяк не збагне, що можна не любити геометрію? 

— Ні, бо вона архітектор. 

— О! — Буба його повністю розуміла,— тоді це дійсно проблема. У мене, крім «як 

справи», сказаного задля годиться, ніхто про бурсу не питає. Нині буде гірше, бо бабця 

приїхала. 

— Ну, то класно! Принаймні, маєш чим похвалитися! 

— Чим похвалитися? Цією трійкою? Мілоше! Ти сам не тямиш, що кажеш! 

— Оце-то так! Півкласу життя ладне віддати заради такого, а ти наслухаєшся 

претензій! — у Мілошевому голосі вчувалося співчуття до такої несправедливості.— 

Якщо хочеш,— запропонував він,— то я піду з тобою й скажу твоїй бабці, що означає 

задовільна оцінка для учня Сокири. Та це ж як перепустка в політех. 

— Краще не треба! — засміялася Буба.— Ліпше не знайомся з нею, бо погано 

думатимеш про цілу родину. А бабця в нас виняток. Раніше я гадала, що любитиму її, 

коли мені виповниться років сорок, але моя мама стверджує, що ні… 

— Та гаразд! — Мілош блискавично зрозумів ситуацію.— Якби твоя бабця довідалася, 

які оцінки в мене, певне, я навіть не міг би тебе зі школи проводжати. А це було б 

найгірше,— ледь чутно закінчив він. 

Буба глянула на нього з величезним подивом. Витягла руки з кишені, бо їй раптом 

стало якось дуже тепло. Можливо, більше біля серця, аніж в місці, де звичайно носять 

рукавички. Але це не мало великого значення. 

Нарешті вони зупинилися. 

— Якщо захочеш спробувати порозв’язувати різні варіанти прямої й круга, можеш до 

мене заскочити. Це не так уже й важко,— дівчина ніяково усміхнулася. 

Буба сердилася на себе. Найдужче за рум’янець, який укривав її щоки. Це від морозу,— 

подумки переконувала вона себе. 

— Ну,— Мілош дивився на Бубу якось так… гарно.— Хочу,— відповів він, 

помовчавши хвильку.— Мабуть, це єдина нагода, щоб бодай зазирнути до цієї чортової 

геометрії. 

— Зідзвонимося? — Буба червоніла чимраз дужче. 

— Звісно. 
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Вона помахала йому замерзлою рукою й рушила додому. Наче все було таке саме, як 

завжди. Той самий сквер, повний голодних галок. Той самий волонтер у яскравому 

костюмі папуги, який навчав дітей правил дорожнього руху й бігав з табличкою з написом 

«стоп», навіть ті самі пенсіонери, які простували маленькими кроками, тримаючи одне 

одного попідруки. Те саме блакитне таксі на стоянці. Але Бубині очі виразно бачили, що 

все це трохи змінилося. Галки промовляли людськими голосами. Пенсіонери вочевидь 

помолодшали. І навіть старе таксі виглядало так гарно, виблискуючи хромованими 

деталями, що могло позмагатися за перше місце серед усіх автомобілів на Звіринецькій. 

Чари тривали до тієї миті, доки Буба не натиснула кнопку домофона. 

— Це ти, Бубо? — із пристрою долинуло нещадне підтвердження присутності в домі 

бабці Рити. Її голос перелякав перса пані Коропової й вібрував у повітрі, немов авіаційна 

сирена.— Швидко піднімайся нагору, бо ми чекаємо на тебе й не сідаємо обідати. Де ти 

поділася? — питалася бабця в перехожих, які зупинялися під будинком. А Буба вже 

стояла біля дверей, і з важким серцем шукала відповідні слова для привітання. 

— Не сьорбай, Бубо,— пані Рита сиділа неприродно прямо, немовби під блакитним 

жакетом було вмонтовано пристрій, що примушував її триматися рівно як струна. Вона 

зверталася до Буби, але краєчком ока стежила за маршрутом, який здійснювала дідусева 

ложка між ротом і тарілкою. 

— А чим тобі, Рито, заважає сьорбання? — дідусь аж ніяк не переймався її докорами.— 

Суп нашої Бартошової такий чудовий, що важко втриматися й не сьорбати,— старенький 

спромігся на комплімент хатній робітниці. 

З виразу бабчиного обличчя легко можна було здогадатися, що дідусеві слова поцілили 

у вразливе місце. 

— От-от,— кашлянула бабця,— якщо вже про це зайшла мова… Я прохала б, щоби під 

час моїх відвідин Бартошова готувала бульйони з нежирної птиці. Ця жахлива голяшка — 

це ж просто кілограм смерті. Я давно не їла чогось такого шкідливого,— бабусині вуста 

викривилися підківкою, яка свідчила про її найвищу зневагу до свиней. 

— Бо ти ще не куштувала скаженої корови. 

Ця приємна балачка аж ніяк не прикрашала споживання їжі. 

Дідусь сьорбав за двох. Бабця спохмурніла, Буба втупилася очима в тарілку, шукаючи в 

ній кілограм смерті. 

І тільки Бартошова посміхалася, миючи посуд. І цієї усмішки Буба ніяк не могла 

пояснити. 

— Ви живете у великому місті, а поводитеся, як селюки,— бабця відпочивала по обіді, 

напівлежачи на дивані, осторонь від диму дідусевої сигарети.— Негігієнічно, нічого не 
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плануючи, демонструючи погані манери. Скажи-но, коли ти востаннє була в театрі? — 

вона начепила на носа окуляри й Буба пригадала казочку про Червону Шапочку, точніше, 

сцену з вовком, який хотів краще бачити.— Ну ж бо! — підбадьорила бабця,— то коли ти 

була на якій-небудь виставі? 

— Навіщо їй ходити до театру, якщо в неї вдома постійні вистави? — прийшов на 

допомогу дідусь, гортаючи газету. 

— Я й анітрохи не сумніваюся,— бабця відкопилила губу.— Те, що відбувається в 

цьому домі, нагадує цирк, а це надзвичайно шкідливо,— бабусин голос досягнув 

максимальної висоти. 

— Надзвичайно шкідливими бувають вистави нудні й повчальні. Ти, дорога Рито, якраз 

і з’являєшся в нас із таким репертуаром,— дідусева голова сховалася за сторінками газети, 

тож тепер бабця зверталася із претензіями до Адама Малиша з першої сторінки «Газети 

Виборчої», який саме готувався стрибнути із трампліна. 

— Якщо ця дівчина,— бабця говорила про Бубу,— перебуватиме під одним дахом 

з таким, як ти, то мене нічим не здивуєш,— процідила вона. 

— Тут ти помиляєшся,— дідусь на мить визирнув із-за Малиша.— Вона ще не раз тебе 

здивує. І ця дівчина, і навіть я. 

Буба знала, яким буде продовження розмови, що неухильно наближалася до сварки 

у фіналі. Тому з усмішкою добре вихованої панночки подалася до своєї кімнати. Там вона 

тоскно глянула на стінний календар, де золотистим маркером було обведено дату 

бабусиного від’їзду. Ще стільки днів,— щиро засмутилася дівчина.— А могло бути 

цілком непогано,— думала вона, звинувачуючи дорослих в ускладненні навіть 

найпростіших речей.— Адже ці дні більше ніколи не повторяться. Зіпсовані й нікому не 

потрібні, вони зітруться навіть у пам’яті. А шкода. І Буба посміхнулася, бо раптом їй 

спало на думку, що було б немудро стерти з пам’яті всі події сьогоднішнього дня. 

Пригадала галасливих галок і ямочки на Мілошевих щоках, яких вона досі не помічала. 

Присяглася собі ніколи про них не забувати, відкрила щоденника й записала в ньому, що 

Мілош нормальний хлопець. Трохи подумавши, додала: «Дуже навіть нормальний і так 

приємно усміхається». 

* * * 

— Сьогодні, Бубо, я проведу тебе до ліцею,— заявила бабуся за сніданком. 

— У тебе є справи в місті? — увічливо поцікавилася Буба. 
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— Ні, люба дитино,— пані Рита зберігала цілковитий спокій, краючи часник 

і вкладаючи білу гірку порізаних зубчиків на бутерброді.— У мене є кілька справ у твоєму 

ліцеї. Я збираюся подивитися на оцінки й з’ясувати, хто тебе вчить. У наш час… 

— Бабусю,— Буба недовірливо спостерігала, як біла гірка зникає в бабусиному роті.— 

Зараз так не роблять. Є батьківські збори… 

— Не вчи вченого їсти хліба печеного. Я працюю в школі ціле життя… 

— Працювала, Рито,— дідусь звів погляд догори,— на нещастя цих беззахисних 

створінь, ти була вчителькою понад сорок років. 

— І що? — набурмосилася бабця. 

— І годі! — відказав дідусь.— Не роби Бубі сорому. 

— Якого ще сорому? 

— Просто так кажуть. А якщо підеш до школи, то саме так і буде. 

— Я здатна осоромити онуку? Довоєнна Ягеллонка… — відсапувалася бабуся. 

— Отож-бо й воно,— дідусь вирішив заатакувати з іншого флангу.— Якщо вчителі 

довідаються, що Бубина бабця закінчила Ягеллонський університет, то вони нашу дитину 

з’їдять без хліба. 

— Без якого хліба? — нічого не розуміла бабця. 

— Це лише так кажуть,— заспокоїв її дідусь.— Але якщо підеш до ліцею, то її з’їдять. 

— Нічогісінько не тямлю. 

— Заздрість… — дідусь зробив поважну міну й підняв вказівний палець.— Заздрість, 

Рито, серед сучасних педагогів, не таких гарно освічених, як ти, і без належного 

виховання — це надзвичайно поширене явище. 

— Гм-м,— бабця замислювалася, підступ це, чи комплімент.— Тобто, справа в 

заздрощах? — запитала вона про всяк випадок. 

— Тому я запрошую тебе на сирник по-віденськи. Дами не повинні ходити до шкіл для 

простолюду. 

— З тобою важко не погодитися,— бабця привітніше глянула на дідуся.— Але… — 

вона пригадала собі якусь неприємну ситуацію, бо на її обличчі вималювалася 

непевність.— Минулого року ти теж мене запросив, а потім я сама мусила платити… 

— Минулоріч я ще не був джентльменом,— пояснив дідусь, відгризаючи шкірку від 

скибочки цитрини. Бабуся знову скривилася, але цього разу приязніше. 

— Ну, що ж, Бубо. Доведеться тобі нині самій піти до ліцею. Твій дідусь вирішив 

зрівняти рахунок… 

— Звичайно, бабусю,— швиденько погодилася Буба, і в неї раптом знову з’явився 

апетит. 
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* * * 

— Доброго дня, шановні. На жаль, мій син з невісткою поїхали на море… — 

пояснювала бабця своїм пронизливим голосом, який змішувався з контральто 

Маньчакової. 

— А ми власне кажучи, до пана Генрика й Буби. Зіграти партійку,— пані Віолетта 

просунула голову у дверну щілину, сподіваючись, що із глибини помешкання нарешті 

прийде хтось на відсіч цій непередбачуваній особі в старосвітському жакеті й дозволить 

Маньчакам покласти на столі свого записника. 

— Дивіться-но! — дідусь намагався відстрашити пані Риту непритаманною йому 

сердечністю.— А хто ж це до нас завітав?! Завжди вірні своєму обов’язкові,— вигукував 

він, а бабця чимраз сильніше хапалася лівою рукою за серце. Нарешті вона подалася вглиб 

коридору, розпачливими жестами показуючи онуці, що кличе її. 

— Зізнайся, Бубо, це свідки Єгови? Я відразу зрозуміла. Щойно побачила цю її слизьку 

посмішку… Навіщо ви це зробили? Не досить того, що мій син перестав ходити до 

костелу, то він ще вступив до секти?! — бабця не давала Бубі й слова вимовити, а вигляд 

Маньчакової, яка знімала пальто, призвів до того, що вона стискала серце вже двома 

тремтячими руками. 

— Але, бабусю,— Буба усміхалася й тягла її до кухні,— це ніякі не свідки. Це родина 

Маньчаків. Бриджисти. Вони приходять до нас щовівторка, іноді ще й у середу, а 

найчастіше чотири рази на тиждень. І ми лише граємо з ними в карти. 

— Азартні ігри? — бабця впала на кухонний стілець і, здавалося, не дихала.— Це ще 

гірше! А ця жінка? Здається, вона притягла під светром рулетку! 

— Ні, пані Віолетта екстравагантна, але не настільки. Під светром нічого такого немає 

— то вона погладшала. 

— І що мені робити? — бабця скидалася на безпорадну ляльку, власне кажучи, на 

манекен, який примусили сісти.— Я пообіцяла твоїм батькам, що пильнуватиму за 

порядком у домі. 

— Батьки примушують дідуся й мене грати в цей бридж. А сьогодні ми зіграємо в 

дідусевій кімнаті, щоб не заважати тобі. 

— Не заважати! — засопіла бабця.— Але ж ці люди заважають лише своїм виглядом. 

Вони не нашого кола. 

— Вони дуже приємні й культурні,— Бубу прикро вразили бабчині слова хоча б через 

те, що Маньчаки більше цікавилися її юним життям, ніж бабуся. 

— Хто ця засушена жінка? — поцікавилася Маньчакова, повісивши своє пончо на 

дідусів стілець. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 2979 

 

— Нічого особливого,— не зовсім чемно кинув пан Генрик.— Між нами кажучи, це 

якась далека Павлова родичка. Із Казахстану чи Сибіру, щось таке… Він її запросив, 

бідолашку, на тиждень, щоб вона собі трохи під’їла, бо там у них,— дідусь зробив 

серйозне обличчя,— зрозуміло, біда аж пищить. 

— Я так і подумала,— пані Віолетта замислилася про земляків на Сході.— Вальдеку,— 

звернулася вона до чоловіка,— ми теж повинні щось їй дати. Може, якусь косметику? У 

мене, наприклад, є крем, який мені не підходить. Або твій одеколон… 

— Він теж вам не підходить? — підхопив дідусь тоном, сповненим зрозуміння. 

— Вальдекові не підходить,— Маньчакова не встигла образитися, бо перейнялася 

долею поляків у Сибіру й важко розставалася з непотрібними речима.— Або той 

смугастий светр? — продовжувала вона дуже обережно. 

— Дайте спокій,— дідусь почав швидше роздавати карти.— Їм, там у Сибіру, потрібні 

кожухи, а не светри! 

— Кролячу шубу не віддам,— про всяк випадок попередила пані Віолетта, беручи 

карти. 

— Я знаю,— дідусь уже підраховував очки й упорядковував масті.— Ця прив’язаність 

до тварин дійсно зворушлива й свідчить про ваше добре серце,— урочисто заявив він. 

Маньчакова перестала замислюватися над дідусевими словами, щойно виявила 

відсутність винової масті. 

— Але щось-таки мені перепало,— її щирість, без сумніву, пояснювалася прекрасним 

набором чирви. 

— Е-е-е,— зневажливо поставився дідусь до гарних намірів Маньчакової.— Краще не 

треба. Вона лише вдає даму, їй буде прикро… Ну, і Павел неодмінно подбає про якісь 

подарунки. 

— Ой, не знаю, не знаю,— у пані Віолетти на цю тему явно була власна думка.— 

Останнього разу він образився на нас через два дурних млинчики. А млинчики — це вам 

не кожух! 

— Винова шістка,— озвався дідусь, поклавши край дружнім намірам Маньчакової, яка 

ладна була відкрити свою шафу перед гостею з Казахстану. 

Буба за звичкою подумки посміхалася. У своїй уяві вона бачила, як бабця Рита, що 

користувалася виключно «Шанель № 5», нюхає одеколон Маньчака. Уявила також її, 

одягнену в екстравагантне пончо пані Віолетти та пілотку із чорного каракуля. І дійшла 

висновку, що ніхто не народжується Фелліні. Зате ним може стати кожен, хто вміє 

дивитися. Реконтруючи винову шістку, вона була впевнена в результаті гри. Особливо 
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потому, як на полірованій поверхні дідусевого столу вгледіла, що в Маньчака повністю 

відсутні козирі, які могли б загрожувати їхньому чудовому шоломові. 

— Не розумію, як це сталося,— зіщулилася пані Віолетта під грізним чоловіковим 

поглядом.— Ми ж завжди вигравали в них з такими картами. 

Вираз Маньчакового обличчя був такий, немовби він щойно довідався про заслання в 

Сибір. Пан Вальдек у відчаї запхнув свого записника до кишені посткомуністичної куртки 

й насунув на очі капелюха. 

— Когось ви мені нагадуєте,— дідусь не міг відірвати погляду від його кремезної 

статури. 

— Певне, бубнового валета,— посміхнувся Маньчак усмішкою переможеного. 

— А от і ні! Ви нагадуєте мені пана Перелку. Головного бухгалтера, який у тисяча 

дев’ятсот п’ятдесят шостому році запроторив свого сина до в’язниці. За розтрату,— вів 

своєї дідусь. 

— Успіхи в грі вам шкодять,— відрізав сухо Маньчак.— Наступного разу ми вас так не 

скривдимо. 

У кінці коридору замаячіла постать бабусі Рити, яка мовчки спостерігала за всією 

компанією. Пані Віолетта непомітно штурхнула чоловіка, й обоє заусміхалися найбільш 

співчутливою посмішкою, на яку лише спромоглися. 

— До сві-да-ні-я,— голосно й виразно промовила Маньчакова. 

— До сві-да-ні-я,— повторив Маньчак. 

Здивована бабця лише через хвилину прийшла до тями. 

— До свіданія,— відізвалася вона з бездоганною вимовою. 

І в коридорі зробилося тихо. 

— Дуже дивні люди,— заявила бабця,— але знаєте, що? Я відразу підозрювала, що це 

якісь репатріанти. А тим, кого так скривдили доля й Вітчизна, я ладна пробачити все! 

Кухонне пекло 

Дідусь стояв у супермаркеті біля своїх улюблених полиць і захоплювався смаковим 

букетом шампанських вин. Буба перелякано помітила, що він сховався в тісному колі 

слухачів, і витягнути його з юрби шанувальників було неможливо. Наблизившись 

настільки, щоб скидатися на ще одну жертву переконливої оповідки пана Генрика, 

дівчина із жахом помітила серед пальт, кожушків та шубок, котрі оточили дідуся, знайому 

зелену куртку, у кишенях якої були не менш знайомі руки. Буба подалася геть, коли 

власник зеленої куртки серйозно поставив дідусеві запитання. 
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— Скажіть, чи на вашу думку,— звертався він до старенького, дивлячись на нього як на 

експерта в галузі алкогольних напоїв,— молода людина має право випити келих вина, чи 

навпаки, рекламу й дегустації серед молоді треба суворо заборонити? 

— Браво, юначе! — дідусь схвально ляснув у долоні.— Влучне, розумне питання. Чому 

щось хороше й корисне повинно дозволятися тільки після вісімнадцяти років? Дамо 

молодим приклад розумної поміркованості, вишуканості в поводженні з божественним 

трунком! — виголошував він на весь магазин.— Виховаймо майбутні покоління 

бувальцями винарень, а не смердючих барів «під кущем»! Покажімо нарешті, що йдеться 

не про кількість, а про якість, бо там, де існує культура пиття, там є й розум життя… — 

решта дідусевого монологу потонула в бурі оплесків. Аплодували продавчині 

й пенсіонери. Аплодувала молода пара з дитиною в «кенгуру». Аплодував пан Леон, 

кочегар супермаркету, знавець менш вишуканих напоїв, зате частий бувалець барів, про 

які згадував дідусь. Аплодував Мілош, задоволений відповіддю на своє запитання. 

— Нічого не поробиш,— подумала Буба.— Доведеться сказати, що дідусь стоїть у черзі 

по ліки.— І тихенько, навшпиньках, попрямувала до виходу. 

Удома вона застала бабцю, що тупцювала біля телефону, відійти від якого не дозволяв 

закороткий телефонний шнур. 

— Я не розумію тебе, бо ти плачеш, а не говориш! — кричала вона до слухавки.— 

Повільніше, Марисю. Яка Сильвія? Ой, ти перебільшуєш! І що з того? Ну, що танцював? 

Не будь дріб’язковою! Може, тільки тому з нею, бо нікого іншого не було? Ох, ти 

дружина, а це зовсім інша справа! Який котик? Говори голосніше! Павел знайшов котика? 

Але він мав у дитинстві алергію на шерсть! Послухайся мене, Марисю, не привозьте цього 

кота, бо пошкодуєте,— бабця замовкла й утупилася в мовчазну слухавку.— Добре, Бубо, 

що ти вже повернулася. Якщо твоя мати пише так само, як говорить, то воно й не дивно, 

що ніхто її не читає. 

— А що сталося? 

— Звідки я знаю? — бабуся стенула плечима.— Не досить, що вона без причини весь 

час плакала, то ще й говорила такі дивні речі. 

— Які речі? — допитувалася Буба зі зростаючим занепокоєнням. 

— Ну, що вони були на вечірці в будинку відпочинку й Павелек танцював. Якщо вони 

пішли на танці, то це ж цілком зрозуміло, що він не в хокей грав… 

— Може, він танцював не з мамою? — здогадалася Буба. 

— Але ж, дитино моя,— бабця глянула на онуку зневажливим поглядом,— такого 

мужчину, як твій батько, жінки просто обожнюють, і в цьому немає нічого дивного… Але 

навіщо їм кіт? 
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— Кіт? — перепитала Буба.— Бабцю, ти, певне, щось не так зрозуміла. 

— Якраз навпаки! Я добре чула, як твоя мати, весь час ридаючи, говорила, що до Павла 

причепився котик. 

— Котик? 

— Киця чи котик. Щось таке. Я лише одного боюся. Павелек міг забути, що в нього 

алергія на котів. Він завжди реагував на шерсть. А твоя мати наполягає, щоб цю тварину 

привезти. 

— Чому ти вирішила, що вона цього хоче? — Буба приховала усмішку. 

— Бо вона чітко сказала, що коли вони повернуться, то твій тато із цим котиком може 

жити в мене. 

— Це справді проблема,— погодилася Буба. 

— Авжеж, що проблема,— бабця виглядала занепокоєною.— Я взагалі ненавиджу 

котів… 

— А собак? — Буба раптом усвідомила, що хоча й пам’ятає бабусю змалку, але майже 

нічого про неї не знає. 

— Навіть не згадуй! Якби у вас був пес… — у бабчиному голосі зростало 

напруження,— ноги моєї тут не було б. 

— Зрозуміло,— відповіла Буба й пішла слухати новий диск Миськевича. 

Дідусь повернувся в чудовому настрої, із пляшкою дешевого вина під пахвою. 

— Рито,— погукав він з порога,— а в мене сюрприз! 

— Буба сказала, що ти пішов до аптеки по ліки. А це що? — бабчин погляд негайно 

спинився на пляшці з дешевою кришечкою. 

— Сироп,— не змигнувши оком відповів дідусь.— Тільки за рецептом,— попередив 

він, побачивши в її очах недовіру. 

— Е, ні! — імпульсивно заперечила бабця Рита.— Коли вже я тут господиня, то не 

дозволю таких сиропів!… Ну, хіба що це з Божої аптеки… — знайшла вона компроміс, 

уникаючи сяючого дідусевого погляду. 

— Саме так, Рито! — дідусь голосно поставив підозрілу пляшку на столі.— Ця 

мікстура не одному пенсіонерові життя врятувала, а про пенсіонерок я взагалі мовчу… 

Проте,— додав він урочисто,— ти, Рито, сьогодні виглядаєш, як квітуча троянда. Ніяка ти 

не пенсіонерка! 

І за енергійною ходою, з якою бабця рушила до кухні, Буба зрозуміла, що дідусь 

підшукав собі дуже химерну компанію для споживання гиденного вмісту вже 

відкоркованої пляшки, з якої долітав нудотний запах. 

* * * 
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На календарі в Бубиній кімнаті меншало днів, позначених червоним хрестиком, а це 

віщувало швидкий бабчин від’їзд, повернення батьків, а разом із цим стабілізацію 

кулінарних призвичаєнь. Буба не могла зрозуміти, чого вона прагнула більше, хоча 

потайки мріяла, передусім, про те, аби Бартошова могла безперешкодно хазяйнувати в 

їхній маленькій кухні, і щоб до їхньої хатньої робітниці нарешті повернувся спокій. 

Проте вже протягом тижня, тобто від появи бабці Рити в домі, обличчя Бартошової 

марніло й перетворювалося на великий зморщений апельсин, викривлений терпкою ба, 

навіть болісною усмішкою. Бубі від неї теж робилося гірко на душі й дівчина дивувалась, 

що їхнє велике помешкання стало замалим для двох жінок, які з однаковою пристрастю 

люблять готувати й мити посуд. 

Вона прокинулася занепокоєна, бо вдома панувала тиша, а це неодмінно віщувало 

якусь бурю. Щоб довідатися, яку саме, треба було встати й почистити зуби. Дорогою до 

ванної Буба наштовхнулася на усміхнену бабцю у фартусі Бартошової. 

— Бубо,— заговорила бабця тоном особи, яка про все знає якнайкраще,— у мене тільки 

чудові новини. Бартошова не прийде. У неї вихідний, а я займуся твоїм здоров’ям. 

Сніданочок на столі! 

Побачене Бубою свідчило про те, що її улюблена яєшня теж отримала вихідний, бо на 

тарілці височіла гора овочів, які треба було запивати біойогуртом. Єдине, що в ньому 

нормальне, це термін придатності,— подумала Буба після трьох ковтків і почала похапцем 

пакувати рюкзак. У неї не було найменшого бажання вислуховувати коментарі дідуся, чий 

сніданок складався з таких самих овочів, чвертки помаранчі та якогось смердючого 

трав’яного чаю. Перш ніж Буба встигла відчинити двері, почувся жалібний дідусів плач. 

— Ти не можеш так зі мною вчинити! — кричав дідусь.— Я прохав яєшеньку. 

Одненьке манюнє яєчко! Нічого мені більше від тебе не треба, лиха ти жінка! 

— На обід буде французький багет з овочевим фаршем,— мстиво процідила бабця, 

і Буба тихенько вийшла із квартири, розуміючи дідусів смуток. 

Його розпач чутно було навіть на першому поверсі. Пан Коцютек тричі підводив 

голову, задоволено посміхаючись. 

— Сцо, Бубо,— озвався він, застібаючи пальто.— Нас доблодій цимсь невдоволений? 

Так голосно клицить, аз ляцно! — він злостиво засміявся, бо не любив дідуся, і подався в 

незастебнутому пальті до свого банку. Буба стенула плечима. 

— Навіть пан Коцютек «смієцьця з насої лодини»,— мстиво подумала Буба, 

вливаючись у ранковий вуличний рух. 
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На перехресті зустріла Адася. Бубине серце зробило кілька сальто назад (шкода, що 

Шварценегер не міг цього побачити) і зайняло звичне місце. Гірше було з руками, бо 

дівчина не могла опанувати їхнього тремтіння. 

— Привіт,— кинув Адась, сповільнюючи сягнисті кроки. 

— Привіт,— промурмотіла Буба. 

— Польську маєш? — Адась вочевидь волів триматися безпечних тем.— Ну, певне, що 

так,— додав він за мить.— Хто-хто, а ти точно написала, сторінок, мабуть, на п’ять. 

— Написала. На п’ять,— присоромлено погодилася Буба. 

Вона підсвідомо розуміла, що за цим крився вчинок, якого Адась не схвалював. 

— А ми не написали,— віднедавна Адась про все говорив у множині. 

Навіть, коли він сам, то поруч Йолька,— подумала Буба, відчуваючи, як крихітне 

зернятко ревнощів поступово зменшує радість від прогулянки з Адасем. Певна річ, що 

вона б ніколи в цьому не зізналася. 

— Тема була неважка,— Буба спробувала виправдати свою працьовитість. 

— Я б сказав — банальна,— Адась зневажливо закопилив губу й навіть не глянув на 

Бубу.— У нас просто не було часу на такі дурниці. Ми були на сесії. 

— На сесії? — уява Буби змалювала Адася з Йолькою в перших рядах університетської 

аудиторії.— В університеті? 

Адась закопилив губу ще більше. 

— На фотосесії. У справжній телестудії. У Йольки є шанс стати ведучою такої собі 

молодіжної передачі «Самі про себе» чи щось таке. У кожному разі, про молодь,— Адась 

зібрав усю свою мужність і закінчив.— Вона виглядала в сто разів краще, ніж інші 

кандидатки. 

— Я в цьому не сумніваюся,— підхопила Буба з доброзичливістю, якої сама в собі не 

підозрювала.— А коли вона говорила на камеру, то як було? 

— Ну… Розумієш… Це вже другорядна справа. Але теж непогано… Цілком пристойно. 

Я б не вимовив жодного слова, а вона! Кілька речень, причому так, імпровізуючи. Коли 

Клінтон її побачить на каналі, ото здивується. 

— Вона говорила англійською? 

— Польською, але зате на телебаченні,— відрубав Адась, і Буба полегшено привітала 

двері школи, які досі не надто любила. 

Відтоді, як Йолька почала зустрічатися з Адасем, Буба більшість перерв проводила в 

ліцейській бібліотеці. Інші дівчата теж були симпатичні, але Буба не відчувала якоїсь 

особливої потреби шукати подруг. Особливо тому, що продовжувала відчувати, як їй 

бракує колишньої дружби з Йолькою. Не кажучи про відсутність розмов з Адасем, якого 
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вона знала найдовше, ну і взагалі… Вона здивувалася, коли побачивши її, Агата відійшла 

від стіни в класі й радісно підбігла до неї. 

— Глянь, що в мене є,— вона витягла з рюкзака книжку.— Мабуть, ти ще не 

читала? — запитала Агата з такою надією, що Буба відчула обов’язок її ошукати. 

— Ні. Не читала, але хотіла б. 

— Тоді бери, швиденько прочитай, бо я пообіцяла братові. Він молодший, тому 

почекає. 

— То, може, спершу… — Буба вже пошкодувала про свою нещирість. 

— Ти що! Я її здобула спеціально для тебе, і Кайтек про це знає. 

— Спасибі,— відповіла Буба й уперше помітила, що в Агати дуже гарні очі. Такі 

усміхнені, без тіні якихось поганих думок. І такі чисті. 

— Моя бабуся, про яку я тобі нещодавно розказувала… 

— Та, що мала приїхати? — Агата могла похвалитися справді ідеальною пам’яттю. 

— Атож. Вона приїхала й почала порядкувати в нашій кухні. І знаєш, що сталося? У 

мене в шлунку сира морква, зерна пшениці й півлітра йогурту, а мій дідусь… Невідомо, 

що з ним діється, бо я втекла з дому подалі від цієї кулінарної катастрофи. Я тобі 

розповідаю все, як воно є, бо пригадую, як ти заздрила мені, що в мене є бабця. 

— Я й досі тобі заздрю,— зітхнула Агата,— але на великій перерві почастую тебе 

пончиком із кремом. Цей крем допоможе тобі повернути любов до всіх бабусь на світі. 

Мені принаймні завжди допомагає. 

Сівши за парту, Буба засмутилася. Подумала, що було б значно приємніше, якби Агата 

стала її подругою. На щастя, є ще великі перерви,— сказала вона собі, перш ніж енергійна 

вчителька польської, із чарівним прізвиськом Редбулька, розпочала складний монолог про 

святого Олексія. Невідь чому, святий видався Бубі героєм середньовічного мультика 

й протягом усього уроку дівчина ледь стримувала дурнувату посмішку. 

Удома панувала атмосфера важкої мовчанки. Якби її тягар завдати собі на плечі, можна 

було б не ворухнутися до кінця життя. Або тягати цей вантаж, як Сізіф свою жахливу 

каменюку. Саме так оцінила Буба ситуацію вдома. Дідусь ледь підморгнув утомленими 

повіками. Бабця не озвалася з іншої причини. Нещасна запіканка перетворилася на 

шматок вугілля, а сморід паленого вчувався аж на сходах. 

— Нічого страшного, бабцю,— переконувала Буба, згадуючи смак крему в шкільному 

пончику,— зараз придумаємо якийсь інший обід. 

Дідусь відразу пожвавішав. 
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— Ідемо до ресторану! — він зрадів, як дитина.— Рито, я частую! — негайно 

попередив старенький,— але й вимагаю: кожен їсть те, що сам захоче,— він змовницьки 

підморгнув онуці й швиденько подався по свої стоптані черевики. 

Буба підбадьорливо глянула на бабусю й зрозуміла, що мають на увазі люди, коли 

говорять про розпач і нещастя. 

— Зовсім недалеко є китайська забігайлівка,— лагідно обняла вона засмучену 

бабусю.— Там теж є багети з овочевою начинкою. 

— Але китайські, а не французькі! — дідусь скривив губи в злостивій усмішці, а бабця 

Рита, не намагаючись більше показувати свою зневагу, покірливо подріботіла до кімнати 

по капелюшок, який купила спеціально для урочистих нагод. 

Жир стікав дідусевим підборіддям, а старенький час від часу витирав його долонею. 

Величезна голяшка, оточена віночком капусти, уперто асоціювалася в Буби з бабусиним 

капелюшком. Обидві зі здивуванням, щоправда, викликаним різними причинами, 

дивилися на пана Генрика. Буба захоплювалася його апетитом, неначе дідусь раптом 

знову відчув смак життя. В очах бабусі крилася, швидше, відраза. Таку саму відразу 

викликала в неї тарілка із сайгонками, що нагадували невдалу спробу повалення Великого 

китайського муру. 

— Співчуваю, Рито,— дідусь говорив з ротом, повним гірчиці,— тобі завжди 

дістається якась гидота, що нею не можна пригостити навіть бездомного собаку. Не 

кажучи вже про те, що ти їх ненавидиш,— в’їдливо додав він, не витираючи рясно 

вкритих гірчицею вусів. 

Бабця мовчала, але Бубі здалося, що крім відрази до дідового обжерства, у її очах 

зблискувала й гасла якась дивна сумна іскорка. Буба ладна була заприсягтися, що коли б 

сайгонки могли перенести її в незнану далечінь, бабця негайно сіла на одну з них, 

і вирушила назад, додому. До своїх капелюшків, туфель і лікувальних сиропів, які 

очікували на неї в ідеально чистій кухні її молодшого сина. 

— Я так від усього цього втомилася,— зітхнула пані Рита безпорадно, підтверджуючи 

Бубині припущення.— Час повертатися,— додала вона, зиркнувши на годинника. 

Дідусь прискорив процес жування, але Буба знала, що бабусі йдеться про зовсім інше 

повернення. Про звичайнісіньку втечу від дідуся. 

* * * 

Батьки розпаковували речі в цілковитій мовчанці. Бабця Рита сиділа на валізках, а 

дідусь навіть не намагався вдавати, що його цікавить щось, крім привезених з моря 

подарунків. 
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— Немає чого нишпорити в моїй торбині. Тут нічого нема,— буркотіла мати, щойно 

дідусева рука жадібно залазила до чергової сумки. 

— А бурштин? — нагадував дідусь, нетерпляче переминаючись з ноги на ногу. 

— Ви, тату, уже зовсім на дитячий розум зійшли,— промурмотіла вона сердито, 

вручаючи йому пляшку пива. 

— Це моє пиво! — заперечив батько, чий голос звучав зовсім не так, як на телебаченні. 

Його немовби ув’язнили в горлянці. 

— Твоїми будуть спогади,— цього разу мати засичала ще сердитіше. 

Вона покинула речі гамузом і промовисто тюкнула дверима до спальні. 

— Пробач, синку, але я їду,— нагадала про себе бабця Рита, ніби попереджаючи, що не 

збирається втручатися в альковні справи подружжя. 

— Це найкраще, що ти можеш для нас зробити,— похвалив її дідусь.— Що швидше, то 

краще. 

— Бабусю, уже приїхало таксі! — Буба повернулася з балкону, намагаючись надати 

обличчю вираз, який найкраще передавав би атмосферу ніжного прощання. Але бабця 

вочевидь забула про цей ритуал. Диригуючи транспортуванням своїх валіз, вона квапливо 

покидала пост командувача. Коли її капелюшок зник у салоні таксі, а дідусь послужливо 

хряснув дверцятами, Буба машинально помахала рукою. Батько зробив те саме з балкону. 

Мати не з’явилася взагалі, що примусило діда виголосити лаконічний коментар. 

— Дивися, Бубо, як воно буває,— зауважив він, кумедно ворушачи вусами,— щойно 

позбулися одного нещастя, а вже маємо чергову драму. Ромео на балконі, а Джульетта в 

сльозах. Як чудово, що на цьому найкращому зі світів існують карти. 

Бубі не завадило, що дід спародіював цитату із драми Шекспіра, бо якщо чесно, то 

з ним важко було не погодитися. 

— То що, дідусю? — вона жартома примружилася.— Канаста чи бридж? 

— Бридж, дитино моя, тільки бридж,— замріяно відповів дід і лагідно глянув на онуку. 

* * * 

Новина про пані Сильвію, офіціантку із центру відпочинку, яка, на думку батька, дуже 

непогано танцювала, а на думку матері була справжнім опудалом і шльондрою, голосною 

луною прокотилася помешканням і цілим будинком. 

На морі мати звикла якось особливо гучно висловлювати свою думку про опудало. А 

батько мовчав. Чим довше це тривало, тим голосніше плакала мати, скаржачись, що вже 

тиждень, як не вмикає комп’ютер. 

— То ввімкни,— порадив дідусь, і ці слова викликали в домі справжній шторм. 
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— Я не можу творити в атмосфері зради та приниження! — мамин голос легко досягав 

верхнього писклявого «до», навіть Бартошова визирала з кухні, щоб переконатися, чи він 

належить її господині.— Так мене зневажив… Мене, відому письменницю. І хто? Такий… 

такий собі другорядний телеведучий із кривим зубом. 

— Тільки не другорядний! — заперечував батько, вочевидь байдужий до стану власних 

зубів.— Будь ласка, без образ! — вимагав він. Але нерішуче й чимраз слабше.— Навіть, 

коли пані Сильвія приносила прибори, ти їй дошкуляла й намагалася шпигнути! 

— Досить того, що ти аж занадто упадав коло неї! Фотосесія!! Ха, ха, ха,— мати легко 

перейшла в контрнаступ.— Твій батько, Бубо, запропонував цій кощавій шкапі кастинг. 

Мабуть, на головну роль в екранізації роману Конопницької! Сказав їй: «Я вважаю, що ви 

дуже телегенічна!». А я після таких компліментів мала б удавати, наче мені страшенно 

смакують телячі котлети! 

— А хіба що? — здивувався дідусь.— От якби вони були з конини, то інша справа… — 

співчутливо зітхнув він. 

Коли ввечері Буба слухала свій улюблений диск із найкращими скрипковими 

концертами, їй спало на думку, що домашній оркестр трохи «розстроївся». Ця відсутність 

гармонії не була новою, але чомусь дивно її засмутила. Уперше в родинній опері з’явилася 

анонімна солістка, якій удалося цілковито вивести матір з рівноваги. Досі батьки ніколи 

не відкривали перед Бубою своїх слабинок. Були настільки зайняті собою, що навіть не 

помічали решту членів оркестру. Тим часом хтось сфальшивив, з’явилася зайва нота, 

когось підвів смичок, і першокласний оркестр почав грати, як дует музик-самоуків. 

Подумавши про дует, вона раптом побачила перед собою Адася з Йолькою, які танцювали 

самбу на безлюдному пляжі. Рухалися важко й неритмічно, ніби зовсім не чули скрипки, 

чиї ідеально злагоджені звуки розливалися Бубиною кімнатою, тихенько розповідаючи 

якусь важливу й сумну історію одного знайомства. І Буба чомусь зраділа, що скрипка грає 

не для батька з матір’ю, і не для Адася з Йолькою. Вона грає для неї, для зіщуленої 

клубочком Буби, ледь наляканої несподіваним відкриттям, що іноді краще бути самій, 

аніж із кимсь, хто зробить твоє життя сірим і безрадісним. 

* * * 

— Чому не приходиш на зібрання? — Адась не рахувався з маленькими Бубиними 

кроками, і навіть не зауважив, що вона мусить підбігати, аби почути його запитання. 

Хлопець і не чекав на її відповідь. Просто собі говорив.— Тепер у нас так класно, дивись, 

шкодуватимеш! Йолька придумала харцерський театр. Навіть сценарій сама написала, 

такий, знаєш, про кохання. 
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— Харцера до харцерки? — встигла запитати Буба, прискорюючи кроки. 

— То ти вже читала? — Адась уперше глянув на Бубу, причому з повагою.— Нізащо не 

вгадаєш, хто яку роль виконуватиме! 

— Йолька буде харцеркою,— цього разу Буба швидше ствердила, аніж запитала, 

і знову її відповідь зустрілася з Адасевим схваленням. 

— Ну,— підтвердив він задоволено.— У нас є ще одна маленька роль. Така другорядна, 

дівчини з харцерського хору. Навіть говорити нічого не треба. Якщо це тебе цікавить… 

— Я у хвості не плентаюсь,— пояснила Буба Адасевій спині, бо сам хлопець уже 

увійшов у двері ліцею.— Зрештою, я взагалі не вмію грати. 

— От за це я тебе й люблю,— заявив Адась, трохи сповільнивши кроки.— За щирість. 

Не кожна дівчина в цьому зізнається. 

— У чому це я зізнаюся? — Буба вже знала, що Адась думає виключно по-своєму, а її 

слова, які насправді були протестом проти будь-якої фальші й нещирості, незрозумілі 

йому так само, як будова космічного корабля. 

— Ну, у тому, що ти гірша за Йольку. 

— Авжеж,— дурнувато відповіла Буба, гірко подумавши, що навіть урок математики 

приємніший, ніж розмова з Адасем. 

Після математики вона вже точно знала, що це саме так. Отримала четвірку за декілька 

доречних зауважень, які стосувалися систем рівнянь, а решта класу дивилася на неї мало 

не перелякано. 

— Як тобі це вдалося? — зацікавився Мілош, чесно ділячи яблуко на дві половинки. 

— Якщо тебе цікавлять подробиці,— відповіла Буба, відкусивши шматок,— то заскоч 

після уроків. Там справді немає чого робити. 

— Це Сокирі й тобі. Але якщо мені трохи поясниш, що й до чого, я щодня 

приноситиму тобі яблука. 

— Звучить майже як обітниця раю,— усміхнулася Буба й дивно порожевіла. 

Вона й сама не знала, чому такі звичайні, найзвичайнісінькі яблука можуть так помітно 

впливати на її шкіру. І на те, що на її вуста знову повернулася усмішка, до якої Мілош 

приглядався з явним задоволенням. Аж до останнього уроку. 

З ліцею поверталися разом. 

— Ти вже чув про харцерську виставу? — спитала вона, силкуючись удавати 

байдужість.— Йолька грає головну роль. Мабуть, вона непогана… 

— Хто це непоганий? — Мілош витягнув два батончики й почастував одним Бубу.— 

Оця наштукатурена швабра на дибах? Там хіба що диби й мають відношення до театру. 
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Ну, і ще, може, те, що ці виконавці — справжня трагедія. Про ліричний монолог я взагалі 

мовчу, бо він, на жаль, схожий на комедію,— говорив Мілош, наминаючи батончик. 

Буба глянула на нього спершу з радісним здивуванням, а за мить з виразом німого 

співчуття. 

— Певне, Йолька тебе відшила, тому ти про неї так погано говориш,— прошепотіла 

вона з відчаєм у голосі. 

Мілош ледь не вдавився батончиком і здивувався ще більше, ніж Буба. 

— Відшила? Вона мене? Ти що, здуріла? Мої старі мало не змінили номер телефону, 

щоб від неї відкараскатися! Я ховався в льоху, щойно стукіт її підборів лунав на нашій 

вулиці… Слухай,— Мілош раптом зупинився й запхав руки до широких кишень куртки,— 

те, що я дебіл у математиці — це факт, те, що я колекціоную одиниці, як філателіст марки 

— теж, але не порівнюй мене із кретином, який збирає ляльки Барбі. Я ними охоче 

бавився, коли був малим, але в молодості кожен помиляється,— промовив він тоном 

дорослого. А тоді тихо додав: «Не порівнюй мене з Адамом». 

У його очах залишилася дивна іскорка смутку. Або невисловленого бажання, щоб вона, 

Буба, усе ж таки трохи порівнювала його з Адамом. Або принаймні глянула на нього так, 

як часом ще дивилася на Адася. 

Гуру на телефоні 

— Це пані Астріда,— гордо проказала мати. 

Буба, батько й дідусь стояли в передпокої, зацікавлено спостерігаючи за маминою 

гостею. У свою чергу, незнайомка не дивилася ні на кого, зате цікавими очками 

роззиралася довкола. 

— У вас шкідлива аура в помешканні,— невдоволено заявила вона, трохи 

помовчавши.— Завтра підемо до галереї фен-шуй. Купимо декілька дрібничок,— слова 

призначалися матері, яка захоплено притакувала. 

— Фен-шуй,— повторила мати, і в її голосі пролунала нотка обожнювання. 

Вона закохано глянула на свою химерну гостю й провела її до кабінету. 

Коли за пані Астрідою безшелесно зачинилися двері, наша трійця продовжувала 

непорушно стояти, явно вражена жахливою материною знайдою. 

— Маньчакова в порівнянні з нею — то дрібничка,— порушив тишу дідусь.— Давно я 

не бачив такої великої й такої владної жінки. 

— Мене вона теж налякала,— зізнався батько голосом, якому бракувало мужності. 

— А може, вона приємна? — несміливо висловила надію Буба, але зовсім 

непереконливо. Мовби не довіряла сама собі. 
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— Цікаво, звідкіля Марися її витягла… — роздумував дідусь, зав’язуючи серветку на 

шиї. 

Навіть поява пані Астріди не вплинула на його апетит. 

— Певне, із цієї галереї «фуй-фуй», бо звідки ж іще? — припустив батько, розрізаючи 

виделкою котлету.— Такі жінки не ходять зазвичай вулицями, не сидять у кав’ярнях і не 

працюють на фірмах. Вони перебувають, як мені здається, або в якихось химерних 

релігійних громадах, або,— батько стишив голос до зловісного шепоту,— у сектах! 

— Сектах? — нажахано повторили дідусь із Бубою. 

Буба отямилася перша. 

— Якщо оцінювати людей на підставі їхнього зовнішнього вигляду, то наша 

Маньчакова повинна бути якимсь гуру, а вона ж собі лише звичайна жінка. 

— Маньчакова грає в бриджа, отже вона досить нормальна,— кажучи це, дідусь 

дивився на рештки батькової котлети й був готовий кожної миті її поцупити.— А тут про 

гру аж ніяк не йдеться! 

— Вона може бути… — Буба глибоко замислилася,— перекладачкою. 

— Якщо вона перекладачка, то я — поет,— не погодився дідусь.— Швидше, якась 

перекупниця. У неї шахраюваті очиці й червоні захланні лапи. Одурить нашу Марисю, а 

та й не помітить. Але цікаво, як? 

Жах, який дідусь посіяв у всіх присутніх, зріс ще більше потому, як двері материного 

кабінету знову відчинилися, і в них з’явилася спина пані Астріди, котра тягнула з матір’ю 

величезну коробку. 

— Ти що, виїздиш, люба? — батько спантеличено дивився на коробку, навіть не 

намагаючись опанувати знервованість, проте це погано йому вдавалося. 

— Ти продаєш комп’ютер? — перелякалася Буба. 

Лише дідусь зберігав самовладання. «Агнешка давно більше тут не живе…» — 

замугикав він, доїдаючи батькову котлету. 

Мати переможно подивилася на всіх і замогильним голосом прорекла: 

— Негативна енергія. Можете його забрати собі. 

Астріда схвально поставилася до материних слів, киваючи своєю здоровезною 

головою, а мати, підбадьорена її похвалою, радісно всміхнулася. Як мала дитина. 

За десять хвилин гора «негативної енергії» виросла до грандіозних розмірів. 

Вітальня почала нагадувати магазин побутової техніки під час доставки нового товару. 

Поруч із комп’ютером громадилися музичний центр, телефон, дві галогенові лампи, 

електронні годинники й ваги, нова мобілка — предмет маминих гордощів, і навіть 

депілятор. 
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— Залишилося викрутити лампочку, і матимеш, Марисю, справжню печеру,— 

прошепотів дідусь. 

Астріда кинула на нього пронизливий і сповнений зневаги погляд. 

— Я візьму мобілку й депілятор,— озвалася вона, трохи помовчавши.— Віддам їх, 

Маріє, братові Бенедикту. Як символ дня. 

— Символ дня? — Буба намагалася щось зрозуміти, але ситуація змінювалася так 

блискавично, що логіка виявлялася зовсім непотрібною. 

— Брат Бенедикт користується депілятором? — дідусь вочевидь зацікавився такою 

інформацією, яка, на додачу, підтверджувала попередні батькові припущення.— А власне 

кажучи, хто такий цей брат Бенедикт? 

— Він член «Місії світла природи»,— зверхньо пояснила мати. 

— Світла чого? — здавалося, що батько от-от збожеволіє, однак не полишав надії 

сподобатися материній гості, демонструючи пані Астріді свою фірмову усмішку. 

Проте Астріда була не камерою, а явним ворогом усіх та всього, на що тільки 

наштовхувався її погляд. За винятком матері. Депілятор і мобільник вона спритно вкинула 

до пакета, витягнутого з-під величезного волохатого коца, який, певне, слугував їй за 

пончо. 

— Вона скидається на диван із цим своїм коцом,— зауважив дідусь, але його ніхто не 

слухав. 

Батько з Бубою втупили погляд у двері маминої кімнати, які знову виявилися 

зачиненими. 

— Ти був правий, Павелку,— вираз дідусевого обличчя наводив на думку про кінець 

світу,— секта!! 

— І що тепер буде? — Буба засумувала за нормальними сварками батьків, котрі 

закінчувалися кількаденним перемир’ям. 

Досі будь-яка суперечка відбувалася, як звичайно, достатньо було запастися 

терплячістю, щоб знову побачити, як батьки повертаються до ніжності й любовних 

зітхань. Проте цього разу мати порушила класичне закінчення подружньої драми 

й запровадила на сцену нову дійову особу, що тут, у їхньому домі, почувалася краще, ніж 

Буба. 

— Що буде? — підхопив дідусь із міною пророка.— Нічого не буде. Твоя мати 

поміняла в кімнаті меблі. Викинула комп’ютер, зате поставила двомісний диван моделі 

«Астріда». От і все. Будемо сподіватися, що диван невдовзі забереться звідси, бо… 

— Пані Астріда сьогодні ночуватиме в мене,— перебила старенького мати, знову 

з’явившись у дверях. 
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Більше вона не виходила. Не допомогли батькові прохання пояснити, що відбувається, 

які він шепотів біля зачиненої кімнати. Чи те, що дідусь легенько стукав у двері, 

прохаючи доньку поговорити з ним. І навіть героїчна Бубина спроба подзвонити на 

мобільний, який ще годину тому належав мамі, а зараз став власністю незнайомого нікому 

брата Бенедикта. Мати вперто вдавала, що її немає в кімнаті, і лише чуйне вухо могло 

вловити тихеньке мелодійне шепотіння, що нагадувало якусь дивну молитву. Проте ніхто 

в родині не відзначався таким дивовижним слухом, тож нічого й не почув. 

Ранок виявився кошмаром. Спершу батька, який увійшов до кухні у своїх улюблених 

боксерках, вигнали звідтіля, обзиваючи ексгібіціоністом. Мати зчинила ґвалт, і тато 

прикриваючи долонями свої куці труси з намальованими на них північними оленями, 

вилетів з кухні швидше, ніж туди зайшов. За мить Бубі дорікнули за слова «доброго 

ранку». 

— Треба казати: «Ласкаво просимо, сестро Астрідо»,— повчала доньку роздратована 

мати. 

У цей час Бубина нова «сестра» доїдала її сирок, запиваючи сніданок шкідливою 

«Кока-колою». Дідусеві теж не вдалося спокійно поїсти. Мало того, що Астріда зайняла 

його місце, то ще й привласнила собі тарілку, останню з улюбленого сервізу. І на цій 

тарілці лежала яєшня, якою старенький зазвичай снідав. 

Дорогою до ліцею Буба намагалася зосередитися. Їй здавалося, що її єство розпалося на 

маленькі частинки, які відучора перебували в різних світах, і тепер не могли зібратися 

докупи. Камінець, який вона стусонула носком мартенса, видався дівчині валуном. Галки, 

такі балакучі й кокетливі зазвичай, верещали, як ненормальні, а пані Крися з кіоску не 

відповіла на Бубине привітання, хоча дівчина ладна була заприсягтися, що та її бачила 

у віконці. Адась ішов попереду Буби, але їй не хотілося зупинити його голосним «Агов!». 

Вона не зраділа навіть тоді, коли її наздогнала задихана й весела Зузка Хваст, яка ніколи 

не задавала дурнуватих питань і раз на тиждень дивилася культовий комедійний серіал 

«Рейс». 

— Привіт, Бубо,— привіталася Зузка, простягаючи м’ятні цукерки.— Це мій 

сніданок,— пояснила вона, посміхаючись,— стільки часу доводиться марнувати в черзі до 

туалету, що поснідати вже не встигаю. 

— Здається, я теж,— зітхнула Буба, беручи цукерку. 

— Через туалет? — Зузка жувала вже третю. 

— Ні, через маму. Вона збожеволіла,— коротко пояснила Буба, розгризаючи м’ятне 

драже. 
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— Лише зараз? — здивувалася Зуза, і в її голосі вчувалася нотка заздрості.— Тоді тобі 

справді пощастило. Можна сказати, що ти постаріла з нормальною матір’ю. З моєю не 

можна було говорити ще в п’ятому класі школи. Ну, що ж,— співчутливо зітхнула вона,— 

колись і у твоєї мусив поїхати дах. Із часом це минається,— продовжувала Зуза тоном 

знавця ненормальних матусь.— Нарешті ти якось до цього звикнеш, але треба мати 

терпіння. Послухай доброї поради. 

— Біда в тім,— пояснила Буба Зузі,— що в мами поїхав дах не через мене, а через 

якусь ненормальну жінку, котра відучора живе в нашому домі, поглинає наш сніданок 

і поводиться, як мамин чоловік… Вони навіть сплять разом,— Буба вже пожалкувала, що 

все так вибовкала, але Зуза не надто зацікавилася екстравагантністю Бубиної матері. 

— Не переймайся,— сказала вона.— Це минеться. У твоєї матері теж повинні 

виявитися якісь вади. 

— Та ні,— відповіла, подумавши, Буба.— Досі все було гаразд. 

— Невже в неї немає жодних емоційних недоліків? — не повірила Зуза й згорда 

глянула на Бубу, яка раптом зрозуміла, що останнім часом усі дивляться на неї якось 

зверхньо. 

— Власне кажучи… — намагалася проаналізувати ситуацію Буба,— відтоді, як батьки 

повернулися з моря, мама виглядала такою нещасною, весь час плакала. Навіть вигляд 

тата її страшенно дратував і… і… знаєш, вона з ним узагалі не розмовляла. А він теж 

поводився по-дурному, неначе мамині нерви його не обходять. 

— Сама бачиш,— Зуза безпорадно розвела руками.— Емоційний недолік! Причому 

серйозніший, ніж у моїх старих після розлучення. 

— Після розлучення? 

— Звісно! А чого ти дивуєшся? У нашому класі більше розлучених батьків і матерів, 

ніж тих, що живуть разом. 

Буба зітхнула. На щастя, вони вже були в школі, і продовження розмови було 

неможливе через страшенний галас. Проте навіть наодинці зі своїми думками Бубі важко 

було зрозуміти, що б вона воліла: мати розлучених батьків чи двох матерів та одного 

ображеного тата. 

На математиці вона ніяк не могла зосередитися. Думки були зайняті родинним 

рівнянням з одним невідомим, і Буба не знала, що могло допомогти їй його розв’язати. 

У свою чергу Редбулька на польській розводилася про духовні аспекти віри в 

середньовічній ліриці, що переконало Бубу в могутності релігії та її впливові на людську 

психіку. Бо саме це, безумовно, стосувалося зараз її матері. До всього ще й астрономічний 
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гурток запрошував на лекцію, присвячену астероїдам, а це нагадало Бубі про Астріду, яка 

сама скидалася на велетенську скелю, хоча безумовно не була при цьому небесним тілом. 

На запитання Агати, що трапилося, Буба відповіла коротко: 

— Сама не знаю. 

Дівчата сиділи на підвіконні й ласували пончиками з ніжним ванільним кремом, 

з якими в Буби асоціювалася Агата. Віднедавна вони разом проводили час у відвертих 

розмовах на великій перерві, а підвіконня, з якого їх час від часу зганяв учитель географії, 

стало найзатишнішим місцем у ліцеї. 

— Я вважала, що не може бути нічого гіршого, ніж жити з моєю бабусею Ритою, але це 

неправда. Вона була не така вже й погана… 

— Я ж тобі казала! — переможно посміхнулася Агата.— Завжди може бути гірше, ніж 

ми собі уявляємо,— додала вона й засмутилася. Її погляд потьмянів, а сама дівчина 

виглядала незвично тихою. Бубі стало соромно. 

— Ти переймаєшся моїми проблемами, але в тебе самої якісь негаразди,— намагалася 

розпитати товаришку Буба, зазираючи їй в очі. 

— У кожного є якісь проблеми,— удала, наче не розуміє, Агата, силкуючись упевнено 

посміхнутися. Проте Буба не дозволила себе ошукати. 

— Проте не кожен приходить до ліцею із заплаканими очима… 

— Бо не в кожного вдома пекло,— стенула плечима Агата, розглядаючи свої поношені 

черевики. 

— Пекло? То в тебе теж пекло? — здивувалася Буба, розуміючи, що з Агатою її 

об’єднує не лише любов до пончиків із кремом. 

— Атож. Тільки дещо інше. 

Дзвоник завжди лунає в найменш відповідний момент,— подумала Буба, побачивши, 

з яким поспіхом Агата зістрибує з підвіконня. 

— Поговоримо про це іншим разом,— пообіцяла Агата, проте Буба була певна, що це 

була найостанніша річ, про яку її подружка хотіла б поговорити. 

Мілош стояв перед школою, вдивляючись в небо. Певне, він бачив не лише хмари, бо 

коли Буба повільно наближалася до хлопця, той витяг руки з кишень і зробив розумне 

обличчя, наскільки це можливо в шістнадцять років. 

— Ластівок видивляєшся? — Буба зупинилася біля зосередженого Мілоша. 

— Ти теж ластівка, але одна ластівка весни не приносить,— озвався він. 

— Що ж, то я полетіла додому,— набурмосилася Буба, і Мілошеве обличчя негайно 

набуло звичайного вигляду. 
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— Не кажи так! Відучора я став членом орнітологічного гуртка й готуюся написати 

доповідь про горобців. І тепер перевіряю, наскільки це актуальна тема. Скажу тобі от що: 

горобців на пальцях можна перелічити. Може, вони трапляються так рідко, що доведеться 

йти до зоопарку? 

У цю хвилину ціла хмара сірих непоказних пташок з голосним цвіріньканням прилетіла 

на шкільний стадіон. 

Мілош глянув на Бубу, як на добру чарівницю. 

— Оце-то так! — захоплено прошепотів він.— Я навіть оком змигнути не встиг, а тут 

маєш — ціла зграя. Ти мене врятувала, тепер не доведеться покидати гурток, тож я тобі 

винен, щонайменше піцу. 

І Мілош знову глянув на Бубу. Цього разу так, ніби вона була єдиним екземпляром 

райського птаха, від якого залежить щастя орнітолога-початківця. 

У піцерії «Брудзьо», яка була місцем зустрічі всіх ліцеїстів, уже сиділо півкласу, 

наминаючи піцу із сиром. Побачивши Мілоша й Бубу, чимало знайомих привітно 

помахали в їхній бік. Проте вони воліли обрати вільний столик. Неподалік від 

набурмосеної Йольки і якогось нещасного нині Адася. На противагу похмурій парі Мілош 

аж променився від радості. Мабуть, через свої орнітологічні вподобання. А коли 

розповідав про дієту, якою його мати катувала себе й заодно всю родину, його очі 

сміялися так, ніби він раптом уздрів найрідкісніший екземпляр африканського колібрі. 

Тим часом замість колібрі перед його очима була Буба, яка теж відчула дивний приплив 

енергії й усміхалася чимраз ширше. Вона навіть не збиралася озиратися на Йольку, 

дзуськи! Проте дівчина таки бачила її краєм ока, немовби вже звикла постійно стежити за 

колишньою подругою. І раптом з подивом збагнула, що Йолька витріщається на неї, 

точніше, на Мілоша. На додачу вона робила це цілком відкрито ба, навіть… безсоромно. 

Авжеж, це підходяще слово, вирішила Буба, знову скоса зиркнувши на рожевий Йольчин 

светрик. Вона встигла ще замислитися, чому її однокласниця сьогодні сама на себе не 

схожа. І раптом до неї дійшло. Йольчине волосся нагадувало макарони-спіральки. Частина 

спіральок залишалася світлою, а частина гармоніювала з рожевим светром. Ці спіральки 

Йолька щомиті пригладжувала, намагаючись їх розпрямити. Рука тремтіла, а її власниця 

була розлючена. Про це свідчили капризно надусані губи, ображені на весь світ. Більше 

Буба нічого не встигла помітити, бо горизонт їй заслонила тарілка з піцою. Мілош 

тактовно припинив розповідь про дієту й накинувся на гарячу смакоту. 

— Бачу, ти вже вполював першу пташку? — Йолька зупинилася біля Мілоша, даючи 

Адасеві можливість розплатитися.— Чималенька,— в’їдливо додала вона, і рожевий 

светрик подався до виходу. 
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Буба почувала себе повною ідіоткою з великим кавалком піци в роті. Перш ніж вона 

його проковтнула, Йольчині спіральки вже майоріли на другому боці вулиці. 

* * * 

З кожним днем мати ставала чимраз чуднішою. Її нова релігія, у якій поєднувалися 

елементи всіх культур та філософій, супроводжувалася постійною присутністю пані 

Астріди, яка коли й озивалася, то лише до матері. Проте непрохана гостя охоче годинами 

тринділа по телефону. Буба з дідусем намагалися з’ясувати, які важливі справи змушують 

пані Астріду без кінця його окупувати, проте на них чекало гірке розчарування. Під час 

цих розмов Астріда була звичайнісінькою жінкою, яка записувалася до свого стоматолога, 

видзвонювала до подружок, одна з яких після сорока народила першу дитину, а іншу 

доводилося повчати в справі розлучення. 

— Ти впораєшся, люба, треба це зробити задля нашої групи,— переконувала Астріда, 

посмоктуючи крізь соломинку томатний сік.— Чим швидше, тим краще. Ти й так занадто 

довго мучилася із цим віслюком. Навіть не згадуй мені про дітей! — репетувала вона до 

слухавки.— Їм теж потрібне нормальне життя. Кінець рабству,— процідила вона, аж 

дідусь під дверима перелякався. 

— Чуєш, Бубо, куди вона гне? — знервовано шепотів він.— Не буду приховувати, що 

мені не надто подобається поведінка твоєї матері, але це не причина, щоб я дозволив їй 

покинути Павла! А в цієї відьми саме такі наміри! С-с-сучка така! 

— Діду! — розгнівано дорікнула онука.— Ти ж бо джентльмен… 

— Але вона не жінка, це монстр! 

Астрідине плямкання вщухло, тому шепотіння під дверима теж припинилося. Лише 

коли її важкі кроки затихли за дубовими дверима материного кабінету, Буба з дідусем 

полегшено перевели подих. 

Підслуховування нової пожилиці обоє сприймали як родинний обов’язок. Мати, яку 

Астріда довела до повного отупіння, повністю втратила зацікавлення хатніми справами. 

Спілкувалася виключно із цією велетенською неохайною жінкою, ставлячись до решти, як 

до непотребу. Її міміка змінювалася лише тоді, коли з’являвся батько. Тоді мамине 

обличчя набувало виразу неконтрольованої агресії. 

Батько, здавалося, усе більше байдужів до материної манії. Він просто з’являвся на 

Звіринецькій чимраз пізніше й після солідної порції випивки. Тим часом мамин кабінет 

перетворився на місце химерних містерій, у чому Буба з дідом мали можливість 

переконатися, щойно він порожнів. Його мешканки щодня по обіді виходили «на групу», 

попередньо умовившись із таємничим братом Бенедиктом, який заволодів маминим 
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депілятором. Протягом двох годин дід з онукою могли нишпорити в кімнаті, яка світила 

пусткою, шукаючи там слідів того, про що знала навіть Бартошова. а саме, що в матері 

абсолютно поїхав дах. 

Крім дюжини дзвіночків, які від найменшого повіву перетворювалися на симфонічний 

оркестр, кімната стала камерою зберігання химерних речей: звідусюди звисали якісь чудні 

забавки, скрізь були свічечки, дешеві статуетки й купа атласних подушечок, порозкиданих 

по килиму. Стіни вкривали аркушики з материними сентенціями, які дідусь мав звичку 

читати. 

— Послухай-но, Бубо, про що мріє твоя мати,— казав він, уздрівши нового аркушика 

й негайно зачитував найсвіжіші тексти власної доньки: «Небо призначене для наївних. 

Тим, хто йде за світлом природи, достатньо жити, прагнучи істини». Або ось ще,— радів 

старенький, побачивши інший: «Людина торкається Бога, коли відкидає матеріальне». 

Тепер ти розумієш, як спритненько перехопить Астрідка все, що в нас є матеріального, 

разом із цептерівськими каструлями? Побачиш, вона поцупить навіть Марисину 

парасольку! — дідусь дивився на Бубу з непідробним співчуттям, неначе бачив її без даху 

над головою, без мартенсів і нещодавно куплених джинсів. Він справді виглядав 

ураженим цим уявним нещастям, і Бубі стало ніяково. 

— Але ж це не триватиме вічно. 

— Вічним є хіба що світло природи, від якого твоя мати осліпла,— заявив дідусь 

і торкнув капцем розкладеного на підлозі килимка.— Твердий,— насмішкувато мовив 

він,— а твоя мати живе на ньому вже цілий тиждень. Уночі спить на ньому, а вдень… 

— Я теж підозрюю,— зізналася Буба.— А вдень мама виконує на ньому різні 

карколомні вправи, пітніючи від зусиль, а пані Астріда сидить у кріслі, об’їдається 

вафлями й підганяє маму. Бартошова сказала, що коли це продовжуватиметься… 

— Не кажи більше нічого,— жалісно озвався дідусь.— Бартошова все ж людина! Якщо 

вона коли-небудь виконає свою погрозу, нам кінець. Зараз, коли не стало твоєї матері… 

— Але ж мама жива,— спохмурніла Буба. 

— Марися живе, але в іншому вимірі,— не поступався дідусь.— Тому, коли твоя мати 

нас покинула, ми існуємо лише завдяки Бартошовій, а вона все-таки чудова жінка,— 

ніжно продовжував він, і Буба готова була дати голову на відсіч, що за шкельцями 

окулярів у нього зблиснули сльози. 

— Обід, пане Генрику,— за дідусевою спиною стояла постать у фартусі з великими 

польовими маками, а з рум’яного обличчя Бартошової на старенького дивилися привітні 

й добрі очі. І Буба подумала, що дід завжди все знає, навіть те, коли варто про когось 

відгукнутися добре, а коли погано. І за це вона теж його дуже любила. 
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— Чула? — похвалився дідусь, прямуючи за фартухом.— Вона сказала «пане 

Генрику», а це звучить так, немовби вона мені щонайменше освідчилася в коханні. 

* * * 

— А ви тут ще живете? — допитувалася Маньчакова, намагаючись упхатися у двері 

одночасно із чоловіком.— До вас неможливо додзвонитися. Постійно зайнято! — гриміла 

вона, перевіряючи, куди це поділася її сильна половина. 

Через деякий час виявилося, що пан Вальдек залишився за дверима й марно силкувався 

потрапити досередини помешкання. 

— Я ж тобі казав, кохана, що Буба перебуває в такому віці, коли переважно 

спілкуються по телефону з нареченим,— Маньчак квапливо стягав пальто, проте дідусь 

виявився швидшим. 

— А що це ви тут від нас приховуєте, дорогенький пане Маньчак? Ого, яка чудова 

шинеля! — утішився він, угледівши блискучий велюр з химерним орнаментом.— Чудово 

пасуватиме до нового Марисиного інтер’єру. Браво, браво! — кепкував він з гостя.— Ви 

напрочуд мужня людина! 

— Дайте нам спокій,— Маньчакову страшенно засмутило те, що вся увага пана 

Генрика зосередилася на її чоловікові, тоді як вона знімала з голови… величезного кавуна. 

— А це що таке? — здивувався старенький удруге.— Кавун посеред зими? Гарний, 

нівроку,— він аж прицмокнув від задоволення. 

— За цей берет, пане Генрику, я заплатила стільки, скільки коштує відпочинок на 

Майорці! — відрізала Маньчакова, легенько струшуючи з кавуна невидимі порошинки. 

— Щиро кажучи, я волів би відпочинок. Навіть разом з вами,— зауважив дідусь. Тоді 

занепокоєно роззирнувся довкола й прошепотів: 

— Наша Марися… збожеволіла. 

— З вами будь-хто здуріє,— Маньчак спокійно витягнув колоду карт, залишаючись 

абсолютно байдужим до сенсаційного повідомлення. 

— У якому розумінні збожеволіла? — запитала Маньчакова, смикаючи шарфик 

горохового кольору, що чудово пасував до кавуна. 

— У прямому розумінні. Живе із жінкою… 

— Буває,— сухо озвалася Маньчакова.— Жінок у певному віці починають цікавити 

інші цінності… 

— Цілими днями молиться перед якимсь бовванчиком. І дивно поводиться: або сидить 

по-турецьки, або стоїть, розставивши ноги. 
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— Розставивши ноги? — здивувався Маньчак.— Це страшенно незручно. Може, у неї 

ревматизм? Моєму знайомому ніяк не вдається вклякнути, бо в нього болять коліна. 

— Не стає навколішки відтоді, як перестав ходити на службу Божу,— утрутилася 

Маньчакова. 

— Це якраз і був початок хвороби,— несміливо захищав товариша Маньчак.— Він тобі 

ніколи не подобався… 

— Бо в мене теж інші цінності,— пояснила Маньчакова, сідаючи до столу. 

— Буде краще, якщо ми гратимемо в мене,— вирішив дідусь.— Тут крутяться підозрілі 

особи, які хазяйнують у нашому домі. 

— У вашій кімнаті нам не щастить. Завжди програємо. 

— То й цього разу програєте, бо сили не маєте! — прорік дідусь.— Це мій девіз на 

сьогодні! — радісно похвалився він, широко відчиняючи двері до своєї кімнати. 

Золота середина пана Маньчака 

— У мене є «інь», і я не збираюся з вами сперечатися! — агресивно вигукувала мама, 

яку обступили рідні. 

— А раніше, Марисю, у тебе була цілком непогана родина,— сумовито нагадав тато, 

намагаючись зазирнути їй в очі. 

Часу залишалося небагато, бо щомиті могла повернутися пані Астріда, яка туманила 

голову вже третій прихильниці світла природи. 

— Ви що, не розумієте, що все змінилося? — мати глянула на зосереджені на ній 

обличчя.— Відтоді, як я збагнула існування тай-ші, моє життя отримало нове значення. 

— А що отримали від тебе чоловік, донька й старий батько, це тобі байдуже? — гримів 

дідусь, у якого уривався терпець, щойно він чув сповільнену доньчину мову й бачив її 

блукаючий погляд.— Ти нас усіх ошукала! І ксьондза Корека теж! Коли він довідається 

про всі ці твої «тай-срай», будь певна, що в наступному житті ти прокинешся поряд із 

цією чужою жінкою, яка вже кілька тижнів поглинає наші сніданки! 

— Марисю, повернися до нас! — благально прошепотів тато, і в його серйозних очах 

Буба помітила справжні чоловічі сльози. 

Побачивши це, мама теж раптово розплакалася. Вона ридала, як буває з нечемними 

дівчатками, коли ті про щось дуже-дуже шкодують. 

— Я не знаю… — скаржилася вона схвильованим голосом,— мені потрібна була гар… 

гармонія і рів… рівновага, і ще зро… зрозуміти себе, але я ні… нічого не зрозуміла… 

Буба ніжно притулилася до маминого обличчя, змученого новими звичками 

й драконівською дієтою. Обійняла її, як завжди, коли ділилася з нею своїми проблемами, 

і тихенько прошепотіла: 
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— Ми на тебе чекаємо, мамо. Прошу, повернися. 

Почувши дзвоник, усі затамували подих. Крім матері. 

Вона на мить відсторонилася від Буби й проказала своїм колишнім спокійним, 

урівноваженим тоном. 

— Не відчиняйте. Вона все цінне від мене вже винесла. Там залишилися хіба що мої 

книжки,— і знову вибухнула плачем, який пролунав, як найпрекрасніший струнний 

квартет. Ні! Як «Героїчна симфонія» Бетховена у виконанні найславетнішого оркестру. 

Пізно ввечері мамина кімната знову перетворилася на її кабінет, а родинне життя — на 

ідилію. Бо саме так Буба уявляла собі ідилічне життя. Мати завзято друкувала на 

комп’ютері, ніби брала участь у змаганнях зі швидкісного набирання тексту, батько 

переглядав альбом з фотографіями часів їхнього медового місяця, а дідусь із насолодою 

допивав рештки віскі, які знайшов у батьковому барі. Буба не робила нічого важливого, 

проте так лише здавалося. Бо дівчина насолоджувалася картиною. Сиділа й намагалася 

запам’ятати ці чудові миті, які поселилися в очах найрідніших для неї людей. Усе це стало 

її щастям. Проте це важко було кому-небудь пояснити. Хоча, подумала Буба, Мілош 

відразу б її зрозумів! Мріяти про нього теж було приємно, зокрема через те, що ніхто їй 

у цьому не заважав. Батько з дідусем балакали пошепки. 

— Ну поясніть мені раціонально, чому це сталося? — не здавався батько.— Навіщо 

вона нам таке встругнула? 

— Гадаю, це криза звичних цінностей,— дідусь процитував Маньчакову й постукав 

пальцем по спорожнілій пляшці, показуючи цим, що продовжить, якщо йому доллють.— 

Бачиш, сину,— вів він далі,— вона спершу розчарувалася в тобі, а потім перенесла це на 

весь світ. 

— У мені? А що я такого їй зробив? Ця офіціантка на морі — звичайна приємна 

дівчина… 

— І цього виявилося досить! У Марії вразлива мистецька душа. Це в неї від мене,— 

хвальковито підкреслив дідусь.— Проте вона швидко втрачає віру в себе… 

— А це вже не від вас,— в’їдливо докинув батько. 

— Ну, що ж… За Маріїні недоліки я не відповідаю. Я лише намагаюсь пояснити тобі її 

бехавіор. 

— Бе… що? — батько неспокійно ворухнувся в кріслі. 

— Зовнішні ознаки існування, сину. Отже, Маріїн бехавіор — це складний синдром 

клімактеричного віку, от, що я думаю. 

— Бехавіор? Здається, такого терміну немає,— утрутилася Буба. 
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— Не будь така розумна! — перебив її батько.— Як це немає, якщо я його, нарешті, 

зрозумів? — заперечив він.— Але чому цей клімактеричний процес не відбувається в неї 

нормально? — запитав він так, немовби мати була хворою, а дідусь лікарем.— Можна 

було б приймати якісь гормони чи ще щось… 

— У неї дуже делікатна, світла душа,— нагадав дідусь. 

— Точніше вона «світло природи»,— увічливо нагадав батько, злегенька закопилюючи 

губу.— Ми тут носимося з Марисею, як з неповносправною дитиною, а якийсь підозрілий 

брат Бенедикт загарбав собі всі наші компакт-диски, а про Марисин велосипед і наш 

туристичний намет я взагалі мовчу. 

— Це був дорогий урок утрати довіри,— підбив підсумок дідусь.— Тобі доведеться 

швидко її повернути, інакше щомиті який-небудь всемогутній проповідник з іншої секти 

може поїхати звідси твоєю машиною. 

До кімнати несміливо увійшла мати. Стала за спинкою крісла з винуватим виразом 

обличчя, який був у неї від самого обіду. 

— Тату, ви щось про ксьондза Корека згадували,— шепнула вона нерішуче.— Я 

розумію, що ви не говорили йому про цю… Астріду? — мамин голос був схвильований. 

— Ми ж не ідіоти, Марисю,— відповів їй дідусь.— Ксьондз Корек спокійно чекає собі, 

доки ти отямишся. 

— Ну, от він і дочекався,— радісно заявила мати, готова застрибнути до потяга, 

легковажно викресленого з розкладу її релігійних мандрівок.— Пробачте мені,— 

проказала вона ще тихше.— Я надолужу втрачене,— глянула вона на Бубу з невимовною 

любов’ю.— Крім того… я пишу справжній бестселер. У мене вже навіть назва є: «У 

пастці почуттів». 

— Можеш додати «псевдорелігійних»,— порадив дідусь.— Краще продаватиметься. 

Мати хотіла було образитися, але, на щастя, пригадала собі, що коли йдеться про 

конфлікти, то вона добряче вже до них спричинилася. Тому глянула на родину з веселою 

усмішкою, трусонула своїм густим горіховим волоссям і, як колись, ніжно обійняла 

батька. І він виглядав задоволеним. 

* * * 

Здавалося, усе повернулося до норми. Дідусь знову залишив усю пенсію в кіоску зі 

спортлото, батьки зробили «сабантуйчик» для знайомих, а коли ті пішли, співали дуетом 

студентські пісні, Францішек не склав іспиту в дитсадочку, бо виявився «занадто 

непристосованим», а Бартошова захворіла на ангіну. 
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Такі новини занотувала Буба у своєму щоденнику вже після періоду «правління 

Астріди». Зараз, перечитуючи зроблені поспіхом нотатки, вона посміхнулася від думки 

про те, що така велика Бартошова хворіє на ангіну, як дитина. Через цю її несподівану 

недугу найбільше страждав дідусь, який не міг звикнути до супових концентратів. 

— Такого свинства я навіть під час німецької окупації не їв,— бідкався він над 

журеком з пакетика. 

— Бо тоді такого не робили,— нагадав батько.— Чудовий, Марисю, справжня 

старопольська кухня! — підлещувався він до матері, перев’язаної завеликим фартухом 

Бартошової в польові маки.— Ще можна було б яєчко покласти, картопельки… — 

запропонував він. 

— Я збиралася так зробити завтра,— мати зраділа, що в них із чоловіком такі схожі 

кулінарні смаки. 

— Як це завтра? — дідусеві урвався терпець.— Ти що, хочеш одним пакетиком 

годувати нас цілий тиждень? Через мій труп! — запротестував він. 

— Ви ж знаєте, батьку, що ваша смерть — річ страшенно непередбачувана. А журек 

буде завтра,— сердито підкреслила вона, невміло орудуючи ополоником. 

— Завтра я поверну сюди Бартошову,— пригрозив дідусь.— Живу або мертву. Інакше 

я з’їм вас живцем! — пообіцяв він так рішуче, що мамин журек перестав смакувати навіть 

батькові. 

— Дідусь дивився «Мовчання ягнят», звідси й канібалізм,— коротко пояснила Буба. 

— Авжеж! — спалахнув батько.— Наш дідусь дивиться лише кулінарні передачі! 

Прошу дуже! — він зрадів несподіваній ідеї.— Існує така корисна програма, як 

«Готування на екрані». Замість нарікати, можна приготувати який-небудь маленький 

шедевр, тим більше, що Марися знову повернулася до написання своїх шедевральних 

романів, а Ви на пенсії й маєте купу часу. 

— Я готую так добре, що все, що зроблю, з’їдаю сам,— заявив дідусь, і батько без 

ентузіазму погодився на покращений варіант журеку. 

— Що у вас підгоріло? — біля плити височіла Маньчакова.— Двері були відчинені, 

і ми прибігли, щоб рятувати ваш обід! — додала вона, киваючи Маньчакові. 

— Нічого в них не згоріло. Це їхній суп так дивно пахне.— Пані Віолетта заспокоювала 

чоловіка, у якого завжди на обличчі був подив. Навіть, коли він нічому не дивувався. 

— Журек їстимете? — мати помішала в каструлі ополоником. Її суп нагадував хвилі 

повені, які здіймалися, лякаючи присутніх. 

— Н-і-і,— сором’язливо подякувала Маньчакова.— Ми їли нині галушки… 
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— Ви самі готуєте галушки? — здивувався дідусь.— Галушки — це ж справжній 

делікатес, мням, смакота,— у нього потекла слинка, як у голодної дитини. 

— У моєї дружини теж є куховарка,— гордо похвалився Маньчак і якось дивно 

блиснув посмішкою.— Зветься «Хортекс» і коштує три п’ятдесят за пакет,— знову 

блиснув він, і не лише дотепом. 

— А що це у вас там усередині, пане Маньчак? — поцікавився дідусь. 

— Це? — Маньчак широко роззявив рота й продемонстрував золотого зуба.— Зуб,— 

коротко, але гордо пояснив він. 

— Золотий? — дурнувато допитувався дідусь. Адже всім було ясно, що золотий. 

— Звичайно,— пані Віолетта вочевидь вимагала, щоб нею теж зацікавилися. 

— Але ж тепер таких ніхто не ставить,— дідусь був знавцем протезування, тому решта 

родини поставилася до його слів із цілковитою довірою. 

— Пане Генрику,— у голосі Маньчака забриніли великосвітські нотки,— тільки такі, 

тільки! 

— Цього сезону вони повернулися,— пояснила Маньчакова, немовби зуби були 

лелеками, що поверталися до своїх гнізд.— Якщо хочете бути на висоті, теж мусите собі 

поставити такі,— порадила вона дідусеві. 

— Волію бути немодним, ніж смішним, та ще й за свої ж таки гроші,— швиденько 

вирішив дідусь.— А ви, пане Маньчак, виглядаєте, як кацап чи якийсь азіат. 

— Кацап чи азіат, яка різниця,— настрій у власника незвичайного зуба був просто 

чудовий.— Зараз мода на золоті зуби й татуювання. Волію бути модним кацапом, аніж 

занедбаним польським пенсіонером! — і він глянув на дружину, яка захоплено слухала 

його просторікування. 

— Казала я тобі, що вони нам заздритимуть? — нагадала Маньчакова чоловікові. 

— А де ж татуювання? — напався дідусь, силкуючись вивести суперника з рівноваги. 

— На дружині,— спокійно відповів Маньчак. 

Та зсунула із плеча каракулеве манто й усі побачили чорний клубок змій. Зміюки були 

товстелезні, бо й рука пані Віолетти аж ніяк не належала до худеньких. Запанувала тиша, 

а на обличчях модного подружжя розцвіли переможні посмішки, немовби вони щойно 

двічі виграли в бриджа. 

— Ну, як щодо партійки? — Маньчакова благально глянула на Бубиних батьків. 

— Вибачте, не можу,— мати порожевіла.— Я збираюся до ксьондза Корека,— 

повідомила вона кокетливо й разом з тим гордо, ніби йшлося про побачення з відомим 

кіноактором. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3005 

 

— На мене теж не розраховуйте,— швидко попередив батько.— Я записую анонс 

програми «Не треба ля-ля». 

— Це щось про Євробачення? — запитав дідусь. 

— Ні,— пояснив йому батько.— Це публіцистична передача про політичні брехні 

й затуманювання виборцям мізків. 

— Ну, матеріалу в тебе просто море! — захоплено відгукнувся старенький.— Зіграйте 

з нами,— запропонував дід від себе й онуки.— Ми завжди до ваших послуг,— і він 

вишукано вклонився Маньчакам. 

Пані Віолетта ледь помітно скривилася, а її чоловік зітхнув. 

— Ну, якщо інакше не можна… — невесело відповів він. 

— Але ж ви завжди з ними граєте, то в чому справа? — мати запитально глянула на 

подружжя бриджистів, перетворюючи свої губи за допомогою помади на щось схоже на 

темну соковиту сливу. 

— Вони не хочуть, бо вже місяць, як постійно нам програють,— похвалився дідусь 

гордо, мов дитина. 

— Якщо в когось краще з картами, ніж із розумом, то немає на це ради,— відрізала 

Маньчакова, граційно прикриваючи тату м’якеньким хутром ягняти. 

Останньою в процесії гравців була Буба, яка йшла, низько схиливши голову. Вона вже 

передчувала, що завтрашня контрольна з хімії стане її ганебною поразкою в турнірі 

шкільного життя. 

— А не занадто сміливо? — батько зблизька придивлявся до соковитих маминих 

вуст.— Невідомо, чи ксьондз Корек так сильно любить сливи,— зауважив він. 

— Зате він любить мене,— зальотно похвалилася мати, проте стерла надмір помади 

з губ, солодко посміхаючись батькові. 

* * * 

Шкільне підвіконня, на якому сиділа Буба, здавалося їй настільки затишним, що йти на 

хімію взагалі розхотілося. 

— Не дурій, Бубо,— переконувала Агата,— якщо не підеш, стопудово матимеш 

проблеми. А як напишеш цю кляту контрольну, то принаймні матимеш шанс на якесь там 

«задовільно». 

— У мене навіть на одиницю шансів немає,— Буба голосно аналізувала своє безнадійне 

становище.— Але знаєш що? — додала вона жваво,— я однаково не шкодую. Учора після 

Маньчакового вісту я всупереч усьому вийшла у винову масть, а все складалося так… — 

вона замовкла, побачивши, що подруга нічого не зрозуміла.— Зрештою, неважливо, але я 
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зіграла так само як Мартенс, ну, знаєш, цей знаменитий бриджист! — Агата не знала, 

проте Бубі це не заважало.— Повір мені. Після такої партії людина починає себе 

поважати. Піду я на хімію,— закінчила вона, зістрибуючи з підвіконня,— зрештою, не 

завжди ж можна вигравати. 

* * * 

Буба про всяк випадок ущипнула себе за руку. Але це був не сон. На її парті з’явилася 

крихітна шпаргалка із трьома розв’язаними завданнями. У Буби не було найменших 

сумнівів, що шпору написав Мілош. Усвідомлюючи що може наразити його на небезпеку, 

Буба постаралася так спритно заховати папірець, точнісінько як мати, коли приховувала 

спущені петлі в колготах. Цієї миті вона зрозуміла, що любить Агату й дідуся, пані 

Коропову, котра вранці побажала їй успіхів, і камінчик, який вона буцнула дорогою до 

школи. Але це не все. Вона відкрила в собі цілі поклади теплих почуттів до хімічки, котра 

весь час дивилася на Йольчині руки, і навіть до Маньчакової. Буба ладна була полюбити 

всіх зміюк на її тату. Не кажучи вже про Мілоша, якого вона теж дуже любила. Адже ці 

три завдання на клаптику паперу, що був меншим від трояндової пелюстки, насправді 

розв’язав він. Усі гарячі почуття вигравали в Бубиному серці тріумфального марша, коли 

скромно посміхаючись, дівчина поклала свій листок на стосик чужих контрольних. 

Мілош, певне, бачив це, бо сидячи за партою, гриз свою ручку й усміхався. 

Поверталися з Мілошем повільніше, ніж зазвичай. 

— Завтра я спостерігатиму за дятлом. Я вже знаю, де в нього гніздо. Може, підеш зі 

мною? — Запитав він, укладаючи в запитання всю свою мужність. 

— А де мені взяти бінокль? — Буба вирішила обійтися без примх, за що Мілош був їй 

страшенно вдячний. 

— Бінокль прибуде разом зі мною,— запевнив її хлопець, усміхаючись. 

— А куди прибуде? — допитувалася Буба, про всяк випадок поглядаючи на поблизькі 

дерева. 

— Це поки що таємниця,— Мілош явно зволікав з відповіддю.— Не можу тобі сказати, 

бо викажеш мене Кшисеві, а він теж збирається спостерігати дятла. 

— А мені здавалося, що Беату Гороблевську. 

— Ага,— зрадів Мілош,— мені теж здавалося, що в ній є щось пташине. 

— Я навіть скажу тобі, що саме,— похвалилася Буба,— прізвище! 

Мілош зареготав так голосно, що галки, які посідали на траві, цілою зграєю злетіли в 

повітря. Дідок, який проходив повз, зневажливо глянув на Мілоша й так само вороже на 

Бубу. 
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— Ото ще сучасна молодь! — пирхнув він обурено.— Крикливі хулігани й бездушні 

лобуряки! Останніх птахів у місті полохаєте! — і він грізно замахнувся паличкою. 

А Мілош якось так інстинктивно пригорнув Бубу, захищаючи від старого. І вона до 

списку тих, кого любила, додала милого, хоча й розгніваного дідка, і всміхнулася йому з-

над Мілошевого плеча своєю найчарівнішою посмішкою. 

Увечері ввімкнула струнний квартет, що грав Рахманінова, і задивилася у вікно, за 

яким поважно пропливала велика куля місяця. Заплющила очі, уявляючи собі місяць 

з великими білими крилами, що непорушно висів у небі. І хоча він ніяк не бажав 

перетворюватися на великого птаха, Буба полюбила його ще більше. За те, що він завжди 

з’являвся, коли їй цього хотілося. 

* * * 

Уранці, жваво збігаючи сходами, вона зустріла пана Коцютека. Той, як завжди, 

старанно защіпав пальто й долонею обтрушував великого шкіряного портфеля. Такі Буба 

бачила хіба що в документальній кінохроніці п’ятдесятих років. У кадрі також з’являлося 

пальто, таке самісіньке, як у пана Коцютека. 

— Бубо,— лагідно заговорив пан Коцютек.— А ця пані, сцо недавно у вас зила, це хто? 

— Пані Астріда,— трохи перелякано зізналася Буба, оскільки не була впевнена, чи 

може довірити комусь домашні секрети. 

— Гм,— гмикнув пан Коцютек,— Астріда. А цим вона займаєцьця, ця пані Астріда? — 

продовжував допитуватися він, дивлячись спідлоба на Бубу. 

— Здається, у неї якась цікава професія,— бурмотіла Буба, чимраз більше 

перелякана.— Вона була науковим консультантом книжки, яку пише мама,— швиденько 

вигадала дівчина. 

— Казес, науковим,— прошепотів пан Коцютек, наче з повагою, проте його наміри 

продовжували залишатися незрозумілими.— А де мозна цю даму побацити? — 

допитувався він мало не нахабно. 

— А ви теж пишете книжку? — здивувалася спершу Буба.— Чесно, не знаю, не маю 

поняття,— вела вона далі, здіймаючись на хвилях фантазії.— Певне, допомагає іншим 

письменникам,— припустила дівчина. 

— Гм,— відказав пан Коцютек.— Інсим письменникам… — задумливо шепелявив він. 

— А… чому ви запитуєте? — Буба перелякано дивилася на Коцютека, бо колись дідусь 

назвав його головним будинковим шпигуном. 

— Справді хоцете знати? — увічливо запитав пан Коцютек. 

— Звісно,— притакнула Буба. 
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— Бо це найвродливіса зінка, яку я будь-коли бацив. Я… я, ти знаєс, не надто 

цікавлюся зінками… Ну, сцо з,— він скромно посміхнувся,— я холостяк за власним 

базанням,— попередив він.— Та коли я побацив цю цудову зінку, в мені озили давні 

спогади. Вона мені нагадує доцку такого собі садівника, який замолоду завзди позицав 

мені велосипеда… 

На щастя пан Коцютек глянув на годинника й перелякався, побачивши на якій поділці 

перебуває маленька стрілка. 

— Ой, Бубо! — вигукнув він,— ти мене тут так затримала, сцо мені доведецьця довго 

виправдовуватися в банку. До побацення. 

— До побачення,— відповіла Буба й чемно зробила кніксен. 

Як дивно,— думала вона, біжма долаючи дорогу до ліцею,— ніколи не вклоняюся, а 

перед паном Коцютеком в мене ноги самі підгинаються. Може, від страху? Хоча ні,— 

вирішила дівчина, відчувши симпатію до відвертого чиновника.— Він неначе із чорно-

білого фільму про давні часи й людей. Ніхто, крім пана Коцютека не защіпає холош 

прищепками, коли сідає на велосипеда. І мабуть, ні в кого в усьому місті немає більше 

велосипеда «Москва» з погнутим переднім колесом, яке деренчить голосніше, ніж 

трамвай. 

* * * 

Хімія почалася з Йольчиної істерики, після сухого зауваження хімічки, яку всі називали 

Піпеткою: 

— Мірович — найслабше. 

«Найслабше» означало двійку, і Йолька Мірович, яка от уже кілька днів ховалася за 

своїми спіральками, голосно ридала, неначе їй ці спіральки припалювали сірчаною 

кислотою. 

Адась теж бідкався, хоча Піпетка заявила, що він написав контрольну «пристойно». 

Агата задерикувато посміхалася, бо отримала оцінку «дуже непогано». Мілош у дуеті 

з Бубою аж променилися, бо їхні оцінки були «ого!» і »майже Нобелівка», що означало 

звичайні п’ятірки. Єдину «Нобелівську премію» отримав Кшиштоф, і це не здивувало 

нікого, крім нього самого. Він завжди мав на хімії найкращі оцінки, і здавалося, був 

незадоволений тим, що найвищою оцінкою була «шістка». 

— Ставлю пончики,— прошепотіла Буба Агаті. 

Те саме вона написала Мілошеві. 

«Тоді я займаю чергу»,— віддячив хлопець. 
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— Ага, ось де ви звили собі гніздечко! — вигукнув він, поклавши на підвіконні 

пончики з ванільним кремом.— Відтепер спостерігатиму за вами, як за папужками-

німфами, і вивчатиму ваші звички. Але мені здається, ви лише цвірінькаєте? 

— Після таких пончиків ми не схожі на німф! — заметляла ногами Буба. 

— Невдовзі ми нагадуватимемо двох старих жирних лебідок,— підхопила Агата. 

— Навіть не доведеться спеціально виглядати дятлове гніздо,— Буба промовисто 

всміхнулася, бо пошуки виявилися приємними.— Ця п’ятірка найкращий доказ. 

— Якщо я дятел, то ти повинна зацікавитися мною,— зрадів Мілош.— Хоч би ти не 

помітила, яка в мене порожнеча під пір’ям,— він ляснув себе по голові й змахнув руками, 

наче птах крильми. Дуже симпатичний дятел. 

Повернення з ліцею перетворилося для Буби на найприємнішу частину навчального 

процесу. Вона навіть перестала вдавати, наче не помічає Мілоша, який зненацька виростав 

на її шляху. Навпаки. Дівчина шукала його поглядом відтоді, як застібала блискавку на 

куртці. Він ніколи її не підвів. Чекав завжди в тому самому місці, креслячи носаком 

черевика таємничі знаки на рештках брудного снігу. Потім приєднувався до Буби, і вони 

разом простували вулицею аж до її мікрорайону. З Мілошем було інакше, ніж із Адасем. 

Дівчина не відчувала збентеження, вигадуючи оповідки, яких ніколи не почує Адась, бо 

Бубі не хотілося, щоб про них дізналися всі. Зате Мілош не лише ставився зі зрозумінням 

до всього, що відбувалося на Звіринецькій, а й сам розповідав, що діється на Ружаній, а 

точніше — у порослій виноградом віллі, яка влітку ховалася в гущавині шипшини. Буба 

раділа, бо життя Бродзевичів нагадувало життя її власної родини, проте дівчину не 

полишало враження, що Мілошеві батьки приділяли йому більше уваги, з його думкою 

завжди рахувалися, тоді як з нею… 

— Ти помиляєшся! — жваво заперечував Мілош.— У мене та сама проблема. Коли я 

слухаю тебе… Ну, а те, що мене частіше помічають, то це виключно через мої недоліки: 

шкільні оцінки або безлад, який я завжди скрізь залишаю. Не кажучи вже про інші речі,— 

невесело додав він. 

— Які саме? — Буба ладна була все віддати, аби дізнатися про різні способи 

привертання до себе уваги. 

— Ну, знаєш… — Мілош ледь спохмурнів.— Наприклад, недавно предки підняли на 

ноги весь поліцейський відділок, бо думали, що в них хтось украв машину. А я лише хотів 

перевірити на відлюдді, чи вона справді така всюдихідна. Або те, що сталося з маминим 

квитком на літак… 

— А що ти з ним зробив? — у Бубиній уяві Мілош пересів із джипа до кабіни авіанетки 

й схопився за кермо, так само, як Чак Норріс в одному з фільмів. 
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— Е-е-е, не питай! — Мілош благально глянув на Бубу.— Взагалі-то я й сам гадки не 

мав, куди його подів. Лише потім виявилося, що я на ньому записав назви потрібних мені 

комплектуючих комп’ютера, і залишив у крамниці такому собі чуваку, який може 

організувати різні комп’ютерні прибамбаси.— Мілош потер щоку. Він вочевидь боявся 

Бубиної реакції, бо вважав її дуже розсудливою. А вона реготала. І реготала б, певне, ще 

довго, якби не літній добродій, що швидко наближався до них. Побачивши старого, Буба 

замовкла, а Мілош нахмурив чоло, намагаючись пригадати, звідки він його знає. 

— Ой, це ви! — зрадів він.— Бубо,— звернувся він до подруги,— Цей пан — чудовий 

знавець гарних манер,— хлопець уклонився й глянув на Бубу. 

— Атож,— відказала та, мимоволі посміхаючись,— я його чудово знаю. Привіт, 

дідусю,— звернулася вона до старенького,— познайомся з моїм товаришем. Оце і є 

Мілош. 

Добавка на додачу 

Кінець зими перетворився для Буби на початок весни. Віднедавна все, крім родинного 

життя, здавалося їй чудовим і надзвичайним. Прогулянки з Мілошем за місто з біноклями 

в зелених футлярах, спільне розв’язування математичних задач, піца, яку вони їли завжди 

за тим самим столиком, і навіть обіцянка шкільної дискотеки, куди збирався піти весь 

клас… Виглядало так, ніби зненацька всі потаємні мрії почали здійснюватися. Пані 

Коропова не могла надивуватися, що Буба так «подорослішала». Олька, завітавши якогось 

дня зі своїм верескливим Францішеком, глянула на сестру так, немовби збиралася 

запропонувати їй роль у фільмі «Щаслива ліцеїстка», у якому була сценографом. 

— Взагалі-то,— пояснювала Олька Бубі, поїдаючн її шматок пирога,— я поки що 

тільки розставляю реквізит на плані. 

Пан Коцютек, відтоді, як звірився Бубі, теж ставився до неї з певною повагою, яку вона 

називала респектом. Бо пан Коцютек асоціювався в дівчини з епохою, коли це слово 

багато про що говорило. Зустрічаючи Бубу, старомодний сусіда мав звичку говорити: 

«Пудово виглядаес, Бубо, пудово! Так тлимати! Так тлимати!». Бубу почала переслідувати 

думка про те, що, може, вона стає схожою на пані Астріду. А вдома всі, за винятком хіба 

що діда, були зайняті виключно власними справами. 

Мати завзято друкувала на комп’ютері й майже не виходила зі своєї кімнати. Вона 

схудла й рідко посміхалася. Зате роман, над яким просиджувала ночами, ріс 

у блискавичному темпі. 

— Боже мій,— зітхав дід Генрик,— краще б Марися вже закінчила, бо нам же 

доведеться це читати! Письменники такі егоїсти,— нарікав він за склянкою портеру,— 

пишуть про все, що спаде їм на думку, і не рахуються з терплячістю майбутніх читачів. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3011 

 

— А ти помітив, дідусю, що мама вперше не розповідає про свою книжку? — Буба 

відірвалася від читання «Бриджа».— Трохи дивно,— замислено додала вона. 

— Нарешті порозумнішала! — пирхнув старенький.— Твоя мати не така вже й дурна, 

і знає, що родина може витримати чимало, але не все. 

— А мені чомусь страшенно цікаво, про що буде ця книжка,— не здавалася Буба. 

— Дам тобі гарну пораду,— дідусь із насолодою сьорбнув пива,— не кажи про це 

матері, бо отримаєш триста сторінок любовних діалогів. Хіба що замість вродливого 

брюнета в ролі коханця виступить який-небудь нікчемний сектант. Можу тобі розповісти, 

чим закінчиться весь її каторжний труд. Героїня, крім усього майна, втратить ще й цноту, 

а він… 

— Навіщо ви годуєте Бубу такою жахливою літературою? — озвалася раптом мама, яка 

тихенько прямувала до виходу.— Я йду до бібліотеки,— заявила вона, ховаючи 

у величезній торбі зошита, ручки й окуляри. 

— Навіщо, Марисю? — дідусь зніяковів, як завжди, коли його починали мучити докори 

сумління.— У нас удома стільки цікавих книжок,— посміхнувся він, підлещуючись до 

доньки. 

— Мені потрібні матеріали. Я йду не по книжки, а по інформацію,— пояснила мати, 

взуваючи туфлі. 

— Без макіяжу? — не витримала Буба. Це аж ніяк не було схоже на маму. 

— Я йду працювати, а не на танці,— відповіла та. 

І передпокій спорожнів. 

— Привіт,— кинув батько, раптово з’являючись у тому самому місці, де щойно стояла 

його дружина.— Я щойно зустрів Марисю,— повідомив він. 

— Її важко було не помітити,— дідусь полюбляв похвалитися своїм умінням робити 

логічні висновки.— Здається, ви щойно розминулися на сходах. 

— А й справді,— батько вочевидь був чимось схвильований.— Вона,— продовжував за 

хвилину,— якось по-іншому виглядає останнім часом. Така серйозна, трохи гм… 

сувора… — тоді задумався й докинув: — Навіть не дає нам свого рукопису почитати. Це 

щось зовсім нове. 

Буба переможно глянула на діда, а батько машинально вилив портер у дідусеву склянку 

й вихилив пиво одним духом. 

* * * 

Маньчаки засиділися довше, ніж збиралися. І виглядали зовсім нещасними. Пан 

Вальдек нервово складав карти, не звертаючи уваги на господарів, котрі продовжували 
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аналізувати останню роздачу, яка принесла поразку суперникам, а Маньчакова… Вона 

затято мовчала, що робило її схожою на сердитого боксера. Тим більше, що на шиї в неї 

був широкий шарф, який розміром і малюнком нагадував махровий рушник. Через це пані 

Віолетта скидалася на боксера-важковика. 

— Не розумію,— перебирав карти Маньчак,— не розумію,— повторював він безрадно, 

як дитина, а за мить глянув на дідуся очима, у яких мало не бриніли сльози. 

— Але ж ми завжди у вас вигравали! — простогнав він. 

— Це було колись,— нагадав старий.— Ви просто не працюєте над собою,— закінчив 

він голосом утомленого педагога. 

Буба мовчала, і ця мовчанка видавалася їй трохи незручною. Не могла ж вона сказати, 

що всі козирі Маньчаків відби ваються в полірованій поверхні дідусевого столу. Що її 

порядність постійно випробовується муками й стражданнями, а дідова праця над собою 

полягає виключно в поліруванні столу до ідеального блиску. Перед кожною партією. 

Маньчак копирсався з колодою. Недовірливо оглядав власні карти, немовби в них 

крилася якась незбагненна для нього таємниця. 

— Посидьте ще,— запрошував дідусь тоном гостинного господаря.— Буба приготує 

нам чудове капучино й ми доїмо решту рогаликів, що їх спекла Бартошова. 

Незважаючи на те, що обіцянки були спокусливими, Маньчакова заперечно трусонула 

вибіленим волоссям. 

— Ні, ні й ще раз ні! — рішуче сказала вона.— Женемо! 

— Женете? — пожвавився дідусь.— А вам відомо, що я вас завжди в цьому 

підозрював? Адже пан Вальдек закінчив технологічний технікум за спеціальністю 

«харчова промисловість», і як я досі… 

— Ми мусимо гнати додому,— похмуро урвав його Маньчак. 

— Взагалі-то кажуть «удома»,— заперечив дідусь, хоча правду кажучи, про це взагалі 

не говорять,— він перейшов на шепіт.— Наприклад, наш сусід Коцютек, якби він чув, що 

ви женете… 

— До побачення,— сухо вклонився пан Вальдек і швидко наздогнав дружину, яка вже 

кілька хвилин чекала його на сходах з міною боксера, що програв вирішальний бій. 

* * * 

— Що це таке? — уся родина нахилилася над згорточком, з якого видніла пара вух 

і блимали дві перелякані намистинки, котрі могли бути лише сповненими страху очима 

маленької, пухнастої істоти. 
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— Добавка,— пояснила Буба.— Це Добавка,— повторила вона. Чітко й трошки 

зверхньо, як буває, кажуть люди, що знають більше, ніж решта. 

— Добавка, кажеш,— бурмотів дід, намагаючись запхати руку досередини згорточка. 

Його героїзм було винагороджено. Він витягнув долоню й радісно заявив: — Мене 

лизнуло щось м’якеньке й тепле,— захоплено вигукнув пан Генрик.— А покажи-но, Бубо, 

цю добавку. 

Його прохання було негайно виконане, і перед очима родини з’явилася істота, яка була 

живим утіленням убогості й розпачу. Можна сказати, собачої бідності, бо згорточок 

виявився маленьким, занедбаним песиком, який викликав водночас захоплення, співчуття 

й переляк. 

Першим відреагував батько. 

— Бубо, ти ж знаєш, що в мене алергія,— застогнав він, немов песик, який саме цюняв 

на доньчину блузку, становив загрозу його життю. 

— Була, тату,— спокійно відказала Буба,— у дитинстві й до того ж на котів. А пес то 

інша справа. 

Пан Генрик виявився найрозсудливішим. 

— Звідки він у тебе й навіщо ти його принесла? — розпитував дідусь, підставляючи 

песикові руку, аби той полизав. 

— Ми були з Мілошем у Котавському гаю, в орнітологічній обсерваторії… — почала 

Буба, але дідусь перебив її. 

— То воно вміє літати? 

— …і там,— продовжувала Буба,— у гущині ялівцю щось так жалісно скавчало. 

Мілош зазирнув і перелякався, бо цуцик був прив’язаний до дерева мотузкою. У нього 

були зв’язані лапки і… — розповідь зупинили сльози, які закапали на свіжо зацюняну 

блузку й песика, що тремтів від страху. 

Мати схопилася за серце з вигуком «Неймовірно!», батько спохмурнів, бо зрозумів, що 

історія собачати заслуговує на більше співчуття, ніж усі алергії на світі. Його теж вразила 

Бубина оповідь. Незворушною була тільки Бартошова. 

— Я за ним не прибиратиму,— похмуро проказала вона.— І готувати для нього теж не 

буду. І взагалі, чому це ти його взяла, а не цей твій знайомий? 

Запитання було слушне. 

Зрештою, песика знайшов Мілош, тож він і мав би стати його господарем. 

Усі вичікувально глянули на Бубу. 
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— Бо в нього, цього мого знайомого,— підкреслила дівчина,— уже є вдома чотири такі 

приблуди, і його мама сказала, що кожна наступна знайда опиниться в собачому 

притулку. 

— Яка розумна жінка,— батько скористався цієї рятівною думкою.— Ми теж вчинимо 

гуманно,— він перейшов у наступ.— Ще сьогодні знайдемо для цього цуцика відповідне 

місце… 

— Ми вже знайшли. Песик залишиться зі мною,— глянула на всіх Буба. 

— Він мене вкусив! — цього разу дідусь блискавично відсмикнув долоню, 

приглядаючись до зубів собачати, схованих за злиплою від бруду шерстю. 

— Він вас не вкусив, а розкусив! — вигукнула радісно мати.— Погладь його, Павелку, 

подивимося, чи не буде в тебе реакції. 

— Тести на алергени роблять у поліклініці, а не в зоопарку,— сварливо озвався батько, 

але запхнув пальця в щілину між хутром, звідки видніли крихітні ікла й скрикнув від 

болю.— Справжній пес! — несподівано зрадів він. 

— Найсправжнісінький,— у Бубиному голосі забриніла гордість. 

— У нього є все, крім клички,— утрутилася мати,— його треба назвати… 

— У нього вже є кличка,— не погодилася Буба.— Це Добавка. 

— Ти що, жартуєш? — мати ледве приховувала розчарування.— Це анітрохи не 

поетично… 

— На щастя, Буба не письменниця,— заступився за онуку дід.— А ти, наприклад, даєш 

своїм героям такі дурнуваті імена… — дорікнув він дочці, але вона його перебила: 

— Чого це тобі на думку спало дати йому таку химерну кличку? 

— Бо вона справжня,— уперлася Буба.— І нам підходить… 

— Але собаку треба якось нормально назвати,— терпляче нагадав тато. 

— Я тут подумала,— вела своєї Буба,— що нам на додачу до всього хіба що пса бракує. 

Бубині слова викликали певний ентузіазм у батьків і гнів Бартошової. 

— Даруйте собі таке ім’я,— образилася вона. 

— Але ж це не вас кликатимуть, а собаку! — дідусь першим погодився на Добавку. 

— Усі в цьому домі кричатимуть «добавка!», а я носитиму вам нові тарілки зі 

стравою… 

— Це Добавка з великої літери,— квапливо пояснив батько, якого теж вдалося 

переконати, і Буба полегшено перевела подих. Несучи песика до своєї кімнати, вона чула 

суперечку, яка вперше об’єднала дідуся та її батьків. 

— Цікаво, як ви вимовляєте великі літери,— розгнівано буркотіла Бартошова. Вона 

дивилася на Добавку так, наче то були реберця найгіршого гатунку. 
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— Зробимо по-іншому,— запропонував батько.— Додаткову порцію називатимемо 

«додаток», а Добавка залишиться лише для собачки. Але прошу тебе, Марисю,— він 

благально глянув на дружину.— Щоб ця Добавка не спала з нами в ліжку. 

— Гм,— сердито відгукнулася та,— твоє прохання, Павелку, здається мені дивним, бо 

останнім часом ти нічого проти якихось добавок не мав. На додачу, значно гірших. 

Хоча,— мати знайшла компроміс,— шерсть нашого собаки й волосся цієї офіціантки 

однаково скуйовджене. 

— Але ж, Марисю,— заперечив батько,— наш пес набагато гарніший! 

— Чув? — звернулася Буба до цуценяти, що обнюхувало кожен куточок кімнати,— от 

ти вже й »наш пес». Ласкаво просимо додому! 

* * * 

Ветеринар усміхнувся до Буби й привітав її зі здоровою й гарненькою сучкою, у жилах 

якої, на його думку, текла кров хорта, дога й спанієля. Бубу не настільки вразила генетика 

Добавки, наскільки її стать. 

— То Добавка — сучка? — перепитала вона. 

— Дуже гарненька сучка,— відказав ветеринар, миючи руки,— і виросте чималенькою 

гарною панночкою,— пообіцяв він, необачно відкриваючи іншу таємницю собачки. Уся 

родина захоплювалася її мініатюрною досконалістю, словом, усі погодилися на 

маленького песика, тоді як… 

— Не переймайся,— заспокоював її Мілош, коли обоє повільно поверталися із 

клініки,— у мене теж була така сама проблема. Моя перша знайда, Потіха, це ж 

п’ятдесятикілограмова вівчарка, яка в житті не пасла жодних овець і має за батька 

гігантського шнауцера, а за матір якусь сучку-велетку. А коли я приніс її в кишені куртки, 

вона теж була манюня. 

— Але як їм про це сказати,— не вгавала Буба. 

— Ти їм узагалі не скажеш. Виросте, то й самі побачать,— порадив Мілош. 

— І що тоді? — майбутнє аж ніяк не видалося Бубі далекою перспективою. 

— А тоді вони її вже так любитимуть, що Добавка буде для них найважливішою. Не 

матиме апетиту — усі теж його втратять. Як повернеться із прогулянки з пораненою 

лапою, половина родини помчить до аптеки на край міста, тієї, що чергує вночі, щоб 

купити собаці ліки. 

— А в тебе все саме так? — запитала Буба. 
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— Авжеж. Коли в мене був грип, мама тричі забувала купити мені мікстуру. А коли в 

собаки виникла підозра на глисти, йому забезпечили повний курс лікування та ще 

й вітамінізоване харчування. 

— Цікаво, чи Добавка теж такого дочекається. 

— Звісно, навіть швидше, ніж ти думаєш. 

— І що сказав про нашу Добавку лікар? — допитувався дідусь, даючи можливість 

веселому цуцикові гострити зубенята об його литки.— Наша крихітка здорова? — запитав 

він песика, безуспішно намагаючись його погладити. 

— Здорова,— відказала Буба, і дідусь, мати й батько, зайняті годуванням 

і погладжуванням Добавки, полегшено зітхнули. 

І Буба подумала, що Мілош дуже розумний. Хтозна, чи не найрозумніший з усіх її 

однокласників. 

* * * 

Телефон задзеленчав несподівано. Саме в той момент, коли Буба купала Добавку. Вона 

його навіть не почула, бо намилюючи песика, повторювала англійські слова й мала 

у вухах слухавки плеєра. 

— А-а-а, telefone for me! — зрозуміла вона дідові жести і, замалим не виливаючи 

цуцика разом з водою, подалася до апарата. 

— Йолька? — почутий голос колишньої подруги здивував її більше, ніж дзвінок від 

якоїсь американської кінозірки… — Чи в мене є час? Та певне, що знайду, якщо це 

важливо. Заходь, найкраще за годину. 

Ще кілька місяців тому вона б зраділа цьому дзвоникові більше, ніж квиткові на 

концерт Стінґа. А може, навіть більше. Зараз відчувала хіба що прикре здивування. 

Відвідини подружки, колись такі бажані, зараз її трохи непокоїли. Бо навіщо вона Йольці, 

якщо та зараз помічала її лише тоді, коли поруч із Бубою був Мілош? 

— Бубо, тут якась пані до тебе! — повідомив про Йольчин прихід дідусь. 

— Привіт,— промовили її кармінні вуста.— Старенький мене більше не пізнає? Певне, 

зле бачить, якщо назвав мене панею,— вона без угаву базікала, цікаво роззираючись 

довкола.— У вас німого не змінилося,— заявила вона трохи згодом.— Тут завжди так 

затишно,— додала Йолька й скрикнула від болю. 

Добавка напала без попередження, керуючись виключно своїм собачим чуттям. Запахи, 

що линули від Йольки, викликали в неї лють, бо сучка кусала без кінця, агресивно 

накидаючись на литки, обтягнуті брюками від Гуччі. 
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— Прибери цю гидоту! — кричала Йолька, доки занепокоєний дідусь не прибіг на 

порятунок, причому Добавці, а не покусаній жертві. 

— Прошу не казати так про Добавку,— зажадав він безапеляційним тоном і голосно 

грюкнув дверима, забираючи із собою цуценя. 

Йолька зручно вмостилася на Бубиному ліжку, пильно оглядаючи стіни. 

— У тебе ніде немає Мілошевого фото? — запитала знехотя. копирсаючи довгим 

лакованим нігтем під іншим. 

Буба вдала, наче не чує. 

— У тебе якісь проблеми? — запитала вона. 

Дівчина сіла в плетеному кріслі, дивлячись на струнку Йольчину фігуру, яка елегантно 

розкинулася на її незастеленому ліжку. 

— Ні. Зрештою, знаєш, якісь там негаразди є,— Йолька силкувалася виглядати 

байдужою.— Йдеться про хімію. Ні для кого не секрет, що Піпетка хоче мене завалити. Я 

не приховую, що в неї є на це причини. Вона так ревнує до свого чоловіка… 

— Що? 

— А хіба я тобі не казала? — Йолька закинула ногу на ногу.— Її чоловік — керівник 

нашого театрального гуртка. Ну, може не нашого, але він займається молодіжною сценою, 

і коли наш харцерський загін підготував виставу… Ми її ще не грали,— пояснила вона,— 

то чоловік Піпетки приходив на репетиції й узагалі… Я грала головну роль, природно, що 

доводилося з ним консультуватися. Якось, коли я саме була в його кабінеті, прийшла 

Піпетка… ну, розумієш… — Йолька таємничо замовкла й промовисто глянула на Бубу.— 

Помста буває солодкою,— закінчила вона пошепки. 

— А цей її чоловік… Він… ну, якось тебе скривдив? — Буба пригадала всі прочитані 

нею мамині книжки, у тому числі першу, «Спокушена школярка». 

— Ні-і-і, ти що! — спохмурніла Йолька.— Це настільки порядний йолоп, що він не 

лише не завдав мені шкоди, але ще й прогнав з кабінету зі словами, що в нього немає часу 

на дурниці. На талантах анітрохи не розуміється. Порадив мені ходити на уроки дикції. 

Уявляєш? 

Буба не могла уявити, щоб хтось міг знущатися з такої привабливої істоти як Йолька, 

проте люди бувають різні. 

— А чому ти вважаєш, що Піпетка тебе переслідує? Узагалі-то у всіх у класі проблеми 

з хімією… 

— Особливо в тебе! — зневажливо кинула Йолька.— Таке скажеш! 

— Мені просто пощастило, коли я отримала цю п’ятірку,— Буба вирішила не 

розповідати Йольці правди. Особливо тому, що довелося б говорити з нею про Мілоша, а 
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цього вона б ніколи не зробила. Адже колись вона так щиро розповіла їй про свої почуття 

до Адася, а вже наступного дня… 

— З ким ти готуєшся до хімії? З Мілошем? — Йолька знехотя бавилася золотим 

браслетом. 

— Т-т-так. 

— От-от. Я теж хочу з вами повчитися. У мене ще є можливість зарахувати перший 

семестр. Але мені потрібна дружня підтримка. 

— Але ж Адась… — почала Буба. 

— Ой, припини,— Йолька скривилася.— В Адася свої проблеми і він має їх вирішити. 

Зрештою… Якщо тебе це цікавить, то я його вже відпустила… Давня любов не минає, га? 

Ну, то що з хімією? 

— Мені шкода, але я з Мілошем не займаюся хімією. Сама я теж не надто на ній 

розуміюся, тож тобі нічим не допоможу. Поговори з ним про це сама,— Буба не впізнала 

власного голосу. Він був рішучий і гострий, як Добавчині зуби або свисток у чайнику пані 

Пенцикової. І цим Буба дала зрозуміти колишній подружці, що їхня зустріч скінчилася. 

— Мені треба йти до крамниці,— сказала вона, відчиняючи перед ображеною Йолькою 

двері. 

— Бубо! — зрадів дід, що встиг уникнути удару дверима, під якими він, як завжди 

підслуховував.— Ти мусиш іти до крамниці! — задоволено посміхнувся він.— Я вас 

проведу, пані, бо в цьому домі живуть небезпечні тварюки,— заявив він Йольці. 

— Я це помітила,— в’їдливо озвалася та. 

— Це добре,— широко посміхнувся старий,— розумна людина завжди повинна 

помічати, що діється навколо неї. 

Коли за Йолькою зачинилися двері, Буба глянула на дідуся із прихованим сумом. 

— Це була Йолька, діду,— тихо проказала вона. 

— Я знаю,— похитав головою пан Генрик.— Я ж бо, онучко, розумна людина, і завжди 

помічаю, що діється довкола мене,— закінчив він, посміхаючись, а в його очах видніла 

сімдесятип’ятилітня мудрість. 

* * * 

«Про нашу родину можна сказати, як про цей місяць: у березні сім погод надворі»,— 

написала Буба у своєму щоденнику. За вікном ніщо не віщувало змін. На клумбі перед 

будинком лежав той самий сніг, що й у лютому. Біля турніка, на якому всі витрушували 

килими, стояли ті самі «витрушувачі» в турецьких кожушках. Їхня постійна присутність 

змушувала мешканців будинку посилено користуватися порохотягами: варто було 
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наблизитися з килимом, як у дворі вибухала сварка. Фікуси пана Копішка розросталися на 

сходовому майданчику, немов ліани в тропічних джунглях, і чи надворі був березень, чи 

ні, міг сказати лише Бубин календар. 

Добавка росла так швидко, що Бартошова, потайки від решти членів родини, щодня 

давала їй подвійну пайку в мисці з написом «Добавка». Коли вона думала, що ніхто її не 

бачить і не чує, то нахилялася над собачкою й шепотіла їй на вухо якісь таємничі слова, 

від яких та виляла хвостом. Буба з дідом уже давно зрозуміли, що Добавка, яка 

перетворилася на постійного відвідувача кухні, виконувала дві ролі: стала об’єктом 

любові Бартошової й дегустатором усього, що готували руки вмілої куховарки. Ну, і ще 

однією безсумнівною зміною на Звіринецькій, стало те, що Маньчаки, які приходили 

щовівторка о сімнадцятій, скасували ці зустрічі. Вони більше не приходили о звичній 

порі, бо їм пояснили, що в цей день їхня суперниця ходить на побачення з Мілошем. 

— З отим старезним поетом? — здивувалася навіть Маньчакова, а дідусь похитнув її 

знання літератури, рішуче заявивши, що Мілош зовсім не старезний і не має жодного 

відношення до поезії. 

Вівторки стали для Буби особливими, бо в цей день дідусь купував уранці сирник, який 

дві хвилини по сімнадцятій піддавався процесові негайного знищення. Його поглинали 

під акомпанемент октету, що виконував сучасну музику, і це давало Бубі можливість 

створити інтимну атмосферу. Батьки й дідусь самі делікатно зачиняли двері до її кімнати. 

Так було ввічливіше й зручніше. 

Буба полюбила ці ледачі вівторки. Навіть якщо Мілош примушував її вчити складні 

органічні сполуки або пояснював нудні зміни, що відбуваються з інфузорією-туфелькою. 

Якось він навіть сказав, що приклад з туфелькою найкраще ілюструє Йолька. Але про 

Йольку й Адася вони майже не розмовляли. Коли одного дня Буба мимохідь запитала про 

спільне вивчення хімії, Мілош посміхнувся й відповів, що не всі пропозиції для нього 

прийнятні. Це було так по-чоловічому. Ця його усмішка й рішучість, з якою він зумів 

відмовити найвродливішій дівчині в класі. Невдовзі з’ясувалося, що її краса більш 

відносна, ніж Ейнштейнова теорія, бо окрім Буби й Адася насправді ніхто Йолькою не 

захоплювався. 

А ще безсумнівна перевага вівторків полягала в тому, що коли Буба з Мілошем не 

зубрили математику чи хімію, не обговорювали видів птахів та їхній розвиток чи не 

обмінювалися кінологічним досвідом стосовно дресирування собаки породи пес, то 

просто разом мовчали, слухаючи улюблену музику. Усі дівчата в класі, крім Агати, не 

лише помітили Мілоша, але й вочевидь його оцінили. Воно й не дивно. У ньому було 

щось справжнє, він умів без понтів носити фірмові джинси. А ще з останнього учня в 
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класі раптом вирвався вперед і став третім після Кшися й Буби. Цей приголомшливий 

результат він отримав завдяки Бубі, бо та завжди вірила, що Мілош зможе, якщо захоче. 

Мабуть, тому його мама, яка здогадалася про причину спалаху синових амбіцій, ставилася 

до Буби з величезною симпатією, можливо, навіть, більшою, ніж її син. 

Здавалося, Бубі нічого, справді нічогісінько не бракує до повного щастя. Вона й сама 

так уважала. Але це була не до кінця правда. Бо якби Буба могла комусь розповісти про 

свої бажання, цей «хтось» дізнався б, що дівчина не зовсім упевнена у своєму щасті. Їй 

хотілося б вірити в те, що це щастя ніколи не закінчиться й завжди асоціюватиметься 

з іменем Мілош, обличчями любих батьків та здоров’ям діда Генрика. Що це щастя 

спатиме собі спокійненько тут, на Звіринецькій, тихенько, як Добавка, згорнувшись 

клубочком. 

Проте цієї певності Буба ніяк не могла в собі відшукати, і мабуть через це не була 

щасливою до кінця. 

У кожного свої проблеми 

Щастя справді не може тривати вічно,— подумала Буба, коли наступного дня на 

Звіринецькій з’явилася Олька. Усупереч своїй звичці, сестра не розридалася на порозі 

й навіть не торкнулася чипсів та печива, спокусливо виставлених на столі у вітальні. 

На дідуся вона дивилася сумовито й не реагувала на його зачіпки, а на додачу ще 

й сиділа в позі, котра аж ніяк не належала до її улюблених. Олька нагадувала черницю, 

яка намагається втриматися на відповідній відстані від грішного світу, що дідусь 

спробував пояснити її новими професійними зацікавленнями. 

— Дай-но вгадаю,— зміряв він старшу онуку непривітним поглядом.— Татусь 

домовився для тебе про крихітну роль у серіалі «Непорочні магнолії з ордену «Кохання». 

— А є такий серіал? — тупо запитала Олька, не очікуючи відповіді. 

— Гм, я пожартував,— визнав дід свою поразку, проте розпитував далі.— Певне, у тебе 

немає грошей на золотий зуб або тату, а ти хочеш бути на висоті,— ризикнув він, але 

цього разу не так упевнено. 

— Тату я зробила ще рік тому, а золоті зуби мене не цікавлять,— Олька вочевидь 

уникала конфлікту, що занепокоїло старенького ще більше. 

— Я вже й сам не знаю,— здався дідусь.— А може, йдеться про Францішека? Невже 

він захворів? Або, не дай Боже, лікарі сказали, що його психічна неврівноваженість є 

незворотньою. Ну, розумієш… 

— Нічого вони не сказали. Зрештою, не знаю,— в Ольчиних очах блиснули сльози, які 

не мали нічого спільного із гнівом чи роздратуванням. Вони були чисті й невинні, як 

і сьогоднішня Олька. 
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— То що, у біса, сталося? — гаркнув дід, не витримуючи атмосфери розмови.— 3 

тобою навіть посваритися по-людськи не можна! — висунув він Ольці вагоме 

звинувачення.— Раніше, як ти приходила, я поруч із тобою принаймні відчував власну 

досконалість, бо з тебе так і перли егоїзм та відсутність такту! А зараз? Кажи, що 

трапилося, бо як утілення черниці ти виглядаєш по-дурному. От, навіть цей твій плач! — 

просторікував він глузливо, анітрохи не зворушений сльозами, що котилися з Ольчиних 

очей.— Це ж не нагадує нормального плачу примхливої зірки, це волання скривдженої 

невинності! 

— Що сталося, Олько? — Бубу теж занепокоїла незвичайна поведінка сестри. 

— Нічого,— Олька витерла очі й неуважно поправила пасемко волосся, що падало на 

чоло.— Нічого. Просто я залишилася сама. 

— Як це сама? — здивувався дідусь Генрик.— А куди ти поділа чоловіка й сина? Це ж 

тобі не зужита косметика… 

— Вони склали одяг, іграшки й наші сімейні фото з поїздки на Кашуби… — тихо 

продовжувала Олька,— тоді викликали таксі і… і… я залишилася сама,— схлипнула вона. 

— Тобі не вдасться мене переконати, що твій син викликав таксі,— дід продовжував 

шукати причину, щоб нормально посваритися. 

— Роберт викликав,— примирливо мовила Олька,— а мій син тим часом позбирав свій 

конструктор «Лего» й поскладав його до рожевого рюкзачка,— і вона дала волю сльозам. 

— Треба бути несповна розуму, щоб купувати хлопцеві рожевий рюкзак,— дідусь 

несхвально похитав головою.— А що, блакитних не було? 

— Чому вони так тебе покинули? — допитувалася Буба, яка воліла прояснити 

ситуацію.— Може, ти зробила або сказала щось не так? 

— Мабуть, так. У подружньому житті все, що робиш, завжди не так, хіба що крім обіду 

для чоловіка,— зарюмсала Олька. 

— Ось тут я з тобою згоден,— серйозно заявив дід.— То чого ти скиглиш? Тепер 

можеш робити все, що тобі заманеться! 

— Але я хочу, щоб вони повернулися! — у словах Ольки було стільки болю, що Буба, 

у чиїх очах теж блиснули сльози, відчула, що їй теж цього хочеться. 

— Дзвони,— наказав дідусь, простягаючи Ольці телефон.— Дзвони й скажи це своїм 

мужчинам. 

— Не можу,— Олька закрила обличчя долонями, а її плечі затремтіли.— Я вже 

телефонувала. Кожного разу Роберт кладе слухавку… 

— Ти дзвонила?..— розстроївся дід.— У тебе гідності й на копійку нема! — вигукував 

він, забуваючи, що кілька хвилин тому сам закликав її це зробити.— Ми люди горді,— 
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казав він, забираючи телефон,— і не збираємося принижуватися перед якимсь шмаркатим 

синочком пані аптекарки та її недорозвиненим онуком! 

Буба не вперше позаздрила дідові, що той так легко позбавляє родину проблемних 

елементів. 

— Але ж це мій чоловік! — Олька розпачливо глянула на діда.— І син! 

— Твій колишній чоловік та колишній син,— заявив старий.— Завжди можна знайти 

щось краще. 

Буба залишила сестру в розпачі й дідуся, який переконував Ольку, що їй краще негайно 

розлучитися. Вислизнула до передпокою й набрала Робертів номер. 

— Привіт, Роберте, це Буба,— прошепотіла вона до слухавки.— Так, Олька саме це 

нам і сказала. Вона тут,— додала ще тихше.— Ні, не знає, що я дзвоню. Хочеш 

поговорити про це? — запитала дівчина.— Гаразд. Увечері у скверику. Ну, па! 

Олька не виявляла зацікавлення жодними життєвими потребами. Не їла, не пила, 

крилася від стурбованих батьків та діда, що мріяв про бодай невеличкий скандальчик. 

Добре почувалася хіба що в товаристві Добавки, яка вирішила, що м’який Ольчин живіт 

— чудове місце, щоб подрімати по обіді. Буба запропонувала сестрі оселитися в її кімнаті 

й утаємничила батьків у свій план. Відтоді всі з нетерпінням чекали вечора, пов’язуючи 

з Бубиною місією несміливі сподівання на залагодження стосунків у »данському 

королівстві». 

Буба раділа прогулянці з Добавкою. Перспективі зустрічі з Робертом теж, бо дівчині 

Роберт подобався. Він ніколи не молов дурниць і не був снобом, а саме цими рисами 

відзначався попередній Ольчин наречений. 

Роберт стояв під старим каштаном, найвищим у сквері, і курив цигарку. Тупцяв на 

місці, бо березневий морозець ще хапав надвечір, байдужий до теплих обіцянок 

метеопрогнозу. 

— Привіт,— кинула Буба зіщуленому швагрові.— Ти куриш? 

— Ой! — Роберт виглядав трохи знервованим.— Так, трохи, віднедавна… Правду 

кажучи, я лише вчуся… — присоромлено зізнався він і затоптав недопалок. 

Рушили вперед. Мабуть, Роберт задовго обдумував родинні проблеми на самоті, бо в 

Бубиній присутності виголосив довгий і відвертий монолог про мінуси подружнього 

життя. Узагалі-то Буба вже їх чула, але з Ольчиних вуст. Претензії відрізнялися лише 

адресатами. Наприклад, Олька завжди стверджувала, що її занедбують. У свою чергу 

Роберт уважав, що занедбують саме його. Якщо, на думку Ольки, Роберт не був до неї 

достатньо терплячим, то Роберт переконував, що Олька його зраджувала. Із цих взаємних 

звинувачень випливало, що і Роберт, і його дружина одночасно мили посуд, водили 
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Францішека на корекційну гімнастику, прибирали, поїдали солодощі, не спали й узагалі 

робили все, щоб «зберегти цю чортову сім’ю». 

— А цього разу я просто не витримав,— зізнався Роберт, наближаючись до фіналу 

родинної драми,— і пішов. Разом із сином. Якби я так не вчинив, то Олька точно б нас 

покинула. Вона вже не раз так робила… 

На Робертовому обличчі, крім суму, не відбивалися жодні негативні почуття, на ньому 

не було слідів гніву чи ненависті. Буба зробила висновок, що Роберт просто дорослий 

хлопчик, чоловік великої дівчинки, і зараз ці діти знову не поділили іграшки, ляльку 

й місце в пісочниці. Посварилися, розсталися, кожен побіг скаржитися мамі, але вони вже 

сумують одне за одним і тепер з радістю похапали б свої пасочки й відерця, щоб ділитися 

ними на нейтральній території. Буба полегшено зітхнула, задоволена, що й цього разу все 

це лише дитяча забава в тата й маму, такі собі хованки, далекі від небезпечних ігор, у яких 

тато й мама перестають бути батьками, а дитина перетворюється на покинуту в пісочниці 

й нікому не потрібну ганчір’яну ляльку. 

— Знаєш, Роберте,— озвалася дівчина своїм дзвінким підбадьорливим голосом,— я 

впевнена, що все ще можна виправити. 

А Роберт глянув на Бубу так, немовби вона була хірургом, якому принесли дві кістки 

й загадали створити з них розумну блондинку. І їй це вдалося. 

Сіли на лавці, і Буба почала давати швагрові докладні поради, як найпростішим чином 

повернути мир у сім’ї. Той погодився, що слід робити це швидко й без зайвих з’ясувань 

стосунків. А тоді розцілував Бубу так міцно, що та ледве з лавки не впала. Потому вони 

разом рушили додому. І саме вчасно, бо там Олька вже намагалася навчитися курити, і на 

підтвердження своїх невдалих спроб голосно кашляла. 

Пізно ввечері, коли на Звіринецькій ущухли пристрасті, усі оцінили тишу, яка 

запанувала в помешканні. 

— Вітаю, Бубо,— дідусь плямкав над тарілкою вівсяної каші.— Навіть ксьондз Корек 

не залагодив би цього краще. 

Буба хотіла здаватися скромною, проте усвідомлення власного успіху призвело до того, 

що вона мало не луснула від гордощів. 

— Атож! — притакнула вона ледь хвальковито.— Мені таки вдалося! А якби їм 

трапилася така собі Астріда? 

— Капець,— притакнув дід.— Так і бачу, як твоя сестра тягалася б по судах, 

Францішек пісяв на Марисині килими, а мені б довелося спати на розкладачці в кухні. Я 

швидше вмер би, аніж таке витримав, тому ти врятувала не лише цей безнадійний шлюб, а 

й моє життя,— урочисто заявив він. 
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* * * 

Звідкіля наступного дня дід витяг цей дивний бланк, Буба так ніколи й не дізналася. 

Бланк чекав у неї на столі, а щоб його бува не здмухнуло протягом, дідусь поклав на нього 

двотомну енциклопедію бриджу. 

— Пиши,— наказав старий пригніченій Бубі. 

Смуток супроводжував дівчину протягом кількох останніх годин, які вона провела на 

балконі, виглядаючи в бінокль не птахів, а Мілоша. Уперше Мілош не з’явився в їхньому 

місці, де вони спостерігали за птахами. Ба! Він узагалі не прийшов і до того ж нічого їй не 

пояснив.— Завжди щось стається вперше… — думала Буба, намагаючись якось себе 

розрадити, але їй це явно не вдавалось. 

— Пиши,— терпляче повторив дідусь Генрик, підсовуючи їй бланк. 

— Заява,— прочитала Буба й запитально глянула на старого.— Що це ми заявляємо? 

— Це ти заявляєш,— заперечив дідусь.— Та пиши, нарешті,— він нетерпляче тупцяв 

на місці. 

— Який турнір? — спитала вона, глянувши на аркуш. 

— Та яка тобі різниця. Турнір — і все! — діда дратувала Бубина допитливість.— Ти 

пиши, а не розпитуй,— нагадав він. 

їй було, зрештою, однаковісінько. Машинально записала свої дані, дивуючись, що вона 

у свої шістнадцять років (дідусь постійно підкреслював, що це чудовий вік) поводиться 

нині, як дружина пана Місьорка, яка з біноклем у руках стримить на балконі, визираючи, 

чи її чоловік пліткує з іншими неробами на подвір’ї. Дійшла висновку, що її прізвище, 

начебто цілком польське, звучить жахливо (певне, тому мені підсвідомо хотілося змінити 

його на «Бродзевич», подумала дівчина). Нарешті погодилася заплатити вартість чогось 

там і забронювала номер у готелі в Сопоті. Вона пережила вже стільки химерних дідових 

ідей, що зараз могла б спокійно записатися до армії. 

— Готово,— буркнула Буба, підсовуючи дідові аркуш, списаний її недбалим почерком. 

— Спасибі,— голос дідуся відразу став офіційним. І лише вираз обличчя, з яким він 

переконував її, що мудрі птахи завжди повертаються до своїх гнізд, свідчив про особливе 

ставлення старого до орнітології взагалі, і до Буби зокрема. 

* * * 

Наступного дня вранці Буба віддала дідові свою «яєшеньку», батькові — тости, і не 

випила молоко. Це лише умовно можна було вважати жертвою з її боку, бо цього ранку їй 

зовсім не хотілося їсти. Їй треба було якомога швидше побачитися з Мілошем. І хоча Буба 

вийшла з дому раніше, щоб не проґавити в натовпі його зелену куртку, і йшла повільніше, 
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ніж зазвичай, аби він міг розгледіти її серед кольорових шапочок і беретів, то до ліцею 

дійшла сама-самісінька. Побачила його лише після дзвінка, коли по чався урок 

малювання. На Бубин подив, Мілош поводився так, наче її в класі взагалі не було. Дівчина 

перестала дивитися в його бік і намагалася зосередитися на роботі, яка вимагала 

принаймні розрізнення основних кольорів. 

— Блакитне дерево? — здивувалася Віковічна (названа так на пам'ять про незмінну 

хімічну завивку, яка на думку ліцеїстів, була найстарішою завивкою в історії 

перукарського мистецтва). 

— А воно блакитне? — Буба здивувалася не менше, ніж учителька, яка пильно глянула 

на неї. 

— Зате небо, здається, зелене,— делікатно продовжувала Віковічна. 

— Справді,— погодилася Буба,— небо дійсно занадто зелене! — перелякано вигукнула 

вона, і вчителька до кінця уроку не зводила з дівчини проникливого погляду. 

Миючи після дзвоника пензлі, Буба помітила, як Мілош не поспішав здавати малюнок. 

Потім занадто довго витирав парту й нарешті, змився, як зелена акварель з Бубиних 

пальців. 

Після уроків вона швидше, ніж завжди, вибігла з ліцею, але Мілоша вже не було. Ані 

на стадіоні, ані під каштаном, ані біля воріт, де збиралися зграйки сірих горобців, що 

полювали на рештки учнівських сніданків. 

Зате за ворітьми, у гущавині бузку, на так званій «лавочці курців» Буба помітила 

знайому куртку із сірим капюшоном. 

— Агата? — перепитала вона, підходячи ближче. 

Агата сиділа з утомленим обличчям і дивилася на цигарку, що була в її руці. Бубина 

присутність не змусила її навіть підвести голову. 

— Ти куриш? — Буба ділила людей на тих, кому куріння підходить, і на тих, хто в 

жодному разі не повинен цього робити. Агаті нізащо не варто було курити, тому в 

Бубиному голосі забриніла гірка нотка. 

— Не знаю,— тихо озвалася Агата,— пробувала кілька разів, але не вийшло. 

Здавалося, Агату пригнічувала відсутність у неї такого вміння. 

— Дай спокій! — Буба сіла поряд.— Тобі проблем мало? Напевне вистачить тих, що 

вже є,— докинула вона змученим голосом. 

— Ти вже говориш, як я,— терпко усміхнулася Агата.— Але проблеми в нас досить 

різні. І я б охоче помінялася ними з тобою. 

— А я навпаки,— запевнила Буба, упевнена, що не може бути нічого гіршого, ніж стати 

непомітною для очей орнітолога. 
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— Але ж ти не знаєш, на що хотіла б помінятися,— Агата посміхнулася так сумно, що 

Буба відразу забула про свої прикрощі.— Пригадуєш? — Агатин погляд блукав кущами, 

на яких цвірінькали крихітні пташки,— ти колись казала, що в тебе вдома всі живуть 

своїм життям, ніхто тебе не помічає, мама частіше спілкується із дзеркалом, ніж із тобою, 

тато хоче, щоб його весь час хвалили, а сам ніколи не хвалить тебе… 

— Бо це правда,— Буба споважніла й заздро спостерігала за веселими горобцями. Їй 

теж хотілося вмоститися на гілці й злитися із сіренькою зграєю.— Я про це нікому не 

розповідала,— тихо мовила вона.— Ніхто, крім тебе, не знає, як важко бути донькою 

людей, котрі постійно зайняті собою або роботою. Вони пояснюють, що роблять це задля 

мене, але в них бракує часу запитати, чи не хотіла б я піти з ними в суботу, наприклад, 

у кіно на «Бріджит Джонс» чи… 

— Дай спокій! — у голосі Агати залунала нотка роздратування або навіть зневаги. 

Дівчина підвела голову, і тепер на Бубу дивилися її очі, сповнені болю.— Повір мені,— 

видушила вона гірко,— інколи мені хочеться, щоб мене не помічали. Я… я так часто 

молюся про це… Бачиш? Цей синець… — з куртки висунулася рука Агати з величезним 

крововиливом.— Або ось тут, на шиї… — вона розв’язала шарф і Буба із жахом помітила 

сліди чиїхось сильних пальців,— це доказ, що не завжди можна сховатися… Від власного 

батька,— закінчила Агата з ледь помітною іронією. І ця іронія була важча від найважчого 

каміння, яке Буба досі зустріла на своєму шляху. 

Очі Агати вже були сухі й зайняті бійкою двох горобців за окраєць. 

— Невже після цього можна сказати щось розумне? — гарячково думала Буба. В її очах 

уперто блищала якась дурна сльозина, і дівчина нічого не могла з нею вдіяти. 

— Мабуть, не знаєш, що в цій ситуації сказати, аби не виглядати по-дурному? — 

посміхнулася Агата й знайшла Бубину долоню, прикриваючи її власною, холодною 

рукою.— То не кажи нічого, бо навіщо? Ти класна, тільки життя зовсім не знаєш. 

Тобто,— докинула вона за хвилину,— тобі знайомий інший біль. Такий… людський. А 

мій — нелюдський,— закінчила вона, жбурляючи горобцям шматок черствої булки.— Ну, 

не рюмсай,— Агата відгорнула неслухняне волосся з Бубиного обличчя й погідно 

дивилася на неї.— Мій батько п’є, тому все цим і закінчується. Але інколи він буває 

тверезим, і тоді на світі немає кращого батька. 

— А часто він буває тверезий? — у Бубиному питанні жевріла надія. 

— На жаль, ні. Частіше він п’яний. Це хвороба, а він занадто слабкий, щоб лікуватися. 

— Ти могла б прийти до мене, втекти… — Буба міцно схопила худі Агатині руки 

й благально вдивлялася в подругу. 
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— Від цього не втечеш. Ну, і в мене ще є брат. А хто його захистить, якщо я сховаюся в 

тебе? 

— Ти хочеш сказати, що із цього немає жодного виходу? 

— Мабуть, який-небудь є,— Агата глибоко замислилася й мовчала. Горобці вже 

помирилися й виїдали крихти, розсипані в грязюці, змішаній зі снігом.— Є якісь блакитні 

й оранжеві телефонні лінії, психологи, лікарі… Але є проклятий, дурний сором, який 

примушує тебе не ходити на фізкультуру, щоб ніхто не побачив твоїх синців, не носити 

коротких рукавів і викотів. І мовчати, бо коли скажеш забагато, про тебе говоритимуть 

«дочка алкоголіка». Неважливо, що ти відчуваєш. Завжди будеш гіршою. Неважливо, що 

ти читаєш. Навіть ті, хто в очі книжок не бачать, зате їхні тверезі батьки готують їм уранці 

сніданки, дивитимуться на тебе, як на патологію, покидька суспільства. А найгірше, що 

дочці алкоголіка завжди гірше, ніж йому самому! Я волію нікому про це не розповідати,— 

тихо зізналася Агата.— Тим більше, що батько… — вона замовкла. 

— …що твій батько? — Буба підхопила ці слова, як кволу рослинку. 

— …що він ще десять років тому був чудовим хірургом. А зараз, коли його позбавили 

ліцензії, а в мами кожні два роки новий коханець, він зовсім змінився. У нього налиті 

кров’ю очі, збільшена печінка, постійне похмілля й професія «алкоголік». Та, здається, ти 

хотіла поділитися зі мною своєю проблемою. А я так по-дурному розбазікалася,— Агата 

обтрушувала брюки, занепокоєно дивлячись на подругу. 

— Своєю проблемою? — Буба ледь почервоніла.— Ні, я лише хотіла запитати… 

звичайно, ти можеш не погодитися, але я подумала… 

— Ну, давай швидко, бо мені ще малому англійську пояснювати. 

— Я б хотіла… — Буба зібрала в собі всю свою мужність,— ти можеш бути моєю 

подругою? 

— Я вже давно твоя подруга. А віднині знаєш, що я саме так до тебе ставлюся,— 

відповіла Агата. 

І Буба знову зрозуміла, що Агата мала рацію. Бо сором — це болюче відчуття, що пече, 

як незагойна рана. 

Удома дівчина побачила діда, який припав вухом до дверей спальні. 

— Привіт,— помахав він до неї.— Ходи-но, послухай, бо справді варто. 

За мить відскочив від дверей, як попечений, і це врятувало йому життя. Батьки 

з палаючими обличчями вибігли зі своєї кімнати. Спершу мама, яка не помітила 

зіщуленого під стіною діда. За нею батько, дивно збуджений і почервонілий. Побачивши 

Бубу й старого, він вочевидь пожвавився. 
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— От і добре, що ви тут,— кинув він.— Ну, Марисю,— звернувся він до дружини,— 

покажи татові свою останню покупку. 

— Але я купила їх для тебе,— ледь не плачучи відповіла та. 

— Мені вони замалі,— в’їдливо відказав батько.— Запитаймо в Буби,— і він глянув на 

доньку.— Бубо, ти носиш таку білизну? 

— Яку саме? — Буба зрозуміла, що тато трохи переборщив з інтимними питаннями. 

— Таку,— почувся пригаслий голос мами. У її руках був білий бавовняний клапоть 

з написом дрібними літерами. 

— Але ж це цілком нормальні труси,— здивувалася Буба. 

— Марисю,— зажадав батько,— покажи-но їх іззаду. 

Мати слухняно показала білизну з іншого боку. Замість класичного крою присутні 

вгледіли вузеньку смужечку, яка не прикрила б навіть Ольчиних сідниць. 

— Стрінги,— тихенько промовила мама, немовби відкриваючи таємницю. 

— Отож-бо й воно,— загримів батько,— моя дружина купила якісь стрінги, які ззаду 

виглядають не як звичайні труси, а лише ними прикидаються. Це білизна з якогось 

кошмарного секс-шопу! Моя дружина одягається в крамниці для якихось розпусних 

дівок! — батько аж нетямився від люті, вочевидь забуваючи, що до кола його слухачів 

і глядачів приєдналася Бартошова. 

У тиші вітальні як грім розлігся її голос: 

— У мене теж є такі. 

Після цього сміливого зізнання настала хвилина тиші. Мати дивилася на Бартошову 

так, немовби їхня хатня робітниця була шведською королевою, яка вручає Нобелівську 

премію. А Бартошова тим часом спокійнісінько протирала виделки й ложки краєм свого 

накрохмаленого фартуха. 

— Як це? — батько дивився на неї зі зростаючим зацікавленням.— Ви теж собі купили 

такі труси? — недовіра в його голосі могла б образити навіть найурівноваженішу жінку. 

— А чом би й ні? — задерикувато спитала та.— Навіть колір схожий, тільки розмір 

більший,— зізналася вона ледь присоромлено.— Вони класні, правда, пані Марисю? — 

Бартошова поводилася, як бувалий комівояжер з торбою, повною стрінгів. 

— Дуже мені цікаво,— зневажливо продовжував батько,— де це купують такі 

непристойні труси з вузенькою смужечкою? 

— В «Арс Крістіана»,— відрізала Бартошова, приголомшивши всю родину.— І до них 

ще додають три свічки, якщо вирішите купити. Найкраще запитати в нашого ксьондза 

Корека,— абсолютно серйозно порадила вона батькові. 
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Дідусь уперше за довгий час зберігав мовчанку. І вперше дивився на Бартошову неначе 

на стару картину, у якій раптом розгледів шедевр. 

Буба у свою чергу була переконана, що якби мати вміла куховарити, то тиждень 

готувала б обіди замість Бартошової. Але вона не вміла. А батько… Батько виглядав, як 

самовпевнений гравець, котрий вилетів з »Першого мільйона» на самому початку. Тому 

про всяк випадок поставив друге, дуже особисте запитання. 

— Коли обід, пані Аню? 

— Обід на столі,— з гідністю відказала Бартошова й рушила до кухні, гордо випнувши 

сідниці, обтягнуті, мабуть, стрінгами розміру XXXL з ледь помітним малюночком. 

Світло долає морок 

— Що сталося? Посварилася з Мілошем? — Агата сиділа на підвіконні із книжкою 

Вортона на колінах. Буба вмостилася поруч, рада, що в подруги гарний настрій. Немовби 

й не було «лавки для курців», Агатиної безпорадності й сліз у її очах… Словом, ніби 

найбільшою проблемою була одиниця з географії. 

— Посварилася? Н-ні-і-і,— відповіла, трохи подумавши, Буба.— Власне кажучи, я не 

знаю, що трапилося. 

— Та невже! — підморгнула Агата.— Так кажуть, коли діється щось погане. Шкода, 

що вам не щастить, бо ви… дуже гарна пара,— закінчила вона. 

— Пара? — Буба вперше усвідомила, що її дружбу з Мілошем можуть так сприймати. 

Проте це її аж ніяк не засмутило. 

— Йолька крутиться біля нього, так що ну. Особливо відучора,— повідомила Агата, 

натякаючи, що це таємниця. 

— І зовсім не відучора,— зітхнула Буба.— Мілош згадував, що вона вже на початку 

року… 

— Та воно так,— погодилася Агата.— Та коли помітила, що ти по-іншому дивишся на 

Адася… 

— Звідки знаєш, що я дивилася по-іншому? — Агата справді багато знала про Бубу. 

— Мені подобалося за тобою спостерігати. У тебе були дві переваги. Ти не задавала 

дурних питань і не була дурненька. 

— Ox,— зітхнула Буба.— А я й не підозрювала, що складаю іспит на подругу. Проте 

дурною все-таки була, бо так довго тебе не помічала. 

— Це трохи й моя провина,— Агата поплескала Бубу по коліні.— Ти ж знаєш, що я не 

люблю, коли на мене звертають увагу. 
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Агатині слова нагадали Бубі про вчорашню важку розмову. Проте дівчина розуміла 

подругу. Ці слова єднали її з Агатою настільки сильно, що колишні розмови з Йолькою 

видавалися Бубі абсолютно пустопорожніми. 

— А з Мілошем краще побалакай,— устигла докинути Агата, перш ніж дзвінок 

примусив дівчат покинути підвіконня. 

На англійській була заміна. Прийшла Крейзі, відома своїми дурнуватими ідеями, 

і негайно підняла не стільки рівень діалогів, скільки адреналіну в класі. А насамкінець 

загадала розіграти сценки. Буба опинилася в парі з Мілошем, і обоє отримали одиниці. 

Одиницю дістав і Марек Коневич, який разом з Бубою та Мілошем став предметом 

загальних кепкувань. А все через те, що вчителька покладала на них завеликі надії. Їм 

доручено було розіграти сценку «У ресторані». 

Буба й Мілош мали бути голодними туристами, які замовляють у Марека-офіціанта 

обід чи не із сотні страв. Обоє хотіли їх замовити, але виявилося, що це неможливо. 

Крейзі спершу терпляче відповідала польською на їхні польські запитання. Бубу цікавило, 

як вона має одягтися — у вечірню сукню чи звичайно, вегетаріанка вона чи ні, і скільки в 

неї повинно бути грошей та як вони розплачуватимуться — кожен за себе, чи Мілош її 

запросив і заплатить за обох. У свою чергу Мілош цікавився, у якому місті вони 

знаходяться і в якому саме ресторані обідатимуть, а також чи можуть вони замовити по 

келиху вина й чи можна розплачуватися карткою. 

Коли вчителька все ж витримала цю навалу питань перед самим діалогом, та її 

роздратування сягнуло небувалих розмірів, Буба з Мілошем опинилися перед офіціантом. 

— How do you do,— чемно привіталися вони. 

— How do you do,— відповів той, усміхаючись. 

— У вас є вільні столики? — ламаною англійською запитав Мілош. 

— Ні,— відказав Марек, а весь клас вибухнув реготом. 

Крейзі заревла, як поранений ведмідь, схопила їхні щоденники й вліпила усім трьом 

величезні одиниці. Буба, якій спільні випробування додали сміливості, черкнула Мілошеві 

записочку: «Може, заскочимо після уроків на піцу? Там зазвичай є вільні столики?». 

«Maybe»,— коротко відповів той, і Буба затремтіла від радості, немовби побачила на 

аркушику освідчення в коханні. 

Зустрілися біля воріт. Мілош старанно уникав очима Буби й зовсім зніяковів. 

— Що сталося? — запитала вона навпростець.— Якщо я зробила якусь дурницю, то 

просто скажи мені. 

Хлопець мовчав, зайнятий пошуками чогось у рюкзаку. Нічого не знайшов 

і продовжував мовчати. 
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— Я чекала на тебе в неділю. Півдня простирчала на балконі,— продовжувала Буба, 

намагаючись приховати розчарування, що чіплялося реп’яхом до кожного її слова.— Ти 

міг би подзвонити. 

— Ти теж могла зателефонувати в суботу,— сердито відрізав Мілош,— і попередити, 

що в тебе побачення,— він і далі поводився так, наче розмовляв зі стіною. 

— Яке ще побачення? — Буба намагалася пригадати, але все було марно. 

— А взагалі я про тебе не думав, що ти здатна цілуватися будь з ким і будь-де! — 

Мілош спинився й роздратовано додав: «Але ти це робиш. Ти така сама, як усі інші». 

Слова «всі інші» вказували на величезний особистий досвід. У них прозвучало щось 

зовсім нове, якась тотальна відраза до жінок, про яку Буба ніколи навіть не підозрювала. 

— У суботу, у суботу,— тихенько повторювала Буба, і раптом вибухнула щасливим 

сміхом. 

— Роберт! — вигукнула вона, і це пролунало наче «Еврика!». 

— Можеш обійтися без подробиць. Мене купа гівна більше цікавить, ніж імена 

хлопців, з якими ти виціловуєшся. 

Мілош уперше розлютився. По-чоловічому, по-справжньому. Проте його лють, 

невідомо чому, втішила Бубу, хоча дівчина й не розуміла, чому саме. 

— Роберт — чоловік моєї сестри… — почала вона, сміючись. 

— Тим гірше,— похмуро заявив Мілош.— Значить, ти підклала свиню не лише мені, а 

ще й власній сестрі. 

— Навпаки! Я допомогла їм помиритися, і Роберт від радощів по-братньому мене 

цьомкнув! — Буба захоплено розповіла хлопцеві про чергову подружню драму.— І тепер 

у »королівстві данськім» потепліло від сонця кохання,— патетично закінчила вона. 

— Справді? — у Мілошевих очах теж сходило сонце.— Справді? — перепитав він 

знову й засоромився.— А я вже подумав… Як побачив вас на цій лавці… 

— Шкода, що я тебе не побачила. Не було б цієї дурнуватої ситуації й жахливої 

неділі… 

— Що тобі сказати! — пригадав він собі власні страждання.— Цілу неділю я писав тобі 

листа. Такого, розумієш, «бувай здорова, моя мила». 

— Сподіваюся, ти мені його не надішлеш? — Буба уважно дивилася на повеселілого 

Мілоша. 

— Усе, що там написано, така сама неправда, як і твоє побачення,— полегшено зітхнув 

той і, недовго думаючи, поцілував Бубині вуста. А дівчина зробила висновок, що коли 

люди цілуються, то взагалі не думають. Або їхні думки зовсім не такі, як завжди. 
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У піцерії справді було напівпорожньо, проте Буба замалим не сіла на коліна Каськи із 

другого класу, така була засліплена щастям і коханням. 

* * * 

Дідусь сновигав помешканням похмурий і невтішний. За будь-якої нагоди він 

намагався продемонструвати свою в’їдливість. Принаймні так стверджувала мати. 

— Ти хіба що із собакою говориш по-людськи,— буркотіла вона на старенького, 

стрічаючи його в передпокої, тобто на нейтральній території, де діяв пакт про ненапад. 

— Зате ти взагалі з нами перестала спілкуватися,— дідусь уживав форму множини, 

натякаючи на союзників.— Навіть посваритися зі мною вже не можеш. Зовсім, як 

Олька,— капризував він, наче мала дитина. 

— Як це не можу? — обурювалася мама.— Я намагаюся, просто мені часу бракує,— 

і вона зникала у дверях своєї кімнати, а про її присутність свідчило хіба що стукотіння по 

клавіатурі комп’ютера. 

— Ну чого вона так гатить по цих клавішах. Ніхто й так не читатиме біографію якоїсь 

дурнуватої Астріди! — скаржився дід Бубі, єдиній, крім собаки, істоті, яка усвідомлювала, 

наскільки нестерпним є життя нормальної людини на Звіринецькій. 

— Пан Коцютек точно прочитає,— заявила Буба тоном всезнайки. 

— Отой шпиг? — пожвавився старий.— Не думаю,— озвався він, подумавши.— Він 

читає хіба що доноси або кримінальну хроніку, де розповідається про розтрати. «Адзе я не 

перезиватиму метафізичних космарів Астріди як-там-її-прізвисце»,— задоволено 

передражнив пан Генрик сусіду. 

Інформацію про те, що Астріда для пана Коцютека зовсім не «як-там-її-прізвисце», 

Буба залишила собі, а дідові запропонувала перекинутися в карти. 

— От за це я тебе й люблю,— похвалив її старенький.— Сподіваюся, що ти як слід 

обдумуєш розіграші й читаєш книжки, що я залишив тобі на столі,— переконано заявив 

він, вістуючи з бубнової дами. 

— Звісно, дідусю,— Буба радісно підсунула йому винову кралю, і вийшла дев’ятка. У 

руці дівчина переможно стискала двійку. 

— Залишилося всього два тижні! — пан Генрик не приховував збудження. 

— От-от,— невесело зітхнула Буба, наче читаючи його думки.— Через два тижні 

будеш свідком моєї поразки, та ще й за власним бажанням. Цей турнір — то немудра ідея, 

діду. 

— Усі мої ідеї завжди мудрі. А крім того,— розсудливо закінчив дідусь,— ти їдеш туди 

по досвід, а не по лаври переможця! 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3033 

 

— А мені по лаври й не треба їздити,— нескромно похвалилася Буба, завдаючи 

старому остаточного удару трефовою двійкою й забираючи всі його старанно пораховані 

монетки по двадцять грошів. 

* * * 

Щовечора батько повертався з роботи чимраз сумніший. Буба занепокоєно помітила, 

що кожного разу, як тато сідав дивитися телевізор, на столі негайно з’являлася чарка 

коньяку. Причому вона була завжди повна, незважаючи на те, що тато постійно її 

пригублював. Так він гаяв час до маминого повернення й найчастіше поринав у дрімоту, 

не даючи решті подивитися якусь передачу. 

— Павел поводиться так, мовби наш обов’язок — дивитися й слухати виключно 

його! — нарікав дідусь, то стишуючи, то підсилюючи гучність. Батько хропів професійно 

й чітко. 

— Оце-то дикція! — захоплено казала Буба, намагаючись втишити тата, легенько 

посвистуючи. 

— Ти чого свистиш, доню? — сердилася мама щоразу, коли бачила на дивані безвладне 

чоловікове тіло.— Так негарно. А ви, тату, могли б увімкнути й тихіше ваш ящик. 

— Краще ти забери свого хропуна! — вимагав дідусь, хапаючи пульт. 

— У цьому домі все важче витримати. Я не можу працювати в такому галасі,— 

скаржилася вона, розштовхуючи чоловіка. 

— Маєш рацію! — не залишався в боргу дід.— Купи йому якийсь апарат, щоб він не 

хропів так голосно. Я бачив в одній телепередачі. Бо ми з Бубою вже взагалі нічого не 

чуємо,— дід перекрикував і батька, і телевізор.— Якщо так піде й далі, нам залишаться 

хіба що програми для глухонімих. 

— Атож, краще б ти був німий… — мати не закінчила, але її наміри були такі самі 

виразні, як і батькове хропіння. 

— Тато забагато п’є,— прошепотіла Буба дідусеві, коли мамі нарешті вдалося підняти 

свого чоловіка й переконати його подолати складний маршрут до подружнього ложа. 

— Я теж так гадаю, тим більше, що твій батько п’є на самоті, а він аж ніяк не повинен 

цього робити,— зауважив дід.— Урешті, я теж можу скласти йому компанію. 

— А мені б хотілося, щоб він повертався з роботи веселішим, як було колись,— Буба 

пригадала давні сімейні вечори у вітальні. 

— Було б добре, якби він повертався з роботи. Бо мені чомусь здається, що саме із цим 

у нього виникли проблеми,— зловісно прошепотів дідусь, допиваючи залишки бренді. 

— Як це? — здивувалася Буба.— Адже тато працює?.. 
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— Воно наче так, але виступає в самій дурні. Ти коли-небудь бачила його в якій-небудь 

нормальній передачі? 

— Нещодавно він згадував, що має якусь цікаву пропозицію… 

— Це я чув від нього ще восени. У нього купа цікавих пропозицій, але він чомусь їх не 

використовує,— вів своєї дід Генрик.— Ну, що ж, з’явилися молодші за нього, більш 

здібні… 

— Неправда! — заперечила Буба.— Батько чудово дає собі раду, от тільки… 

— Тільки що? 

— У нього немає грошей на ті передачі, про які він мріє… — невпевнено пояснювала 

Буба, намагаючись зрозуміти складний батьків світ. 

— Не хочу наврочити,— дідусь востаннє перехилив пляшку,— але станеться так, що 

твій батько буде агентом власної дружини. 

— Ким? 

— Ну, таким собі комівояжером, який ходитиме з маминими любовними романами від 

одних дверей до інших, і продаватиме ці книжечки за півціни. 

Вигляд батька, який дзвонить у чужі двері, тримаючи валізку, повну маминих книжок, 

не полишала Бубу аж до ночі. Місяць, як і колись, привітно зазирав у вікно, втручаючись 

у її приватні справи й позираючи на Добавку, котра смачно спала. Але навіть йому не 

вдавалося розігнати похмурих думок, що наче ворожі, невідомі планети, кружляли 

Бубиною кімнатою. 

* * * 

— Я закінчила,— повідомила мама о пів на восьму ранку, сідаючи в халаті до столу. 

Було помітно, що вона не спала всю ніч. Її волосся втратило свою горіхову свіжість, а 

на маминому обличчі Буба помітила кілька нових зморшок! 

— Я закінчила,— повторила вона. 

Батько мовчки жував канапку із сиром. Виглядав не краще за маму, немовби 

супроводжував її у нічній боротьбі зі складним текстом. 

— Чудово, Марисю! — він намагався говорити з ентузіазмом, але його запал нагадував 

холодну заливну рибу, яку дідусь руками накладав собі на тарілку. Проте мама не 

переймалася відсутністю реакції в рідних. Вона з апетитом наминала сир зі сметаною 

й була єдиною задоволеною людиною за столом. 

— О котрій ти повернешся? — спитала вона, не перестаючи жувати. 
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— Я вже повернувся,— батько глянув на всіх важким поглядом.— Здається, у мене 

відпустка. На невизначений термін,— заявив він зневіреним тоном, як людина, що 

отримує допомогу по безробіттю. 

— От і добре,— мати вкотре здивувала присутніх своєю безтурботністю.— Сьогодні в 

мене важливий гість, і я б хотіла, аби ти був під час зустрічі. 

— Ми тут гинемо, Марисю, а тобі зустрічі в голові! — не втримався дідусь.— Адже 

Павел тобі щойно сказав, що втратив роботу! 

— Саме тому,— мати спокійно намащувала булку маслом,— я пропоную йому роботу 

в мене,— вона усміхнулася до пригніченого чоловіка. 

Буба затремтіла. Дідусеві пророкування щодо батькового майбутнього набували 

реальніших обрисів, ніж риба на столі, від якої залишилися самі кістки. На щастя, дівчина 

не мала часу довше замислюватися, де батьки візьмуть валізку для стількох книжок, бо 

вже була майже восьма година. 

— Виведете Добавку погуляти,— швидше ствердила, ніж запитала Буба. 

— Виведемо,— покірно відповів батько, і Бубі стало ще прикріше, бо вона усвідомила, 

що тато вперше не виправдався, мовляв, у нього купа інших, важливіших, обов’язків. 

Не лише Буба цього ранку запізнювалася на перший урок польської. Через кілька 

хвилин помітила Адася, який, на відміну від неї, анітрохи не поспішав. 

— Привіт! — вона легко наздогнала хлопця. 

— Привіт,— похмуро відповів той, і Буба засумувала за Мілошем, якого лише раз 

бачила таким непривітним. Через Роберта. Зробила висновок, що в Мілоша завжди 

погідний настрій. Навіть, коли падає дощ, з його очей визирають сонячні промінчики, 

якими він з радістю обдарував би цілий світ. Навіть Редбульку, яка вочевидь не любила 

сонця. 

— А де Йолька? — запитала Буба, аж ніяк не бажаючи засмутити Адася ще сильніше. 

Проте він спохмурнів ще більше. І в’їдливо відповів: 

— Певне, спостерігає за пташками разом із Бродзевичем. Вона записалася до гуртка,— 

докинув. 

— До якого гуртка? — Буба розуміла, що йдеться не про релігійний гурток, але 

внутрішня впертість вимагала від неї з’ясувати цю справу до кінця. 

— Ну, спостерігачів пташок. Ти, певне, теж у їхній команді? — Адасів голос свідчив, 

що йому 6 хотілося почути підтвердження. А найкраще розповідь Буби про Йольчині 

«успіхи» в цьому гуртку. Будь-яку, але правду. Нехай навіть жорстоку. 

— Ні,— Буба стенула раменами.— Я лише ходжу спостерігати з Мілошем. 
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— Ну, тоді роби на два бутерброди більше,— невесело порадив Адась.— І візьми 

кращого бінокля, то може, нарешті, щось помітиш. 

Розмова ставала для Буби неприємною. Колись вона могла просто йти поруч із Адасем. 

Перетнути увесь мікрорайон, проминути ліцей, вулиці міста, тоді всі села… А зараз кілька 

метрів у його товаристві здавалися їй найбільшим покаранням за недавню слабкість. Вона 

почала йому співчувати. Зрозуміла, що лише він до кінця вірив у надзвичайні Йольчині 

здібності й уважав, що їй дозволено робити будь-що, бо немає людини, яка не виконала б 

її примх. Досі він пишався цим, а зараз страждав із власної провини. Бо із цим уявним 

Йольчиним талантом (щиро кажучи, Буба теж у нього свято вірила) Мілош упорався 

напрочуд легко, переконавши Бубу, що крім неї й Адася ніхто серйозно Йольку не 

сприймає. Ба більше, її взагалі мало хто бачить інакше, ніж Барбі з обкладинки 

молодіжного журнальчика, яка змінюється залежно від моди. Проте Буба не могла так 

просто сказати цього Адамові. Вона розуміла, що в кожного є своя улюблена дитяча 

книжка. Чудово, якщо повертаєшся до неї знову й знову протягом життя, але частіше 

стається так, що книга опиняється в комірчині разом з непотребом. 

Як немудре кохання, якого люди часом соромляться. Ти повинен сам вирости з Йольки, 

Адасю,— подумала Буба,— так, як виростають з кольорових малюночків. 

Уже на першому уроці виявилося, що в справах дорослішання найкращим є Мілош, 

який піднявся до вершин поетичної творчості Семпа-Шажинського. І Редбулька поставила 

йому п’ятірку за відповідь. Мабуть, вона теж уміла розгледіти сонце в загальному 

запамороченні весною. 

— Моя мама питала, чи ти любиш сирник із родзинками,— Мілош був зайнятий 

запиханням до рюкзака альбому із птахами Польщі, але не зводив з Буби очей. 

— Дуже люблю,— засоромилася Буба.— Це, мабуть, помітно? — невпевнено озвалася 

вона. 

— Чудово! Мама зрадіє,— Мілош не звернув увагу на Бубині комплекси, не 

відгукнувшись на них навіть увічливим «по тобі не видно».— Мама питала, чи ти не 

хочеш зайти до нас на цей сирник, бо вона саме купила. 

— Хочу,— тремтячим голосом запевнила Буба. 

— Тоді я заскочу по тебе. О п’ятій,— лише зараз Мілош блиснув у посмішці сніжно-

білими зубами й несподівано цьомкнув Бубу в щоку. 

— Насилу вас наздогнала,— задихана, з рум’яними щоками Йолька перешкодила 

Мілошеві.— Я чула, що нині ми йдемо спостерігати за птахами до Котавського гаю? — 

спитала вона тоном мисливця, а не орнітолога. 
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— Ми — ні,— Мілош задоволено перекреслив її плани.— Ми,— підкреслив він,— 

ідемо їсти сирник. 

— По Бубі видно, що вона любить сирник,— не втрималася від злостивого зауваження 

Йолька. 

— А по мені видно, що я люблю Бубу. І любитиму навіть тоді, коли вона поглинатиме 

тонну сирника щодня. З родзинками,— закінчив Мілош, позбавляючи Йольку будь-яких 

ілюзій. 

Щойно повернувшись додому, тобто злетівши на третій поверх на крилах кохання 

й щастя, Буба побачила дідуся, який нетерпляче її видивлявся, а за мить помітила радісне 

обличчя Бартошової, а це було справді рідкісна подія. 

— Що сталося? — допитувалася дівчина, здивована таємничими виразами їхніх облич. 

— Моя донька, тобто твоя мама, здається, написала блискучу книжку,— прошепотів 

дідусь ледь не побожно. 

— Неможливо! — тихенько вигукнула Буба. 

— І все ж це правда,— покивала головою Бартошова.— Зараз у пані Марисі сидять 

якісь поважні панове й кажуть, що аж три видавництва хочуть цю книжку видати! — 

Бартошова явно була в захопленні, а слова «пані Марися» вперше вимовила з величезною 

повагою. 

— Щоб мама та написала якусь вартісну книжку? — Буба недовірливо похитала 

головою.— Ні, це, мабуть, непорозуміння. 

— Я теж так казав! — перебив Бубу дід Генрик.— Та коли почув… 

— Підслухав,— виправила його Бартошова. 

— Атож, коли я підслухав, що твоя мама виступить по телебаченню, у передачі, 

присвяченій боротьбі із сектантством… 

— …і в поліційній хроніці,— докинула Бартошова. 

— І на зустрічі з якимось домініканським священиком! 

— Теж на тему сектантства,— здавалося, їхня хатня робітниця знає про всі мамині 

плани стосовно польських медій.— Ну, і в нашому костелі,— гордо закінчила вона. 

— Е-е-е,— дідусь зневажливо поставився до цього пункту програми.— Щоб прийти до 

нашого костелу, не треба писати бестселерів,— трохи зверхньо глянув він на Бартошову, 

яка, попри все, тріумфувала. 

— Нема що й казати, Бубо, у тебе славетна мати,— у дідовому голосі вперше забриніла 

батьківська гордість і ніжність. 

Ця сенсаційна новина, навіть підтверджена Бартошовою, ніяк не проникла до Бубиної 

свідомості.— Будь-хто може написати класну річ,— думала дівчина,— але щоб мама? 
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Адже вона роками творила за схемами й стереотипами, які становили заперечення доброї 

літератури, та ще й так, що кожна наступна книжка була гірша, ніж попередня. Хіба 

можливо, щоби багатолітня виконавиця хітів у стилі диско раптово заспівала арію 

рідкісним сопрано неймовірного діапазону, та ще й примудрилася зробити це ледь не 

наприкінці власної кар’єри? 

Проте все було саме так. З кабінету, у супроводі делікатно усміхненої 

й приголомшливо гарної мами, вийшли троє елегантних панів. За ними прямував ледь 

зніяковілий батько. Ні в кого не виникало найменшого сумніву, що тут щойно вирішили, 

як надалі розвиватиметься кар’єра нової зірки польської літератури. Бо пані Марися 

виглядала достоту так, якою й повинна бути мудра й шанована письменниця, котра щойно 

поставила вітчизняний роман на нові рейки успіху й тріумфу. 

Зачинивши двері за останнім гостем, мама дала перше інтерв’ю власній родині. 

Виявилося, що пригода з Астрідою змусила її переглянути не лише свої релігійні погляди, 

а й навчила стримано ставитися до власних успіхів. Астріда пробудила в мамі певні 

можливості, котрі дотепер спокійно дрімали під стосом дешевих любовних романчиків. 

«Морок», роман, якого досі вдома не читав ніхто, став щоденником її роздумів і водночас 

пересторогою для інших шукачів неймовірних пригод. А головна мораль книжки, 

висновок, що «в житті можна робити все, але за все треба платити», була хоча й не нова, 

зате знайшла свіже відображення у вигляді особистого досвіду авторки. 

— Але найважливіше те,— скромно підбила підсумки мама,— що нарешті будуть 

гроші на нову програму Павла. 

І обдарувала чоловіка своєю найчарівнішою усмішкою. 

Дрозди прилетіли 

На Звіринецьку весна приходила пізніше, ніж до інших районів міста. Крім фікусів 

пана Копішка, які пнулися догори, немов ціни в поблизькому супермаркеті, ніщо не 

зеленіло, не росло й не викидало бруньок. 

Буба ділила свій час між дідом та Мілошем, намагаючись знайти пару хвилин для 

англійської й Добавки. Батьки, зайняті своїми кар’єрами, котрі, на щастя, розвивалися 

поза вітальнею, не помічали жодних змін у власному оточенні. Навіть того, що Буба 

виросла зі старих джинсів, і доведеться купити нові, довші, але на номер менші. На Бубин 

подив, це помітив пан Коцютек. 

— Схудла ти, дитино, а скода. Така була гарненька пампуска,— сказав недавно сусіда, 

чекаючи в під’їзді, доки вщухне дощ. 

— Спасибі,— аж засяяла Буба, і додала,— зі мною все гаразд. Просто я росту. 
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— Мабуть, це стосуєцьця лисе тебе,— пан Коцютек сумно глянув на спустошення, 

залишене по собі зимою.— А я взе так виглядаю персу ластівку,— зізнався він так якось 

жалісно, що Буба замалим не запропонувала пошукати її разом. 

Вечори дівчина проводила з дідом Генриком, а коли приходили Маньчаки, училася на 

їхніх помилках будувати стратегію розіграшу. Це спричинилося до того, що знаме нитий 

записник перестав бути предметом гордощів пана Вальдека. Та попри всі досягнення Буба 

здавалася якоюсь пригніченою. 

— Що з тобою? — турботливо запитав дідусь, побачивши, що Бубині думки витають 

далеко від колоди карт. 

— Е-е-е, нічого,— збувала вона старого, силкуючись говорити невимушено. 

— Мене не одуриш,— дід стежив за онукою поверх окулярів, але не міг здогадатися 

про причину її смутку. 

— У нашому ліцеї буде дискотека. З нагоди першого дня весни,— почала Буба. 

— Мабуть, десь через півроку? — до прогнозу погоди пан Генрик ставився 

надзвичайно скептично. 

— Мається на увазі календарна весна,— Бубі не хотілося сперечатися з дідом через 

дрібниці. 

— То й що? 

— А те, що в мене є хіба черевики, які ще можна носити, а решта лахів… ну,— дівчина 

зітхнула,— просто вийшла з моди. 

— Отакої,— засмутився старенький, бо від проблем, які вони намагалися 

обговорювати, він був так само далекий, як і від ідей баби Рити.— А батькам ти про це 

говорила? 

— Ні, бо в них немає часу, крім того я з радістю пішла б на забаву в нових джинсах. 

— Дорогенька,— дід швидко перейшов у наступ,— є справи, котрі можна залагодити в 

джинсах, але для деяких ситуацій люди вигадали сукенки. І я думаю, що Мілош зрадів би, 

побачивши тебе в чомусь легшому, ніж твої штани. 

— Авжеж! Я теж про це подумала,— дівчина була вдячна старому, який розумів її 

навіть без слів. 

— Завтра йдемо в похід магазинами! — дідусь Генрик задоволено потер руки, хоча 

Буба добре знала, що той не терпить жодних крамниць, окрім алкогольних та іграшкових. 

— Дзвони до Маньчакової й дізнайся, де вона одягається,— наказав він онуці. 

— Навіщо? — перелякалася Буба. Їй аж стало зле від однієї думки, що доведеться 

одягнутися так, як Маньчакова, чиї екстравагантні шати завжди приваблювали дідуся, 

і вона мудрувала, як уникнути втілення дідового божевільного задуму. 
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— Дзвони, дзвони,— пояснив той.— Треба ж знати, які крамниці краще оминати 

десятою дорогою! 

* * * 

— Від часів війни тут так усе змінилося,— дідусь недовірливо роззирався вулицями, 

заповненими автомобілями й людьми. 

— То ти так давно тут не був? — здивувалася Буба. 

— Я ж кажу «від часів війни», а не за два місяці. Взагалі-то в січні я прогулювався тут 

з моєю… гм… знайомою, але дивився на неї, а не на поступ урбаністики. Справжній 

мужчина, перебуваючи з дамою, повинен… — почав було дідусь, але Буба його перебила. 

— Ось цей магазин,— вказала вона на вітрину, що мінилася всіма відтінками синього 

кольору. 

— Але він виглядає точнісінько, як твоя шафа,— розчаровано протягнув дід.— А я 

гадав, що це буде щось незвичайне. Мені здавалося, що ми шукаємо щось суперкласне? 

— Але в моєму стилі, дідусю,— з гідністю підкреслила Буба й разом зі стареньким 

увійшла до крамниці, полиці якої аж угиналися від розмаїття джинсового одягу. 

— Ти говорив про сукенку? — кокетливо спитала вона, приклавши до себе невеличку 

шматинку кольору індиго. 

— Поміряй,— прошепотів спантеличений дід. Він навіть не підозрював про існування 

джинсів у такому варіанті. 

Коли Буба вийшла із примірочної, старий зробив висновок, що його онука нічим не 

відрізняється від усіх кралечок, яких він звик бачити по телевізору. Ну, може, тим, що 

жодна з них насправді не така красуня й не вміє так чудово грати в бридж,— подумав він, 

ніжно вдивляючись у щасливі Бубині очі, синіші, ніж її джинсова сукня. 

* * * 

Уся родина, разом з Бартошовою, милувалася того дня Бубою. Спершу всі дивувалися, 

що дівчина так довго просиджує у ванній. Потому терпляче чекали, доки вийде зі своєї 

кімнати. Та коли вона невпевнено стала на порозі, несміливо посміхаючись, і батьки, 

і дідусь, і навіть Бартошова привітали її захопленим вигуком. 

— Справжня жінка! — заявив дідусь трохи патетично. 

— А ти не виглядаєш занадто серйозно? — якось боязко прошепотів тато, який раптом 

засумував за своєю маленькою донею. 

— Вона виглядає чудово! — заспокоїла його мати, вражена доньчиною красою.— Ти 

все-таки дуже схожа на мене,— пригортаючи Бубу, мама не відмовилася від того, щоб 

зробити комплімент самій собі. 
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— Але фігура в неї моя,— затявся батько.— У тебе чудова фігура, Бубо,— серйозно 

похвалив він дочку й себе.— Ви так не думаєте? 

Дідусь мовчав, наче був всемогутнім Пігмаліоном, і лише скромно потупився. Така 

його поведінка мала допомогти родині зрозуміти, що досягнутий Бубою ефект — це 

значною мірою його заслуга. 

— Панна Олька в підметки не годиться нашій панночці,— грубувато урвала родинні 

захоплення Бартошова, показуючи цим своє ставлення до «нашої» й »не нашої» 

панянок.— Обід,— додала вона, прикидаючи, чи під новим Бубиним платтям залишилося 

трохи місця для телячих биточків із гречаною кашею. 

* * * 

До ліцею Буба вбігла, ледь запізнившись. Пошукала очима Агату, але її ніде не було. У 

класі вже тривала під готовка до спільної забави, проте й там вона не побачила подруги. 

Зраділа, угледівши Мілоша, який чекав біля їхнього улюбленого підвіконня, та водночас 

спохмурніла, бо біля хлопця була Йолька, котра, немов так і треба, зайняла місце її 

улюбленої подруги й розповідала про щось, жваво жестикулюючи. 

Буба залишила їх, і з жахливим настроєм спустилася в хол. Музика вже лунала в 

класах, які тимчасово перестали бути місцем учнівських мук, зате перетворилися на 

притулок для закоханих парочок. Сіла на сходах, з усіх сил намагаючись не забути, що 

коли на тобі сукенка, слід по-іншому сідати й ходити. Подумки подякувала феміністкам за 

брюки, які були, мабуть, їхньою найбільшою перемогою, і здивувалася, побачивши 

Міхала із четвертого класу, який стояв напроти й недовірливо до неї придивлявся. 

— Краще нічого не кажи,— ледь роздратовано попередила вона. 

— А що тут скажеш! — озвався він.— Мені аж мову відібрало. Слухай, ти ж 

марнуєшся у своїх вічних джинсах! — цмокнув він захоплено, а Буба, замість того, щоб 

образитися, кокетливо затріпотіла віями. Танцювала з Міхалом неохоче й трохи 

незграбно, озираючись, щоб роздивитися Мілоша з Йолькою. Бо ж вони десь поруч… 

І так віддалася власним думкам, що не помітила, як Мілош зайняв її місце на сходах 

і звідти вражено й захоплено спостерігав за нею. 

Коли Міхалові однокласники оточили Бубу, дівчина зрозуміла, що відчувала на балу 

Попелюшка. І так само, як героїня казки, запрагнула якомога швидше втекти звідки до 

кухні з великим вогнищем, де можна тихенько поплакати в куточку. Вибираючись із 

тісного кола нових шанувальників, вона зрозуміла, що крім Мілоша ніхто для неї не існує. 

— Попелюшка для мене й принцеса для старшокласників? — глибоко зазирнув їй в очі. 
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— Якби моя туфелька була в тебе, не було би проблем,— різкувато відказала Буба,— 

але туфелька, з якою ти балакав, не моя! Якщо я не помиляюся, ти сам колись назвав так 

Йольку… 

— Дурненька! Дурненька красуне,— швидко виправився Мілош.— Я чекав лише на 

тебе. І ти про це добре знаєш, правда? Але я тебе не впізнаю. Я й не сумнівався, що ти 

найвродливіша на світі, але зараз волів би, щоб ти була звичайніша. Бо тоді… 

— Що тоді? — злетіли пухнасті вії. 

— Бо тоді ти найвродливіша лише для мене,— прошепотів хлопець. 

І вони пішли танцювати. З-над Мілошевого плеча Буба бачила небагато. Хіба що 

здивовану Йольку, яка пильно міряла поглядом скромні сантиметри Бубиної сукенки, 

немовби та могла відповісти на всі її запитання. Помітила й Адася, який, угледівши її, 

припинив жувати й здається, проковтнув жуйку. І музикантів, які підштовхували одне 

одного, побачивши Бубу. І ще кількох однокласниць, які недовірливо хитали головами. А 

потому не бачила більше нічого, бо її підхопила ніжна балада, у якій розповідалося про 

чиєсь щасливе кохання. Мілош теж мовчав. І лише коли стихла музика, прошепотів якісь 

чарівні слова, і Буба, зашарівшись, радісно глянула на нього. 

— І завжди будеш моїм синім дроздом,— закінчив він, надягаючи Бубі на палець 

перстеника із блакитним камінцем. 

Бо з усіх птахів на світі Мілош найдужче любив синього співочого дрозда. 

* * * 

— Ну, розповідай нарешті, що він тобі сказав? — дідова цікавість мало не розлютила 

Бубу. 

— Прошепотів, що я його дрізд,— сонно відказала вона, присуваючи до себе тарілку 

з яєшнею. 

— Міг би вигадати щось оригінальніше,— дідусь видавався розчарованим. 

— Наприклад, що вона його улюблена гірка настоянка? — утрутився батько, 

намазуючи мамі другу канапку, демонструючи цим відродження своїх почуттів до 

дружини. 

— Або купон спортлото з головним виграшем,— підморгнула мама.— А дрізд — 

гарний птах, і це зовсім інша справа,— додала повагом, ніби сама писала книжки 

з орнітології.— Я б теж із радістю присвятила дроздам свій час, але здається, про них уже 

хтось писав,— роздумувала вона вголос. 

— Справді. Є роман «Убити пересмішника», а пересмішник — це такий дрізд,— у Буби 

явно з’явився апетит, і вона наминала яєшню. 
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— У такій ситуації називати Бубу дроздом — це страшенна нетактовність,— обурився 

дід Генрик. 

Йому не давали спокою Мілошеві наміри. І лише рішуче втручання Буби трохи його 

заспокоїло. 

— Він не читав цієї книжки… — войовничо почала вона. 

— От-от… — мати проковтнула другу канапку.— А він, дитинко, не замало читає? 

Сучасна молодь… 

— Твої книжки, мамо, він знає напам’ять,— збрехала Буба, навіть оком не змигнувши, 

і мати зашарілася від щастя. 

— Щиро кажучи,— кинула вона,— я цієї книжки, ну, про дрозда, теж не читала. Тобто 

мені здається, що не читала,— виправилася за хвильку, пригадавши собі, що відтепер 

стала відомою письменницею й деяких речей краще не говорити. Навіть у присутності 

родини. 

* * * 

— І не забувай, Бубо, це індивідуальний турнір. Уся інформація у твоєму записнику,— 

знервовано нагадував дідусь на вокзалі, коли вони разом з іншими пасажирами стояли на 

пероні й очікували на потяг. 

— Слухай, дідусю,— Буба легенько взяла його за руку,— я знаю, що ти дуже 

сподіваєшся на мою перемогу, але там будуть самі аси, найвідоміші бриджисти. Навіть 

серед юніорів немає таких, як я… 

Дівчина чимраз більше шкодувала, що заради святого спокою погодилася взяти участь 

у турнірі. На додачу піддалася на дідові вмовляння і їхала до Сопота таємно. Для батьків 

вона мала провести суботу й неділю зі своїм класом на Жулавах. Так вирішив дідусь. 

Тому почувалася останньою дурепою в зеленій куртці, спортивних гетрах і солом’яному 

брилику, із сачком, що стримів з рюкзака. 

Сусіди із цікавістю розглядали Бубине спорядження. Воно й не дивно. На думку 

спадали експедиції до тропічних джунглів, а не поїздка на балтійське узбережжя. 

— Я виглядаю, як ідіотка.— нервувала Буба. 

— Це правда,— прошепотів дід,— але в поїзді переодягнешся,— інструктував він 

онуку.— Не забудь,— вів далі старий,— стеж за кожною роздачею. Рахуй і прикидай. 

Обережно з контрами,— дідусь Генрик не вгавав навіть тоді, коли Буба вже виглядала 

з вікна поїзда. 

Була впевнена, що навіть коли потяг рушить, дід продовжуватиме повчати її, як 

найкраще вчинити у разі невдалої реконтри. 
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Добавка вила. Уперше вона переживала чиюсь відсутність, і дідусь, повернувшись із 

вокзалу, мусив негайно вивести собаку на прогулянку. Повернувшись додому, Добавка 

вже не вила, але їсти теж не хотіла, що змусило родину розподілити чергування, щоб та не 

охляла. Бартошова запропонувала чергувати замість діда, небезпідставно побоюючись, що 

той привласнить улюблені Добавчині сосиски. 

— Я однаково нічого нині не торкнуся,— запевнив дідусь, доїдаючи сирок, який Буба 

забула взяти із собою. 

А тоді обклався газетами й заходився вивчати котировки на біржі з таким виразом 

обличчя, немовби був власником акцій найбільших фірм у світі. 

— Якось незвично вдома без Буби,— поскаржився батько, закінчуючи читати останній 

мамин роман.— Може, подамося кудись, Марисю? Наприклад, до кіно? Діти в нас не 

плачуть… 

— А знаєш… — мама на мить перестала фарбувати нігті.— Я саме подумала, що в 

дорослих бувають канікули, як дітей десь немає. От Буба й поїхала, а я чомусь починаю 

непокоїтися. Навіть не знаю, чи взяла дитина теплий светр. Мабуть, у мене канікули, коли 

наша донька вдома,— скрушно визнала вона.— Тоді ми собі ходимо, куди очі дивляться: 

до кіно, на концерти, до Кшиштонів чи Маньчаків… 

— Я обіцяв їй, що сходимо разом на Віслу,— раптом пригадав собі батько.— От 

сьогодні б із радістю пішов, але її немає. 

— А я,— мати дійшла вже до нігтів на ногах,— збиралася повести її до своєї 

косметички й перукарки. Зрештою, Буба вже доросла дівчинка й повинна звикати до 

певних речей. І нині я готова була присвятити цьому час, а вона взяла й поїхала… 

— Справді,— батько повернувся до читання.— Наші діти не вміють вибрати слушний 

час, щоб покинути дім. Завжди своїм виїздом зруйнують якісь важливі плани. 

— Так воно вже буває з ними,— пані Марися відволіклася від своїх ніг, і в її голосі 

забриніла мудрість справжньої досвідченої матері, яка може передбачити геть усе, що 

зроблять її діти, навіть, якщо ті самі ще про це не здогадуються. 

— Як добре, що ви прийшли,— мама ладна була кинутися Маньчаковій на шию, якби 

не бинти, що замість хусточки чи шарфика видніли з-під її кожуха. 

— А чого це ви до нас, як у Сибір? — здивувався дід.— Уже ж весна! 

— У мене свинка,— Маньчакова спробувала сісти в крісло, не знімаючи кожух, але їй 

це не вдалося. 

— То у вас є свинка? — втішився дідусь.— І як наша крихітка зветься? 
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— Дружина хворіє на свинку,— Маньчак неприязно глянув на дідуся й зняв тужурку 

(дід Генрик завжди стверджував, що Маньчакова куртка в попередньому житті була 

тужуркою). 

— Певне, хворіла? — здавалося, дід нічогісінько не тямить.— Якщо ви вже собі її 

придбали, то певне, пані Віолетта видужала? 

— З вами навіть здорова людина опиниться в лікарні,— роздратовано сказав Маньчак, 

а його дружина намагалася продемонструвати старому величезний набряк на шиї. 

— Ось, дивіться! — вигукував знервований Маньчак.— Ось як виглядає свинка. 

— Фе, як негарно,— покартав його дідусь,— не можна так говорити про власну 

дружину! 

Батько насилу відтягнув старого від Маньчакової й заходився пояснювати, чому вона 

так дивно виглядає. Тим часом мати посадовила гостей до столу. 

— Вип’єте з нами кави? А може, з’їсте щось? — припрошувала вона, щаслива, що 

нарешті хтось заповнить пустку, яка утворилася після доньчиного від’їзду. 

— Я не можу їсти,— у цих гірких словах Маньчакової крилася вся трагедія її недуги. 

— То, може, зіграємо в бридж? — мати перевершила саму себе. 

— З вами? — пожвавішала пані Віолетта. 

— З нами,— пролунала відповідь.— Буба поїхала, і я переконана, що там вона не 

гратиме в бридж. 

Маньчаковій відразу попустило. Вона почувалася настільки добре, що почала повільно 

й ретельно тасувати карти. Її чоловік із задоволенням попрохав пана Генрика принести 

йому негазовану мінералку, а тоді виклав на стіл свого знаменитого записника. А дідусь 

охоче подався по воду, посміхаючись у вуса. Він-бо знав, навіщо виїхала Буба, і був 

переконаний в одному: саме зараз вона розпочинає свою першу в житті серйозну гру. 

Старий так міцно стиснув кулаки, що склянка з мінералкою покотилася просто під ноги 

Маньчаковій. Дід Генрик перепросив її, дурнувато усміхаючись, бо його не полишала 

настирлива думка про те, що пані Віолетта аж ніяк не вміє вирощувати свиней. 

Дівчина варта, як найкраща карта 

Буба приїхала така втомлена, що ледве трималася на ногах. Добавка не сприймала 

таких аргументів і не знімала з неї своїх величезних лап. 

Батьки ставилися до неї ніжно і з любов’ю. А дідусь, який особливо чекав на 

повернення онуки, пильно спостерігав за нею, в надії прочитати на її личку важливі 

новини. Але намарне. 

На питання як воно було, Буба відповіла коротко: 
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— Це таємниця. Для мене також. Але, здається, непогано,— додала вона, побачивши 

розчарування на обличчі старенького. 

Але потім уникала діда й збувала його незрозумілими відповідями. Аж нарешті, коли 

ціла родина натішилася її присутністю, тихенько зайшла до його кімнати. 

— Я тобі скажу те, що знаю, але за умови, що це залишиться між нами,— 

запропонувала вона. 

— Це ти Коцютекові доносиш, а не я,— образився дідусь. Підняв два пальці на знак 

присяги й за мить був найщасливішим дідусем в усій Польщі. 

— Мені запропонували особистого тренера й заняття,— розповідала Буба, поїдаючи 

черговий сирок.— Я потраплю в лігу й у мене є шанс отримати міжнародну стипендію, 

уже не пригадую, яку саме. А взагалі, дідусю, уперше в житті хтось розмовляв зі мною 

особисто, а не через маму й тата, розумієш? 

Дідусь розумів онуку дуже добре. Зрештою, він завжди її розумів і беріг як зіницю ока, 

бо знав, що рідко можна зустріти такі здібності, які Буба демонструвала, розв’язуючи 

бриджеві задачі. Колись сам розповідав їй, що коли вона народилася, він хотів подарувати 

їй колоду карт, і виявилося, що там було більше на одну чирвову кралю. Відтоді в нього 

не було сумнівів, що на бриджевому небосхилі з’явилася нова зірка, яку рано чи пізно 

помітить увесь світ. Атож. Увесь світ! Бо дід завжди мав схильність до перебільшень. 

— Ти моя чирвова краля, схожа на співочого дрозда,— захоплено прошепотів він 

і витягнув з папірця ланцюжок із блакитним камінчиком. 

* * * 

Першим до Буби підбіг Мілош. 

— Чому ти мені нічого не сказала? — обійняв він її.— А я, дурень, повірив у твою 

бабцю в Сопоті! 

— Звідки ти знаєш? — здивовано й трохи розчаровано запитала Буба. Їй хотілося самій 

розповісти про все Мілошеві. 

— Про це говорили в останніх новинах. Було б ще кумедніше, якби це читав твій тато. 

— Він навіть не втямив би, що йдеться про мене,— посміхнулася дівчина.— Удома ще 

нічого не знають. 

На математиці Сокира зовсім сказилася. Витягла Бубу з-за парти й примусила вийти до 

дошки, де загадала їй задачу рівня математичної олімпіади, а тоді задоволено 

спостерігала. як дівчина блукає лабіринтами алгебраїчних рівнянь, незрозумілих 

найкращим учням школи. На щастя, Буба впоралася й усе ще перелякана, поклала крейду. 
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— Я тобою пишаюся,— Сокира не вміла висловлювати почуттів, тому її похвала 

пролунала, як докір.— А щодо бриджа,— додала вона,— то мій чоловік просить у тебе 

автограф. 

У класі загуло, коли мала Буба, у принципі «нічого особливого», як казала про неї 

Йолька, розписувалася на книжці Сокири, тобто її чоловіка, чемпіона Польщі із шахів, 

який точно був би чемпіоном Європи, якби вся Росія належала до Азії. 

— Сама повертаєшся? — в Адасевому запитанні ховалася цікавість і якийсь 

невисловлений жаль.— Бо я теж,— додав він навіщось, хоча Буба ні про що його не 

питала. 

— Мілош допомагає Агаті розібратися в біології,— пояснила вона, руйнуючи надії 

Адася на те, що її самотність має серйозніші причини. 

— Колись ми з тобою завжди гомоніли,— пригадав Адась із піврічним запізненням.— 

І було так чудово,— зітхнув він. 

— Та ж ми завжди собі балакаємо,— якось незграбно втішила його Буба. 

— Але вже не так. 

— Я тебе й зараз люблю, Адасю, що з того, що трохи по-іншому? — Буба замовкла, бо 

її слова нічого не могли змінити. І слова Адама, на які вона так терпляче чекала, теж не 

мали впливу на незворотні зміни в Бубиному серці.— Іноді так буває, розумієш, таке 

трапляється,— спокійно пояснювала дівчина,— що ми просто не помічаємо когось або 

щось. 

— А з тобою такого не сталося, га? — трохи в’їдливо спитав він, дивлячись на сяючу 

Бубу. 

— Ні, бо я уважно дивилася. Не прогавила ані тебе, ані Мілоша. 

— Щодо мене… — пожвавився Адась. 

— Щодо тебе, то це ти проґавив мене. Треба вміти відрізняти дрозда від сороки,— 

відрізала вона.— Але ніколи не пізно стати знавцем птахів. Дивися, Адасю, весна! — Буба 

захоплено роззирнулася.— Твій дрізд, напевне, ховається десь недалечко. Тобі доведеться 

ходити навшпиньках, щоб знову не перелякати, не сполохати його, розумієш? 

Хлопець кивнув головою. Якось невпевнено й сумно. Зупинився біля свого будинку. 

— Ну, бувай. 

— Бувай,— відповіла вона, а тоді швидко додала,— до побачення. 

* * * 

— Нам насправді не потрібно нічого проти молі,— гриміла Бартошова в домофон, біля 

якого стояв один із дворових п’яничок у турецькому кожушку. 
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— А може, ви, панянко, купите? — простягнув Бубі руку з лавандовим кружечком. 

Дівчина готова була заприсягтися, що цю лаванду він поцупив у дружини або матері. 

— Ні, спасибі,— чемно відказала вона.— У нас справді немає молі. 

— Ну, бодай п’ятірку позичте, панночко,— благально озвався той. 

— П’ятірку можу подарувати вам на щастя, а не на пиво,— попередила Буба, хоча 

й знала, що долю п’яти злотих наперед вирішено. 

— Скільки я казала тобі, Бубо, що не можна давати грошей чужим чоловікам. Навіть 

ксьондз Корек категорично проти таких учинків,— мати стояла перед дзеркалом 

і старанно вискубувала собі брови.— Я саме збираюся до костелу,— пояснила вона, наче 

це пояснювало потребу вискубування брів. 

— А звідки ти знаєш, що я йому дала? 

— Чула в домофон. Я підійшла, бо хотіла дати тому панові пару копійок. І що я чую? 

Моя рідна донька дає якомусь волоцюзі гроші. Глянь на цю спідницю. Не задовга? 

Мати дивилася на власне відображення, посикуючи від болю. 

Спідниця, на Бубину думку, була трохи закоротка, але вона вирішила про це не 

говорити. 

— Те, що треба. 

— А що це ти там тягнеш? — мати вгледіла велику картонну коробку, яку Буба 

поставила біля стіни, а тоді поклала на «Людовику». 

— Подарунок,— відсапуючись, пояснила Буба, витираючи піт із чола. 

— Подарунок? Для кого? 

— Для діда. У нього ж нині день народження. 

— Е-е-е, він тебе надурив,— мати повернулася до своїх брів.— Наскільки я пам’ятаю, 

у нього день народження у квітні. 

— Авжеж,— Буба накривала коробку плащем, роздумуючи, як непомітно перетягнути 

її до своєї кімнати. 

— То вже квітень? Як гарно пахне! Що це готується на кухні? — мама поводилася, як 

Добавка. Щоразу, як пані Марія хотіла піддобритися до Бартошової, вона втягала носом 

кухонні пахощі, а якби мала хвоста, то напевне почала б ним виляти. Буба також відчула 

запах свіжо спеченого пирога. 

— Пані Аню! — мама опинилася біля плити.— Мене мій нюх не підводить? 

— У пана Генрика нині день народження,— якщо Бартошова коли й усміхалася, то це 

був саме той випадок. 

— А скільки йому виповнюється років? — пані Марися зніяковіла й не знала, як це 

приховати. 
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— Цього не знає навіть він сам,— замислилася хатня робітниця.— Каже, що здається, 

сімдесят. 

— П’ять років тому йому вже було сімдесят три,— заперечила мати.— Треба це 

з’ясувати. Бубо, у дідуся ж є паспорт… 

— Ні, мамо,— уперше Буба озвалася так рішуче.— Я не перевірятиму, бо це зовсім 

неважливо. Нехай йому буде стільки років, скільки він сам хоче. Зроби це для нього,— 

додала вона, делікатно натякаючи, що в мами немає для власного батька подарунка, крім, 

хіба що, гарних намірів. 

— Якого подарунка? — дідусь саме зазирнув до кухні, принаджений запахом 

улюбленого пирога.— А яке в нас свято, що пані Аня так розігналася? — задерикувато 

глянув старий на квітчастий фартух.— Зараз угадаю… Моя донька влаштовує 

благодійний бенкет і зараз забере до ксьондза Корека цю пахучу смакоту… Або… Може, 

у нас минає якийсь місяць, відколи в домі з’явилася Добавка. Чи Бартошова хоче 

повідомити нас, що виходить заміж. 

— Заміж, не заміж, а терпець мені зараз увірветься,— пані Аня жартівливо замахнулася 

на діда ганчіркою.— Ваше щастя, що нині я добра. 

— Тату,— мама з гідністю підійшла до старого,— лише я забула про ваше свято,— 

зізналася вона. 

— Ну, що ж, Маріє,— дід бавився з донькою, як кіт з мишею,— не буду приховувати, 

що я страждаю, але це можна виправити… 

— Скляночкою бренді? — здогадливо прошепотіла та. 

— Звичайно, люба! 

Перш ніж на столі з’явився випроханий дарунок, батько повернувся з роботи. 

Настрій у нього був чудовий. 

— Многая літа, многая літа! — вигукував він, розмахуючи букетом троянд. 

— Щось ти передав куті меду, Павле,— дідусь ледь помітно скривився.— Мені до 

вподоби твоя щедрість, але чоловікам, наскільки я знаю, квітів не дарують. Довоєнний 

дипломат ніколи б не вчинив такого faux pas … — почав було старенький, але зять його 

перебив. 

— Тату, будьте бодай раз великодушні й продемонструйте жіночу делікатність. Я хочу 

подарувати троянди як… символ міцної чоловічої дружби. 

— Краще б ти підкріпив цю дружбу пивом або сигарами,— вів своєї дід Генрик, 

простягаючи, проте, руку до квітів.— Попроси Бартошову принести вазу з водою, бо твій 

символ доведеться викинути. 
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— Звідки ти знав, що в батька день народження? — пошепки допитувалася мати.— 

І чому нічого мені не сказав? Знову я виглядаю як дурепа! 

— Ну, якщо «знову», то це аж ніяк не трагедія,— чоловік поцілував її в щоку.— Я знав, 

бо вчора, коли ми обідали, він сам про це сказав. 

— А де я була вчора, що не чула нічого? — допитувалася мати. 

— Обідала, але не з нами,— нагадав їй Павел.— У ресторані «Макао» з німецьким 

видавцем. 

— Ой, справді! Брізоль у червоному вині! — пригадала мати, але негайно спохмурніла. 

— А мені ти квітів ніколи не даруєш,— докірливо прошепотіла вона. 

— Як це ніколи? — заперечив батько. 

— Хіба що на день народження,— набурмосилася мама, як маленька дівчинка. 

— Ну, батькові я теж приніс троянди на день народження. 

— Приніс троянди… — передражнила вона чоловіка.— Це ти вперше згадав про його 

свято. Але із квітами ти таки переборщив. 

— Марисю,— вираз татового обличчя, здавалося, промовляв «я все тобі поясню»,— 

щиро кажучи, мені ці квіти дали. Причому не знаю навіть, хто,— швиденько додав він, 

помітивши ревнощі в очах дружини. 

— Звідки вони в тебе? — допитувалася вона. 

— Мені їх дали внизу. 

— У нашому будинку? 

— Так. 

— А хто? 

— Посильний. 

— Для кого? 

— Цього він не сказав. Запитав, чи я живу в шостій квартирі, а тоді попросив, щоб я 

передав, то я й узяв… 

— Але хіба це для батька? — вигукнула мама.— Може, вони для мене? Там напевне є 

записка… 

— Мабуть,— батько насилу стримував маму, щоб та не кинулася перевіряти, кому 

призначалися квіти.— Будь ласкава й трохи вгамуйся. Потім собі подивишся, тобі їх 

прислали чи ні. Старенький так зрадів… 

— Обід,— Бартошова проминула подружжя, яке з’ясовувало стосунки, і поставила 

у вітальні великий полумисок зі смаженою фореллю. 

— Риба,— скривився дід, але цього разу ледь помітно, бо бренді вже встигло подіяти 

на нього заспокійливо. 
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— А для вас особлива страва,— перед дідусем опинилася величезна тарілка з його 

улюбленими яловичими фрикадельками. 

— Як я вас люблю, пані Аню,— серйозно заявив дідусь і, не чекаючи на решту родини, 

почав наминати обід. 

— Ти ж збиралася до ксьондза Корека,— нагадала мамі Буба, сідаючи напроти дідуся. 

— Не сьогодні. Я подзвонила, що прийду завтра,— пані Марися не могла зосередитися 

на їжі. Вона продовжувала вперто дивитися на троянди. 

— То скільки вам насправді років, тату? 

— Не розпитуй, Марисю, що мені менше, тим молодша в мене ти. 

Ніхто не вникав у логіку дідового розумування, бо навіщо? По обіді перед дідусем 

Генриком з’явилася велика картонна коробка з Бубиним подарунком, і вся родина 

напружено чекала, коли ж іменинник покаже, що там усередині. 

У подарунках криється якась незбагненна сила, що збуджує чужу цікавість,— думала 

Буба, спостерігаючи за палаючим маминим обличчям. Вона більше не дивилася на 

троянди. Зате уважно споглядала мотузку, якою бавився дідусь.— Подарунки — це такі 

собі скрині Пандори. Якби не вони, то в дорослих було б менше нагоди повернутися до 

власного дитинства. Такі припущення підтверджувала нетерплячість в очах Бубиного 

тата, який ладен був розрізати мотузок, аби швидше дізнатися, що ж там усередині. 

Нарешті, коробку відкрили, і всі побачили металевий корпус, а потім на столі опинився 

невеличкий гарненький телевізор. Без сумніву, новий і недешевий. 

— Бубо!!! — вигукнули всі водночас. І замовкли, дивлячись на екран так, наче бачили 

телевізор уперше в житті. 

Буба була задоволена. Вона завжди любила робити подарунки, а цей був першим, 

купленим за власні, «виграні» на турнірі, гроші. 

Дівчина задерикувато посміхалася. 

— Я впевнена, дідусю, що на цьому екрані ти рано чи пізно побачиш свої виграшні 

номери спортлото. Тепер, коли тебе знову покарають ув’язненням у своїй кімнаті, ти 

завжди можеш розраховувати на особистого інформатора. 

— Звідкіля, Бубо, ти взяла таку суму? — мама занепокоєно дивилася на доньку.— 

Скажи, що ти не купила його за символічні гроші в злодіїв… 

— Звісно, ні! 

— А якщо не за символічні гроші… — допитувався вже батько,— то за які кошти? 

— Великі,— відповіла Буба, скромно потупившись. 

У діда тремтіли руки, він вочевидь хотів сказати щось дуже важливе, але був такий 

зворушений, що йому геть мову відібрало. Мати дивилася порожніми очима на телевізор 
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і Бубу, сповнена побоювань, що десь недогледіла, і в доньки почалися серйозні проблеми. 

Батько, мабуть, думав те саме, бо раптом утратив зацікавлення цією справою, немов 

побоювався кожного наступного питання. Лише подумки прикидав, чи останнім часом 

у нього не пропадати якісь більш-менш пристойні гроші. Водночас соромився таких 

думок, бо це так по-дурному, підозрювати власну доньку, яка до того ж, ніколи нічого не 

взяла без дозволу. 

Розкрив «Виборчу» й заглибився в читання. 

— Перше квітня,— тихенько бовкнув дідусь, червоніючи від сорому.— Перше 

квітня,— повторив він голосніше, мало не плачучи.— Я просто хотів пожартувати, що в 

мене день народження. Він у мене п’ятнадцятого, а тепер… Ти мене покарала, Бубо,— 

дідусь хлипав зовсім не по-чоловічому. 

— Дідусю! — Буба поплескала його по плечі.— Я, звісно, знаю, що в тебе день 

народження п’ятнадцятого. Дивись,— вона простягнула йому вітальну листівочку, яка 

досі лежала серед папірців у коробці.— Ось дата. Бачиш? Зовсім не сьогоднішня. 

— Ну, то хто з нас мав рацію? — мама негайно пожвавилася.— Виявляється, лише я 

дозволила себе ошукати! Ха, ха, ха! — розреготалася вона мало не істерично.— Ви хотіли 

показати, яка я погана дочка, а коли дійшло до справи, виявилося, що лише я не втратила 

здорового глузду. 

— А чорта лисого це правда,— озвався дід і відразу пошкодував, бо Буба не любила, як 

хтось лається, навіть не дуже грубо.— Для тебе, Марисю, мій день народження може бути 

щодня й ніколи! Бо ти своїм татом анітрохи не цікавишся. Павел, принаймні, квіти приніс. 

— А, квіти,— відгукнувся з-над газети батько.— Вони зовсім не для вас, тату, ці 

троянди. Я так собі думаю, що для Марисі. Пошукай-но в букеті, люба, мабуть, там є 

якась записочка. 

Здавалося, дід зовсім не переймався тим, що його поступово позбавляли честі 

й подарунків. Якби не Буба, він точно висловив би всім, де він має їхні побажання 

й презенти. Звісно, крім телевізора, на який старенький і досі дивився мало не побожно. 

Уперте копирсання в трояндах припинив батько, який звертався виключно до дружини, 

підозріло при цьому позираючи на Бубу. 

— Диви-но, Марисю,— показав він на фото з першої сторінки газети.— 

Шістнадцятирічна чемпіонка із бриджа. Однолітка нашої доньки. На фотографії навіть 

трохи скидається на Бубу. От, слухай: «Талант, який може стати козирем польського 

спорту», «Дівчина варта, як найкраща карта»… от, що пишуть! Або ось… «Викликала 

захоплення в усіх членів журі дійсно професійною підготовкою». «Сама дівчина 

розповідає, що в карти її навчив грати дідусь». Оце я розумію! — батько схвально ляснув 
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по газеті.— От якби наш дідусь так зайнявся Бубою… але де там! Краще бавитися 

з Маньчаками, ніж як слід попрацювати. 

— А яке прізвище цієї чемпіонки? — у Бубиних очах спалахнула іронічні вогники. 

— Таке саме, як і в нас! — вигукнув батько.— Але звати Агнешка. 

— Зараз, зараз,— мама стала поруч із батьком, намагаючись роздивитися фотографію. 

— А й справді! Її звуть, як нашу Бубу. 

— Тільки ця Агнешка… — батькові явно щось почало світати в голові, і коли він 

нарешті, пригадав собі, що Бубу, власне кажучи, теж звуть Агнешкою, то глянув на 

доньку зовсім спантеличено. Мати теж стояла непорушно, дурнувато повторюючи 

«О Боже» або «О Господи», наче Буба була ксьондзом Кореком чи якимось пам’ятником, 

що асоціювався з релігійними подіями. А не просто її донькою. 

— Ну, що? — тріумфував дід.— А ви гадали, що Буба поцупила той телик з вітрини 

крамниці? А вона ж заробила дуже пристойні грошенята. Про перемогу я взагалі мовчу! 

І ти був правий, Павле, кажучи, що ці троянди не для мене. Бо вони, мої любі, від мене для 

Буби. 

Бубині очі засяяли щастям. Як це приємно, коли батьки іноді пригадують собі, що про 

власну дитину знають геть усе. Ну, може, не зовсім. Це справді занадто. Майже все. Так 

воно буде найкраще. 

(Переклад Б. Ю. Антоняк) 
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Мартенси на пенсії 

Усі, хто останнім часом зустрічав Бубу, вдавали, немов дивляться на неї, але нічого не 

помічають. 

— Ти трішечки погладшала,— казали одні, зупиняючи погляд на Бубиних джинсах. 

— Здається, ти схудла,— приглядалися інші. 
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— Погарнішала. 

— Змарніла. 

— Ти витягнулась,— стверджував дехто, ніби всупереч тим, які зауважували: 

— Ти, Бубо, узагалі не змінилася… 

Буба ввічливо погоджувалася з усіма вироками, які стосувалися її тіла, але під 

силуваною посмішкою приховувала гірке розчарування людською короткозорістю. Бо 

знехотя зазираючи в дзеркало, дівчина бачила там лише неймовірний смуток, настільки 

помітний і невідступний, що його неможливо було ні з чим порівняти. 

Смуток, як і Буба, найкраще почувався в її товаристві, щільно вкритий клаптиковою 

ковдрою. Так вони й лежали разом цілими годинами на Бубиному ліжку. 

— Ти ж не можеш отак вилежуватися до смерті,— сказав якогось дня дідусь. 

Старенький звертався до веселої, барвистої ковдри, з-під якої з одного боку видніло 

розкошлане волосся, а з іншого — пара босих ніг у джинсах. 

— Кажучи про смерть, я мав на увазі, звісно, власну,— з гідністю докінчив дід. І хоча 

голос його затремтів, зіщулена під ковдрою постать навіть не ворухнулася. 

— Сум за тобою розбив моє серце так само, як твоя мама розтрощила наше улюблене 

крісло, «Людовика»,— дідусь поринув у приємні спогади.— Пригадуєш цю картину? 

Марися міряє черевички й раптом — бух! Що я тоді сказав? Ага! «Навіть малі черевики 

можуть зламати „Людовика“«. Дуже я тоді недоречно засміявся,— дідова інтонація 

зробилася повчальною.— Народна примовка каже: «Не смійся, ледащо, із чужого 

нещастя». Мудрець, який виголосив ці золоті слова, безсумнівно мав на увазі мене… 

Але навіть це відважне зізнання не зворушило дівчини під ковдрою. 

— Жоден лобуряка не вартий, аби за ним стільки плакали! — старий вочевидь утрачав 

терпець. Він сів на краєчку ліжка, нервово смикаючи вуса.— Ну, хіба що я,— додав дідусь 

сумирно.— Бо треба тобі знати, що я не одну жіночку довів до сліз. Ах, які ж то були 

чудові часи… Така собі пані Леонтина, дружина адмірала Концева… Я познайомився 

з нею на мисливському балу… 

Від солодких спогадів його відірвало тихе схлипування. 

— Мушу тобі сказати,— пожвавішав дід,— що жінки, яких я покидав, втрачали 

і розум, і справжнього мужчину. А ти втрачаєш глузд через жевжика з біноклем! 

— Ніякий він не жевжик! — почувся з-під ковдри слізний протест. 

— Як це ні? — обурено відгукнувся дідусь Генрик.— Хлопчисько, який у своєму житті 

не зіграв жоднісінької партії в бридж? Тоді хто ж на твою думку жевжик? 

Дідові важко було впізнати свою онуку в цьому клубочку, закутаному ковдрою. Минав 

тиждень, відколи шляхи Мілоша та Буби зовсім розійшлися. Щоправда, Буба ще декілька 
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разів намагалася наблизитися до Мілошевої стежки. Але відтоді, як побачила його із цією 

іншою, з архітектурного відділення, худенькою, у химерному береті, Бубині мартенси 

перестали бігати колишньою, спільною доріжкою. Вони стояли в кутку коридору і, ніби 

двійко старих пенсіонерів, узагалі більше не виходили з дому. 

— Бубо, озвися нарешті, бо мене починає мучити сумління через усіх отих жінок, яких 

я покинув! — дідусь удавано схлипнув. 

— Ненавиджу його… — почувся з-під ковдри притлумлений голосок. 

— Слава Богу! — зрадів дідусь.— Нарешті якісь прояви людських почуттів! — 

захоплено вигукнув він.— Це просто чудово, дорогенька, що ти його ненавидиш, бо 

Маньчаки саме нині приходять зіграти партійку… Не можна, щоб вони нас застали 

отаких! Не програвати ж нам через дуркецала, який перетворив чемпіонку Польщі на 

плаксиву дівулю! Через мій труп! — не вгавав дід. 

Слою «труп» негайно зворохобило його уяву, і старий знову заходився розмірковувати 

вголос. 

— А уявляєш собі мій похорон? У розквіті віку? Якщо вже говорити про квіти, то 

знаючи твоїх батьків, можна здогадатися, що від них я їх точно не дочекаюся. Ну, хіба 

якогось гарненького букетика від тебе,— визнав дід.— Ти, Бубо, не така. Упевнений, що 

ти мені й колоду карт кинеш у труну. Тому відразу попрохаю, аби на зворотному боці 

були ті панянки з календаря, який я нещодавно гортав у книгарні… 

Дідусь, певне, зворушився, бо голос у нього небезпечно здіймався й завмирав. Як на 

сцені. І в кімнаті раптом стало підозріло тихо. Хоча Буба й не позбулася сумного настрою, 

проте вилізла з-під кольорової ковдри й глянула на діда почервонілими очима. 

— О-о-о! Ось ти де! — зрадів пан Генрик.— Мій Кроличку! Ну, моя люба,— 

розчаровано озвався він за мить,— навіть Маньчакова не виглядала так жахливо, коли її 

покинув «коханий Вальдусик». Мені прикро це казати, але вона здавалася наче гарнішою 

за тебе… 

— Мілош, певне, такої самої думки,— Буба вже приготувалася до нової хвилі розпачу, 

але її наміри випередив дзвоник у двері. 

— Цей твій Мілош узагалі не думає, це, по-перше. А, по-друге, причепурися трохи, 

перш ніж Маньчаки почнуть висловлювати нам свої співчуття! 

— А що це так смачно пахне? — долинув до Буби й дідуся Генрика голос пані 

Віолетти.— Вальдеку, ти відчуваєш те саме, що і я? 

— Авжеж, це запах нашої перемоги! — гаркнув дід і рушив назустріч ворогові. 

* * * 
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Того дня на Бубу чекали самі неприємності. 

— Бубо! Ти останнім часом так змарніла! — привітала її Маньчакова, поправляючи 

свою нову косу. 

— Ого, якого хвоста ви почепили! — дід лише зараз помітив чималий вузол на 

потилиці гості. 

— Це моє волосся, любий пане,— скривилася пані Віолетта. 

— Волосся так швидко не росте,— заперечив дід, тасуючи карти.— Щоправда, у мене 

був товариш у війську, полковник Сермяга, який теж заростав, наче мавпа, але в 

порівнянні з вами це дрібниці. 

— Це, пане Генрику, шиньйон,— Маньчакова розгнівано відкопилила губи.— Така 

прикраса коштує більше, ніж невеликий «Фіат»,— додала вона з апломбом мільйонерки. 

— Що ви кажете? — дід аж на виду змінився.— То «Фіати» вже зовсім нічого не варті 

стали,— зітхнув він.— А шкода. Я патріот, і мені прикро, що наш «Фіатик» вартий 

стільки ж, скільки фунт клоччя. Бубо, починай,— нагадав старий, підморгуючи онуці. 

Попри Бубині зусилля, Маньчаки виграли всі партії. 

Лише Бартошовій вдалося припинити муки за зеленим столиком, повідомивши, що обід 

подано. 

Гості з радістю покинули карти. Мало того, що за ними залишився переможний запис 

у дідовому нотатнику, то вони ще й нагодилися на смажену качку, оздоблену, як 

і годиться, віночком червоної капусти. 

Батько терпляче чекав на цю качку тиждень, а Маньчаки — жодної хвилини. 

— Від капусти в мене здуття,— скривилася пані Віолетта, викладаючи на тарілку 

рум’яне стегенце.— У Вальдусика теж,— додала вона, відрізуючи наступну ніжку. 

Дідусь сумно провів поглядом найкращі шматочки і, важко зітхаючи, зайнявся 

непоказним крильцем. 

Бубі було однаковісінько. Вона могла їсти й капусту, як і годиться кроликам. Могла 

й нічого не їсти, як робила це протягом останнього часу. 

Бартошова дивилася на дівчину з непідробною увагою, а коли погляд домробітниці 

зупинявся на косі Маньчакової, ставало помітно, яких зусиль їй коштує стриматися й не 

смикнути пані Віолетту щосили за волосся. 

— А здуття — це просто нестерпно,— Маньчакова відкопилила блискучі від качиного 

жиру губенята.— Навіть пожалітися нікому не можна, що вони мене мучать… 

— Усі ми вже про це знаємо,— заспокоїв її дідусь.— Пригадай-но, Бубо, які ліки 

продає твій батько в телекрамниці… Якраз від здуття живота. Бо мені чомусь здається,— 
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напророкував він,— що скуштувавши куприк, без Павлових таблеток ви довго не 

витримаєте. 

— Що ви, пане Генрику! — гостя змахнула пухкими ручками, схожими на маснувате 

віяло.— У жодному випадку! У нас із Вальдусиком принцип: не купувати в знайомих… 

— Ми Павлові дуже співчуваємо,— додав із напханим ротом Маньчак.— Погано, що 

з нормального телеведучого він перетворився на продавця в телекрамниці. І тепер втюхує 

бідним людям каструлі з подвійним дном,— він нетактовно захихотів. 

— Або пояси для схуднення, від яких ніхто не худне! 

— Або щіточки для чищення язика, від яких у мене було подразнення,— сплеснув 

руками Маньчак. 

— Я вже не кажу про бальзам, від якого в мене була висипка. На щастя, у такому місці, 

де її ніхто не бачив! — докинула пані Віолетта. 

— Крім мене,— зрадів безпричинно пан Вальдек. 

— Звичайно, любий,— з кокетливою усмішкою підтвердила його половина. 

— Неможливо опуститися нижче,— виніс вирок Маньчак.— Я на місці Павла точно 

пішов би з телебачення,— переконано сказав він, і ці героїчні слова впали одночасно 

з качиним жиром, який щедро скапував з його ножа й виделки. 

— Та ви так не переймайтеся,— намагався опанувати цю ситуацію дідусь.— Я не 

думаю, щоб хтось при здоровому глузді взяв би вас на роботу, з якої потім ви могли собі 

піти. Хоча на телебаченні у вас усі шанси стати помітною особою,— він багатозначно 

глянув на куленепробивний жилет Маньчака, який захищав хирляві Вальдусикові груди. 

— Мушу сказати, що бідолашний Павел потребує нашої особливої підтримки,— 

утрутилася пані Віолетта, простягаючи руку до десерту.— Тому ми вирішили бувати у вас 

частіше. 

— Особливо після того, як наші сусіди, Петушки, зізналися, що регулярно Павла 

перемикають. 

— Як це — перемикають? — здивувалася Буба. 

— Та звичайно! — Маньчак задоволено поглянув на присутніх.— Пультом. Навіть на 

релігійний канал, хоча вони атеїсти. 

— А не аскети? — завагалася пані Віолетта. 

— Настільки не переварюють отого Павлового кудкудакання про унікальні панчохи чи 

друшляки,— закінчив Маньчак. 

— Це вже занадто, пане Вальдемаре! — дідусь розгнівано відсунув тарілку.— Я завжди 

підозрював, що у вас погане оточення. Але мені й на думку не спадало, що ви мешкаєте 

під одним дахом з ідіотами! 
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— Не можу з вами погодитися,— заперечила Маньчакова, підсуваючи собі другий 

десерт.— Пані Петушкова — власниця перукарського салону для собак. Найкращого в 

місті. 

— Ну, то я слушно припустив, що це у вас чийсь хвіст! — зрадів дідусь.— Я весь час 

думаю, кого ви мені нагадуєте. Ну викапаний спанієль! Бубо,— продовжував він,— як ти 

вважаєш? Можна спокійно довірити нашу Добавку тій Пелюшковій? Якщо подивитися на 

вашу зачіску,— пан Генрик звернувся до власниці шиньйона,— собака може виглядати 

смішно. 

— Петушковій, дочці генерала Петушка,— виправила Маньчакова, закусивши поблідлі 

губи. 

— А не адмірала? — запитав Маньчак. 

— Скільки коштує візит? — дідусь продовжував вивчати тему.— Скажемо цій 

Пелюшковій: «Оцю чудову суку підстрижіть, будь ласка, як пані Маньчакову». 

— Дідусю!!! — зойкнула Буба. 

Маньчаки навіть серветками не скористалися. Попідхоплювалися швидко, безладно і, 

наче розгромлена армія, квапливо відступили до виходу. 

— Я розумію, що вам прикро за сьогоднішній програш,— зловісно засичав пан 

Вальдек.— Лише це вас виправдовує. Ну, і ще старечий вік,— в’їдливо докинув він.— 

З вашим маразмом ви, звісно, до завтра вже забудете, як скривдили мою дружину. 

Розпродаж почуттів 

Погані дні схожі на нудні кінофільми: і ті, й інші здаються безкінечними. Буба ще не 

встигла отямитися після відвідин Маньчаків, а на сходах уже чулися голоси батьків, які 

поверталися з міста. І Буба була переконана, що ці голоси аж ніяк не прагнуть почути 

одне одного. 

— Це вже занадто! — мама першою завоювала коридор, вимахуючи здоровенною 

торбою та незліченною кількістю невеличких пакетів.— Щоб після стількох років 

подружнього життя докоряти запрацьованій дружині за кілька куплених дрібничок! Чесно 

кажучи, я дивуюся,— мстиво докинула вона, умощуючись на нещодавно 

відремонтованому багатостраждальному «Людовикові»,— що в тебе настільки неділовий 

підхід до життя. Як продавець, ти мав би знати, що розпродажі призначаються для людей 

з багатою уявою… Або для дружин скупарів! — І вона промовисто глянула на чоловіка. 

— Ні-я-кий-я-не-про-да-вець! — чітко проказав батько, і Бубі стало смішно. Їй завжди 

ставало смішно, коли дорослі поводилися наче діти.— Я лише дбаю про наші гроші. От 

і все,— підсумував він. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3060 

 

— От-от! — мама прагнула нещадної війни.— Вершина егоїзму! Дбати про фінанси 

більше, ніж про власну дружину! 

— Бо гроші точно мої,— не залишився в боргу тато,— а дружину доводиться ділити 

з таким собі Протеком, який начебто відповідає за твою рекламну кампанію. І мені це 

зовсім не подобається. 

— Ти кажеш такі речі при моєму татусеві й доці?! — останні мамині слова перейшли в 

безутішний плач. 

— При татусеві? І доці? — батько роззирнувся довкола лютим поглядом.— Ось тобі 

твої татусь і доця! — загримів він, угледівши переляканих дідуся й Бубу.— Розкажи їм, 

що найближчими днями вони матимуть на обід шість прозорих корсетиків, стрінги 

з лазерною обробкою й присмачені туфлями на шпильках від Бати, а на десерт отримають 

косметичні масочки з пілінгом по чотириста злотих за баночку! 

Буба давно не бачила батька таким обуреним. Тим часом мама спокійнісінько витягла 

один з корсетиків і приклала до демісезонного пальта. 

— Ну, гляньте, який гарнюній! — і вона кокетливо посміхнулася до власного 

відображення в дзеркалі. 

Але ніхто їй не відповів. 

— Павле,— дідусь приготувався до відступу.— Річ у тім, що нині в нас побували 

Маньчаки… 

— Мене це не обходить,— тато вочевидь образився на всіх, бо нечемно запхнув руки 

глибоко до кишень і тупцяв на місці, не дивлячись ні на кого. 

— А дарма,— дідусь зробив ефектну паузу.— Бо вони з’їли твою качку. Передчуваю, 

що це ти перший скуштуєш оті корсетики. Або спокусишся на масочки чи вчорашню 

рибу. Вона була така несмачна, що чимало залишилося,— закінчив дідусь уже з-за дверей 

своєї кімнати. 

Буба теж воліла безпечно вшитися. Повернулася під свою ковдру, котра терпляче 

чекала, аби знову вкрити її смуток, значно більший, аніж досі. Тепер до Бубиних вух не 

долітали жодні звуки, крім калатання її серця, яке ніяк не могло змиритися з раптово 

отриманою свободою. 

А зовсім нещодавно світ робив усе, аби Буба почувалася обранкою долі. Початок 

канікул аж ніяк не віщував негараздів. Усі гороскопи дружно стверджували, що вона 

може, ба, навіть зобов’язана забути про свої проблеми, бо Венера оточила її особливою 

турботою. Якщо вірити зорям, дівчина мала стати здоровішою, вродливішою, багатшою 

та більш коханою. Тим часом Буба залишилася сама. 
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Коли Мілош був у Фінляндії, куди вони з батьком поїхали в науковий табір, гороскопи 

не брехали. Та щойно повернувся — і все змінилося. Ніби там, у північних широтах, 

хлопець замерз або впав у якусь полярну сплячку, котра перетворила його на крижину. 

Траплялося, що він відтавав, очі знову блищали й Мілош сміявся колишнім сміхом. Таке 

відбувалося завжди, коли в розмові згадувалося ім’я Ребекки, з якою він познайомився в 

таборі. Спершу Буба цього не помічала, а навіть коли щось і підозрювала, то відразу 

картала себе за дурні ревнощі. Та коли невидима Ребекка зробилася всюдисущою, 

приєднуючись до них на кожному побаченні, Бубине занепокоєння зросло. І нарешті, 

затьмарило будь-які радощі від канікул. Бо дівчина зрозуміла, що з Фінляндії Мілош 

повернувся не сам. У нього на плечі продовжувала висіти ота злощасна нова знайома, яка 

на всьому зналася щонайкраще. А навіть коли й не на всьому, байдуже, якщо це згадка 

про Ребекку, а не Бубина присутність запалювала в Мілошевих очах іскорки ніжності. 

Коли Буба намагалася легенько натякнути, що віднедавна вони зустрічаються втрьох, 

Мілош ображався й звинувачував її, що та поводиться як дитина. 

Те, що її почуття сприймали як дитинні капризи, ще більше поглиблювало розпач, 

і невдовзі Бубина ситуація зробилася просто-таки нестерпною. Дівчина могла змінитися 

заради Мілоша, але при всьому бажанні не здатна була перетворитися на справжню 

студентку, переможницю конкурсу «Міс Академікус», незрівнянну плавчиню, скелелазку, 

топ-модель і волонтерку, котра у вільний час співає із групою яхтсменів «Іменини 

Боцмана». 

А Мілош чимраз частіше ставав неприємним і примхливим. 

Щоправда, він зрідка заходив до Буби, пропонуючи орнітологічні прогулянки, але 

з таким виразом обличчя, наче йшлося про повторення минулорічного матеріалу посеред 

спекотного літа. І навіть на хвилину не міг забути про Ребекку. 

— Ребекка професіонально фотографує,— захоплено розповідав він. 

— На таке дерево Ребекка видирається без страховки. 

— А знаєш, що її навіть птахи не бояться? — Мілош аж нетямився від захвату. 

Отак дівчина дізналася, що існують Ребекки, які народилися для того, щоб Буби не 

могли спокійно спати. 

Дідусь дотримувався іншої думки. 

— Гарний мені орнітолог! — пирхав він зневажливо.— Хай поспостерігає за лебедями, 

тоді зрозуміє, що в житті найважливіше! 

— Може, це в нього тимчасово? — тішила себе ілюзіями Буба, з надією поглядаючи на 

діда. 
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— Тимчасовим буває хіба що самогон замість віскі,— категорично відповів старий.— 

І в такому випадку треба йти на різні поступки. А в коханні на компроміс погоджуються 

лише дурні або бридкі на вроду дівчата,— закінчив він. 

— Ти ж казав, що бридких жінок не буває,— розчаровано мовила Буба. 

— Я таке казав? — дід здавалося, був приємно здивованим.— От тобі й маєш! А твоя 

мати ще сміє стверджувати, наче я не джентльмен! — обурився він, повертаючись до своєї 

улюбленої пліткарської газетки. 

Після тієї розмови Буба посмутнішала ще більше. За якийсь час до неї примчала Йолька 

із сенсаційною новиною, що бачила Мілоша на концерті з тією класною кралею, чия 

фотка була в останньому номері журналу «Врода+». Буба прикинулася знудженою, даючи 

Йольці зрозуміти, що вони з Мілошем саме відпочивають одне від одного. 

— Ага, відпочиваєте… — Йолька співчутливо покивала головою й так міцно обійняла 

Бубу, ніби та щойно втратила близьку людину й стояла над її свіжою могилою. 

Це був дуже невеселий день, зате він поклав край Бубиним стражданням. Щойно 

Йолька пішла, Буба збігала до поблизького кіоску. Купила останній номер «Вроди+». 

Удома вирізала фото Ребекки з рубрики «Як я досягла успіху». Поклала його на столі 

й кілька хвилин вдивлялася в усміхнене обличчя суперниці. Думала, як можна помститися 

цьому клаптикові паперу, і дійшла висновку, що аж ніяк не прагне помсти. Вона 

продовжувала любити Мілоша, але раптом їй розхотілося бігати за ним під час 

прогулянок лісом, щоб вислуховувати компліменти на чужу адресу. 

— Будь з ним щасливою,— прошепотіла вона до фотки, докидаючи її до різних 

дрібничок, пов’язаних з Мілошем. 

Нині, коли після родинної баталії запанувала жадана тиша, Буба вирішила, що настав 

час позбутися всього, що нагадувало про її велике кохання. 

Дістала зі столу поштівки від Мілоша, листики й орнітологічні карти. Спільні 

фотографії, два музичні диски, які вони разом слухали й фотку усміхненої Ребекки. 

Притягла велику материну торбу й покидала туди любі серцю пам’ятки. На торбі був 

відповідний напис: «Мінус 70 % на все!». 

— Навіщо мені таке кохання? — думала Буба, квапливо натягаючи кросівки.— 

Уцінене, як мамині корсети? Непотрібне, бо замале. Затісне, бо чуже… Я не хочу щодня 

перетворюватися на Ребекку. Не хочу вдавати, що моє щастя залежить від кількості яєць, 

відкладених сірою гускою чи якоюсь іншою птахою… Від завтра почну нове життя,— 

вирішила вона, тихо відчинивши двері. 

— Ти кудись виходиш, Бубо? 
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Зі спальні визирнула мама в кумедному корсетику. Вона скидалася в ньому на 

підстаркувату балерину. 

— Винесу сміття! — відгукнулася донька.— Бо вже багато накопичилося. 

— До речі про сміття,— мама ледь зніяковіла.— У мене є кілька непотрібних футболок. 

Ще зовсім добрих. Може, хочеш? Бо на тому розпродажі якось нічого для тебе не було. 

— Звичайно,— відповіла Буба, невиразно всміхнувшись.— Згодяться,— сказала вона, 

залишаючи маму в чудовому настрої, типовому для людей, переконаних, що вони когось 

ущасливили. 

Лише пізно ввечері, коли ніщо не віщувало жодних відвідин, а читання в ліжку «Ста 

років самотності» ставало щораз важчим, хтось легенько постукав у двері. 

— Не спиш? — запитала мама.— Бо, розумієш,— швидко заговорила вона, і її обличчя 

порожевіло від крему чи, може, сорому,— я собі подумала, що по-дурному якось вийшло 

з тими футболками. Підемо завтра разом по крамницях, хочеш? 

Очі Буби засяяли. 

— Звісно! — прошепотіла дівчина. 

— То підемо,— рішуче заявила мама. 

— Тато гніватиметься,— нагадала Буба. 

— Мужчини для того й існують, щоб гніватися на жінок, які розкидаються грішми,— 

змовницьки підморгнула мама.— Крім того, ми ж не шикуватимемо, а боротимемося 

таким чином із чоловічим фінансовим деспотизмом,— закінчила вона. І Буба вирішила, 

що ця тирада могла б стати гаслом на феміністичній маніфестації. 

— Я з тобою згодна,— серйозно сказала дівчина, і мама вийшла з її кімнати так, немов 

залишала барикаду. 

Курс комп’ютерного лікування 

— Доню, у тебе закінчуються канікули? — запитала мама, чиї проблеми з календарем 

віднедавна вирішував пан Протек, її промоутер. Мама продовжувала розрізняти спекотне 

літо й морозну зиму.— Щось ти погано виглядаєш, донечко,— вона погладила Бубу по 

голові й відразу зиркнула на власне відображення в дзеркалі, звідки на неї дивилося 

задоволене собою обличчя, яке так і випромінювало енергію. 

— А моя косметолог стверджує, що я останнім часом помолодшала. Тобі не здається, 

що це справді так? 

Глянувши на мамин профіль у дзеркалі, Буба подумала, що це правда. 

— Ага, я ще хотіла тебе запитати про цього симпатичного Мілоша… — мама вже 

схопила парасольку й швиденько застібала ґудзики модного плащика.— Останнім часом 

він рідко приходить… 
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— Останнім часом він узагалі не приходить,— похмуро озвалася Буба. 

— Що ти кажеш? — маму безжально підганяв її внутрішній годинник.— А здавався 

таким приємним. Ми неодмінно мусимо про це поговорити. Відразу після зустрічі із 

читачами, на якій я розповідатиму про покинутих жінок,— поспішно закінчувала вона, 

відчиняючи двері.— Ти й не уявляєш, донечко, яка це драма для кожної з нас! 

Останню фразу вона вимовила просто в обличчя пані Пенциковій, а Бубі залишився 

коридорний безлад, що свідчив про мамину нерішучість. Зітхнувши, дівчина почала 

складати на місце п’ять пар туфель. Позбирала всі шарфики, які висіли на поручнях 

«Людовика» й теж нагадували покинутих жінок. 

— Може, мені й самій треба піти на цю зустріч? — подумала Буба, глянувши на 

телефон, який глухо мовчав.— Але навіщо? — замислилася дівчина. Що мама могла знати 

про покинутих жінок? Її ніколи не покидали. Зате вона створила цілу армію героїнь-

страдниць. Усі здавалися штучними, наче курча на вітрині в барі «Шейх», а замість 

справжніх почуттів прикрашали себе хіба що глибоченними декольте. Вони обожнювали 

викличний макіяж і жили в сповненому абсурду світі. До всього, ці жінки постійно 

закохувалися й розкохувалися. Їх здобували, аби зрадити. Героїні мстилися й пробачали… 

Буба здригнулася від самої думки про ці мамині «машини кохання» й дійшла висновку, 

що її життя зовсім не таке безнадійне. З оберемком шарфиків вона рушила до спальні 

батьків. Усміхнулася, побачивши тата, котрий безпорадно сидів у сімейних трусах на 

широкому ліжку. Довкола нього валялися порозкидані светри й сорочки. 

— Не знаю, у що вдягнутися,— сумно зізнався він. Батько нагадував Бубі розгублену 

дитину. 

— Найкраще в оце,— Буба вручила йому блакитну сорочку.— І ще це.— Додала 

скромний светр із ґудзиками.— Ну, і раджу вбрати довші брюки,— багатозначно 

подивилася на татові труси. Він теж сумовито глянув на них. 

— Сама бачиш, як твоя мати про мене турбується! — поскаржився тато.— Відколи 

з’явився цей Протек, моя дружина мене навіть не одягає. 

Буба ледь помітно всміхнулася. Вона не вбачала нічого поганого в тому, що мама не 

бігає за татом з оберемком чоловічої білизни. Батько був іншої думки. 

— Коли в мене була власна передача, вона бодай трохи старалася. А зараз? — він 

безпорадно розвів руками.— Певне, вважає, що до телекрамниці я можу ходити навіть 

у цих ідіотських повзунках! 

Буба не продовжувала цієї розмови. Татові труси (мамин подарунок) не 

обговорювалися. На них видніли голівки янголів і бісенят. На рожевому тлі. 

— Але ж ти чудово даєш собі раду,— про всяк випадок похвалила вона батька. 
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— Якраз ні! — роздратовано озвався той, нервово ворушачи пальцями на ногах.— Я 

зовсім не даю собі ради! Постійно спізнююся на роботу. Виходжу з дому голодний, 

і перед камерою мені бурчить у животі. Нещодавно я одягнув дві різні шкарпетки 

й сандалі, а цей ідіот, що розказує про погоду, дивився на мене, як на атмосферну 

аномалію! 

— Котрий з них? Рудий, чи той з випнутою щелепою? — Буба вирішила відволікти 

батька від зациклення на власній особі. 

— Певне, обидва,— батькові страждання, здавалося, сягнули апогею, проте він уперше 

глянув на доньку з надією. 

— Ти теж помітила, що в нього щось не так із щелепою? 

— Звісно! Він розмовляє так, наче збирається проковтнути всі метеокарти. 

— А й справді,— полегшено зітхнув батько.— Жахлива вада. Я вже навіть 

замислювався, чому його взяли на роботу… Певне, у нього неабиякі зв’язки. А може, він 

родич директора? — Тато сам перелякався власних здогадів.— Це було б жахливо, 

оскільки я його нещодавно переконував, що йому варто попрацювати над мовою тіла. 

Батько з надією дивився на Бубу, але донька аж ніяк не могла його заспокоїти, бо не 

знала директорових родичів. Ба більше! Вона не знала навіть директора. 

— От чорт, а він же на нього схожий… — татові пальці на ногах почали ворушитися в 

ритмі латиноамериканського танцю.— Особливо ця випнута щелепа,— сумовито додав 

він.— І невігластво. Може, краще мені сходити з ним на пиво? Можна було б сказати 

йому, що він чудово оповідає про атмосферні явища… Узяв би в нього автограф для пані 

Коропової,— роздумував тато вголос. Зайнятий розхвалюванням колеги, він навіть не 

почув, як за Бубою зачинилися двері. 

Опинившись у власній кімнаті, дівчина полегшено перевела подих. Тут їй ніщо не 

загрожувало. Не доводилося ставати по котрийсь бік подружньої барикади й споглядати 

родинні війни. Щоправда, замість куль у цьому випадку пролітали лише гострі слова, але 

й вони ранили. 

Дідусь цим аж ніяк не переймався. Певне, уже звик до конфліктів. 

— Пам’ятай, Бубо, шлюб — це завжди пасьянс,— підморгнув старенький онуці. 

— Чому пасьянс? — Бубу здивувало химерне порівняння. 

— Складеться або й ні,— переможно пояснив дід.— А тобі ж відомо, що найчастіше не 

складається. 

* * * 
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Будинок поволі прокидався від сплячки. На кухні, де порядкувала Бартошова, брязкали 

тарілки. З ванної чулося тихе дзижчання татової електробритви, а з дідусевої кімнати 

долинав міцний запах сигари. Буба була майже щасливою, бо серед цих давно знайомих 

звуків і запахів вона почувала себе в безпеці. 

Як на зло в цю приємну мить пролунав сигнал домофона. За хвилину в коридорі 

з’явилося двійко незнайомців, які поставили на підлозі дві коробки. 

— Ми до пана Генрика,— заявив головний, той, що був з портфелем. 

— Я вас слухаю,— з ванної придріботів тато, і Буба раптом образилася на маму за ці 

рожеві сімейні труси. 

— Пан Генрик? — увічливо перепитав той, що з портфелем. 

— Добридень, панове. Це я,— дідусь виступив наперед, безтурботно жестикулюючи 

сигарою. 

— Ми привезли комп’ютер. 

— Будь ласка, моя кімната отам,— дід зробив рукою коло, наче вихвалявся 

багатогектарним маєтком. Коробки попливли у вказаний бік. 

— Хвилиночку,— до батька повернувся дар мови,— це якась помилка. У нас уже є три 

комп’ютери! 

— Дійсно,— погодився дід.— У вас є три, а в мене — жодного! — драматично закінчив 

він. 

— Дідусь, певне, пожартував,— звернувся батько до Буби. 

— Я тобі, Павле, не дідусь,— з гідністю нагадав зятеві новоспечений власник 

комп’ютера.— Але я пробачаю тобі цю нетактовність, бо в мене золоте серце. А зараз 

розрахуйся. 

Буба сховалася за спиною Бартошової. Вона воліла не дивитися на те, що от-от мало 

статися. 

— Ніко-о-оли,— прохрипів батько, вимахуючи зубною щіткою. 

— Зроби це, Павелку,— дідусь звертався до зятя надзвичайно лагідно,— інакше я буду 

змушений погодитися на інтерв’ю. 

— Що? — у батькових очах зачаїлася справжня буря, яка точно похитнула б колегу 

з відділу прогнозу погоди з його жахливою щелепою, але аж ніяк не дідуся. 

— Повторюю,— старенький підніс догори вказівного пальця,— ти мене примушуєш, 

щоб я таки погодився на це інтерв’ю… 

— Яке інтерв’ю? 

— Огидне. Про вас із Марисею. 

— Для кого воно? — засопів батько. 
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— Для журналу «Темні справи». 

— Я вам не злочинець! — засичав Павел. 

— А їх цікавлять не злочинці, а підглядання.— Дідусь підкручував вуса.— За допомогу 

вони обіцяють мені сучасний комп’ютер з інтернетом. Я й гадки не мав,— серйозно 

продовжував він,— що ви з Марисею стільки коштуєте… 

— Ви ж цього не зробите… — застогнав батько, густо червоніючи. 

— Звичайно, що не зроблю, дорогенький зятю,— заспокоював його дід.— Поганий той 

птах, що каляє власне гніздо… 

Чоловік з портфелем підійшов до дідуся й шанобливо повідомив йому, що все готово. 

— Спасибі,— кивнув дідусь головою.— Цей люб’язний пан у рожевих трусах чекає, 

аби розплатитися за мою скромну покупку. 

І, насвистуючи один з улюблених маршів сержанта Марудки із тринадцятої бригади, 

старенький помарширував на нове поле бою. Навіть не глянувши на свого благодійника, 

якого прикривали хіба що ангелочки із чортенятами. 

Шарлотка й ковбаска 

Агата мешкала в районі, до якого вели всі дороги міста, зате автобуси й трамваї 

старанно оминали. Викидали із себе всіх пасажирів на віддаленій кінцевій зупинці, 

пропонуючи їм корисну й тривалу прогулянку до висоток. 

Готуючись до зустрічі з Агатою, Буба спекла шарлотку, яка зараз мандрувала разом 

з нею в рюкзаку. 

І чого я раніше до цього не додумалася? — подумки картала себе дівчина.— У мене 

одна-єдина подруга, а я не наважилася з нею нормально порозмовляти. Агата — це зовсім 

інша справа,— думала Буба,— вона змогла поділитися зі мною справжніми проблемами. 

Бо мої… здається, не надто варті, аби через них лити сльози,— сяйнуло їй, і дівчина 

пожвавішала. 

— Привіт, то це ти і є Буба? — у дверях стояла мама Агати. 

— Дуже вже високо ви живете,— посміхнулася у відповідь задихана Буба. 

— Доньки, на жаль, немає… Вона поїхала. 

— Як шкода,— Буба заходилася змагатися з ремінцями рюкзака.— Але, мабуть, от-от 

повернеться? Наступного тижня починається школа, тож… Ну, шарлотко, йди сюди,— 

прошепотіла вона углиб величезного рюкзака, витягаючи звідти старанно загорнутий 

пиріг.— Це для Агати,— посміхнулася вона.— Я сама спекла. 

— Спасибі, але… — мама Агати не знала, куди подіти руки.— Краще забери його. 

Агата швидко не приїде… Вона… поки що не може повернутися… 
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— Я гадала, вона в таборі,— шарлотка знову опинилася в Бубиних руках, наче якийсь 

перехідний кубок. 

— Що ж, можна й так сказати… — долоні жінки безпорадно ворухнулися. 

— Прикро, що мені доведеться на неї чекати,— Буба застібнула рюкзак.— Передайте їй 

від мене вітання. 

— Залиш свій номер телефону,— раптом запропонувала та.— Може, вона сама тобі 

подзвонить. 

Буба поверталася неохоче, придивляючись до перехожих. Усі поспішали до своїх 

будинків, що стояли в оточенні дерев, яких ледь торкнулася осінь. Погляд вихоплював 

у натовпі дівчат її віку. Буба сподівалася, що одна з них виявиться Агатою, яка повільно 

прямуватиме їй назустріч у своєму розтягненому светрі. Її можна було впізнати ще й за 

довгими ногами, яким шкільна баскетбольна команда завдячувала своїм успіхом. Та Агати 

не було ніде. 

Уже вкотре того дня Буба відчула незрозумілий смуток. Неначе хтось на злість їй 

посіяв спустошення в альбомі з найближчими людьми. Прибрав звідти найрідніші 

обличчя, а замість них уклеїв папірці, на яких нічого не було. 

Удома на Бубу чекав дідусь. Звісно, із препоганою новиною. 

— Твої батьки помирилися,— прошепотів він, коли онука зазирнула до його кімнати. 

— Чудово! — передчасно зраділа Буба. 

— Це я їх помирив,— не забарився похвалитися старенький, хоч вираз обличчя в нього 

був якийсь розгублений.— Цим комп’ютером. 

— Як це? — здивувалася дівчина. 

— Тепер вони обоє проти мене, тому мусять триматися разом. Павел навіть прошепотів 

твоїй матері «крихітко», а це вже неймовірна брехня,— сумовито закінчив він. 

Буба спохмурніла, тому дідусь негайно її втішив. 

— Вище голову, онучко! Це ненадовго. Дамо їм день, ну, може, два, і все повернеться 

до норми,— і старий вдоволено потер руки. 

— Бубо,— мати з’явилася в коридорі в одному із шести корсетиків,— будь ласка, 

ходімо до вітальні. Ми з татком хочемо з тобою поговорити. 

Батьки нагадували паперовий кораблик, який потрапив до калюжі. 

— Ти знала про дідусеві наміри? — почав розпитувати батько. 

— Чому нічого нам не сказала? — підхопила мама. 

— Я ж прохав тебе, Бубо, щоб ти ним опікувалася! — дорікав тато. 

— Як ти могла так з нами вчинити? — допитувалася мама, немовби йшлося про бозна-

який злочин. 
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— Ти дуже нас розчарувала! — вторував тато. 

— Наразила на такі витрати! — схлипнула мама. 

— Підемо з торбами, як старці! — зойкнув батько. 

— Швидше із коробками,— на порозі вітальні стояв дід Генрик.— Я був би дуже 

вдячний, якби ви їх негайно поприбирали, бо мені ніде спати. І дайте Бубі спокій! Вона до 

моєї покупки не причетна! 

Батьки приготувалися засипати старого докорами. Та вони недооцінили його стратегії, 

бо дідусь раптом заридав і, болісно схлипуючи, ледь вимовив: 

— Адже це моє реабілітаційне знаряддя!!! 

— Що? — одночасно запитали батьки. 

— Для відновлення здоров’я! Протиотрута від домашньої самотності й байдужості! 

— Від чого? — Бубин тато не міг отямитися від здивування. 

— Від байдужості, Павле! — у дідуся був вираз обличчя скривдженого малюка, у якого 

жорстокі батьки відібрали улюблену іграшку.— Так-так! — схлипував він.— Лікар 

Можджейко, мій геріатр, та лікар Дитко, мій психолог, між іншим, обидва закінчили 

університет, стверджують, що я страждаю на особливо небезпечний різновид сирітської 

хвороби. Цим пояснюється високий тиск,— швиденько почав перелічувати старий,— 

і мінливість настрою, і передусім депресія! 

— Заспокойтеся, батьку,— тверезо зауважила мама.— Саме нині ви собі забезпечили 

дуже дороге лікування. Шкода лише, що не із власної пенсії. 

— Якраз із пенсії,— нагадав дід.— Яка занадто обтяжує ваш рахунок. 

Тема зробилася настільки незручною, що тато вдавано позіхнув, а мама спитала вже 

зовсім звичайним голосом, про дідове зацікавлення університетом. 

— А хіба я вам нічого не казав? — здивувався пан Генрик.— Я записався на навчання. 

Для літніх осіб. Подумай, Марисю, бо серед моїх однокурсниць точно є твої ровесниці… 

— почав було дід.— Я лише хотів сказати, що ти не відчувала б там значної вікової 

різниці,— продовжував він поглиблювати материн розпач. 

Дід зник так само таємничо, як і з’явився, а батьки зовсім забули про Бубу, яка й досі 

сподівалася, що з нею хочуть поговорити. Проте після дідових натяків стосовно віку мама 

виглядала, наче поранена лебідка, а тато завзято повертав її до тями. Треба сказати, досить 

успішно. 

— Така в тебе апетитненька ямочка на мордочці, крихітко,— мовив він, помовчавши. 

— Ну, не знаю,— мамин голос усе ще тремтів від свіжої образи.— Мабуть, я трохи 

погладшала? — занепокоєно спитала вона, глянувши на свої округлі стегна. 

— Хіба що трішечки. Ледь помітно, саме так, як я люблю.— муркотів батько. 
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— Але Ганка Фарисяк, знаєш, та, що пише репортажі, виглядає в порівнянні зі мною, 

наче сарделька поруч із мисливською ковбаскою… 

— Авжеж, моя ковбаско,— зітхнув тато, глянувши на її корсетик. 

І це був найвідповідніший для Буби момент, аби непомітно вислизнути з вітальні. 

Зрази в цирку 

Буба йшла до школи, як на страту. Батьки, у яких перше вересня асоціювалося 

виключно з початком Другої світової війни, провели її здивованими поглядами. 

Дівчина почувалася покинутою й самотньою. На додачу ще й наштовхнулася на 

Йольку, котра, як і вона сама, спізнювалася. 

Нічого собі початок року,— подумала Буба. 

Йолька вискочила на шкільному паркінгу з якогось неймовірного автомобіля, 

пофарбованого, безсумнівно, під колір її чудового костюмчика. 

Побачивши молодика, який відчинив перед Йолькою двері авто, Буба зітхнула з ледь 

помітною заздрістю. Він теж мав такий вигляд, ніби його самого спеціально підібрали до 

лискучого капота. Волосся незнайомця сяяло під сонцем, як золото. 

— Агов! — Йолька помахала рукою в Бубин бік, а потужна механічна потвора рвонула 

з місця. 

— Привіт,— озвалася Буба замогильним тоном, думаючи про Мілоша, який уже навіть 

дверей класу перед нею не відчинить. 

— Бачила Ксавера? — зашепотіла Йолька, хоча від того залишився хіба що сморід 

вихлопних газів. Та Бубу не дивувало шепотіння Йольки, котра обожнювала різні 

таємниці. Найкраще чужі. 

— Хіба краєм ока,— чесно зізналася Буба, і Йолька спохмурніла. Бо якщо лише краєм 

ока, то Буба не встигла належно захопитися. 

— А тачку бачила? — з надією допитувалася подруга. 

— Теж не дуже, бо зашвидко зникла… 

— Справді, шалено швидка,— погодилася Йолька, роздумуючи, вада це, а чи перевага 

дива техніки.— Ксавер — директор,— на її обличчі знову засяяла усмішка.— Під ним 

двадцятеро людей. 

— Під ним? 

— Так кажуть,— відрізала Йолька.— Такий собі, розумієш, бізнесовий сленг,— додала 

вона замріяно. 

Буба йшла пригнічена. Й зовсім не радувало, що подружка має хлопця директора. 

Дядько чи тато на такій посаді — це ще нормально,— думала Буба, скоса позираючи на 
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Йольку,— але щоб хлопець — якось воно не дуже пасує до шкільного рюкзака й пенала із 

брелочком W.I.T.C.H. 

— Найгірше те,— і Йолька безпорадно глянула на подругу,— що тепер доведеться 

порвати із Пшемеком, ну, знаєш, з яким… 

Увесь Бубин клас знав, з яким. Пшемо Бокс під’їжджав до школи на кожній великій 

перерві. Щоправда, він поки не був найвідомішим боксером у поблизькому клубі «Кулак», 

але в спортивних газетах уже з’явилися три замітки, присвячені його нахабному стилеві 

ведення поєдинків. Бубині однокласники дивилися на Пшемо Бокса з неймовірним 

захватом, а дехто навіть устиг організувати собі автографи на футболках. Йолька брала за 

це по десять злотих, і невдовзі півшколи ходило на фізкультуру до Шварценеґґера 

з карлючками на спині. 

— А ти не боїшся,— Буба перелякано глянула на Йольку,— що твій Пшемо поставить 

професійний автограф на панові директорові? 

— На Ксаверові? — слово «пан» Йолька проігнорувала.— Трохи боюся,— у її очах 

промайнуло щастя.— А нещодавно я бачила в кіно, як двоє класних чуваків змагалися за 

жінку. І не встигла я їй позаздрити, як сама опинилася в такій ситуації. 

— Уже? — вразилася Буба. 

— Пшемо ще нічого не знає,— зітхнула Йолька,— але ж не можу я зустрічатися 

з обома… Певне, ти не дуже доганяєш, про що я,— щасливиця жалісливо глянула на 

подругу,— бо залишилася сама як палець. 

— Справді. Не доганяю,— погодилася Буба й полегшено зітхнула, відчиняючи двері 

класу. 

Пошукала поглядом Агату, але на її місці сидів якийсь непоказний хлопчина. На щастя, 

Мілоша теж не було. 

Певне, прийде до школи в жовтні. Разом зі студентами,— в’їдливо подумала вона, 

сідаючи за останню парту. 

Редбулька зневажливо відреагувала на їхнє запізнення. Вчителька саме представила 

класу новенького, який на перший погляд складався із самих веснянок. 

— Вашого нового товариша звуть Сташек. Поставтеся до нього доброзичливо,— 

звично наказала вона.— О! Як добре, що ви нарешті згадали про школу! — Учителька 

промовисто глянула на годинник.— Щоправда, ваша відсутність аж ніяк не позначилася 

на середньому розумовому рівні класу, проте зараз виразно підвищився рівень естетики. 

Особливо завдяки панні Йоланті. 
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Йолька посміхнулася, дякуючи Редбульці за комплімент, а Буба була переконана, що 

вже перший Йольчин твір стане для вчительки мітлою, на якій та злетить до вершин 

критики. Із силою чотирьох відьом із брелочка. 

— То ти нічого не чула? — Адась недовірливо глянув на Бубу. 

Вони поверталися зі школи тією самою дорогою, якою колись часто гуляли удвох. 

Зараз теж ішли поряд, але були вже не разом. Проте нині Бубі це анітрохи не заважало. 

— Справді нічого? — великі Адасеві кроки завмерли на тротуарі й Буба наздогнала 

його.— Агата вже місяць, як у тому центрі! Вона сама так вирішила! Кажуть, поліція 

знайшла в її рюкзаку наркотики. Ну, і ще якісь інші речі. Наче крадені. І всі кажуть, що 

Агата вирішила краще зголоситися до центру, аніж потрапити до виправної колонії. 

Певне, Адась перейняв від Йольки химерну потребу ділитися чужими нещастями,— 

подумала Буба. Але плітки зробили своє. Вересневе сонце сховалося за дахом 

спортивного центру, а холодний вітер неприємно війнув Бубі в обличчя. 

— Агата не злодійка,— видушила вона, силкуючись говорити спокійно.— І не 

переказуй злостивих слів різних там «усіх», бо може трапитися, що потім почуватимешся 

незручно. 

Йшли мовчки. Адась був ображений, що Буба відразу викинула його сенсаційні новини 

до якогось невидимого смітника. 

А саму Бубу пригнічувало й сердило те, що Агата нічого їй не розповіла. Не поділилася 

своїми проблемами. Звісно, що це тобі не пончики, якими дівчата разом ласували на 

великій перерві. Але друзі можуть разом з’їсти й пуд солі,— сумно думала вона. 

— Ну, бувай,— набурмосений Адась зупинився біля переходу для пішоходів.— І коли 

там що, то я тобі нічого не казав. Агаті може бути прикро,— пожалів він раптом 

однокласницю, якій щойно перемивав кісточки. 

Спершу пліткує, як пані Пенцикова, а тоді раптом удає, ніби він Агаті бозна-який 

друг! — розсердилася Буба подумки.— «Добре Серце», захисник скривджених,— 

знущально шепотіла вона, та водночас відчувала, що в цих поганих Адасевих звістках 

ховається чимало жахливої правди. І може, саме це виявилося для Буби 

найдошкульнішим. 

її появі зраділа лише Добавка, бо тільки вона терпляче чекала на хазяйку, розлігшися на 

килимку в передпокої. Решта теж повмощувалася, але перед своїми комп’ютерами. З 

дідусевої кімнати долинали дивні вигуки, а тато цілковито заглибився в океан інтернет-

новин. На щастя, з’явилася Бартошова й запитала, як воно було першого дня в ліцеї. 
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— Не дуже,— прошепотіла Буба.— Я вже встигла скучити за канікулами,— 

поскаржилася вона, і теплі долоні пані Ані міцно притулили дівчину до фартуха 

у вибляклі трояндочки. 

— Хтось до тебе дзвонив. Якась твоя подруга. Я записала ім’я, а це номер її телефону. 

Буба швиденько пробігла поглядом записку й повисла в Бартошової на шиї. На всіх 

колючих трояндочках водночас. А тоді помчала до телефону. 

— Ой, що діється! — зітхнула жінка.— Якби ж це отой приємний хлопець 

телефонував, то я ще розумію. Але отак перейматися через якусь панночку? — І, хитаючи 

головою, Бартошова рушила до свого царства спокусливих запахів. 

* * * 

— Спасибі, Агато, що ти подзвонила,— Буба сховалася з телефоном у своїй кімнаті.— 

Шкода лише, що так пізно… 

Зі слухавки лунали таємничі слова. Добрі й погані, але Буба жадібно слухала їх усі. 

Дівчина то усміхалася до трубки, то сумно кивала головою, не перебиваючи важливої 

розповіді. 

— Ми впораємося, Агато,— обіцяла Буба.— Напиши мені. Так, я ретельно все 

нотуватиму. Надолужиш! — палко запевняла вона.— Тільки повертайся чимшвидше,— 

попросила, перш ніж у трубці запанувала тиша. 

— А він принаймні такий самий гарний, як і попередній? — у дверях стояла мама, хоча 

першої миті Бубі було складно в це повірити. 

— Я не підслуховую! — попередила вона.— Я лише прийшла тобі нагадати, що скоро 

школа почнеться. 

Якби не знайомий голос, Буба перелякалася б, побачивши чужу жінку, котра виглядала 

так, наче щойно злізла з коня. Переодягнена амазонкою мама аж світилася від щастя. 

— Школа вже почалася,— Буба недовірливо дивилася на обтислі гетри й короткий 

чорний жакетик. 

— Подобається? — мама зробила пірует, легенько зіпнувшись на носки ковбойських 

чобітків.— Це мій костюм на презентацію роману «Ув’язнені в сідлі»,— вона сплеснула 

руками.— Пан Протек стверджує, що в мене врода амазонки, і я неодмінно мушу 

навчитися їздити верхи. Ми вже навіть записалися на курси. 

— »Ув’язнені в сідлі»? — за маминою спиною з’явився дід Генрик.— А не дешевше 

було б носити на презентації сідло? Ти могла б у ньому навіть час від часу посидіти. А ще 

бувають широкі сідла,— тоном знавця почав дідусь.— Пан Протек такий невеличкий, що 

теж поміститься… 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3074 

 

— Я розмовляю з донькою,— відрізала мама.— А ви, тату, маєте комп’ютер для 

покращування здоров’я, тому не заважайте нам. 

— Але ж, Марисю,— не здавався старий.— Ти не розмовляєш із донькою, ти їй себе 

демонструєш. Поводишся, як породиста кобила на вигоні. 

Мама трусонула кінським хвостом, і гривка впала їй на очі. Тепер вона була схожа не 

на амазонку, а на звичайну маму. 

— Привіт, крихітко! — почувся в кінці коридору радісний татів голос, хоча Буба ладна 

була голову дати навідсіч, що батько заіржав. 

Він також занімів, побачивши дружину. 

— Це на презентацію,— ледь вимовила мама, зрозумівши, що її вигляд не сподобався 

чоловікові. 

— Презентацію чого? — допитувався тато.— Крамниці з аксесуарами для верхової 

їзди? 

— Тобі, Павле, лише крамниці в голові,— обурилася мама.— Світ дихає ще 

й мистецтвом, літературою. 

— Світ, може, й так,— погодився батько,— але ти в цьому куценькому жакетику, 

певне, узагалі не дихаєш?! Хто таке з тобою зробив? 

— Пан Протек,— тріумфально пояснив дідусь.— І записав Марисю на верхову їзду. 

Разом із собою. 

Тато небезпечно споважнів. 

— Я гадав, що пан Протек, нарешті, зник з нашого життя,— засичав він. 

— З нашого так,— квапливо притакнула мама.— Але ж не забувай, Павле, що в мене є 

й професійне життя… 

— Важко про це забути,— буркнув батько.— Ти виглядаєш так, ніби працюєш у цирку. 

Навіть афіші не треба! 

Якби не спокусливий запах зраз, у передпокої напевне почалася б справжня циркова 

вистава. Із клоунами, жонглюванням претензіями та словесною акробатикою. Але зрази 

пахли так, що ніхто із сімейної трупи не проміняв би їх на щось інше. 

А Бартошова могла би стати ілюзіоністкою,— подумала Буба.— Її зрази з’являються 

так несподівано, як кролик з капелюха, і мають такий магічний вплив, що з їхньою 

допомогою можна було б вирішувати міжнародні конфлікти. 

Прородинна політика 

— Ми спізнилися, Вальдеку,— Маньчакова очима скривдженої дівчинки дивилася на 

порожні тарілки зі слідами нещодавньої присутності зраз. 

Батьки із чемності вдали засмучених, зате дідусь не приховував задоволення. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3075 

 

— Як шкода, як шкода, мої любі! — радісно вигукував він, витираючи серветкою 

вуса.— Таких смачнючих зраз я навіть у Франції не куштував! Качка, котру ви нещодавно 

всю ум’яли, це дрібничка в порівнянні із сьогоднішнім меню. Але дозвольте спитати, як 

сталося, що ви нині спізнилися? 

— О, дійсно! — згадавши качку, батько пожвавився.— Щось мусило трапитися, якщо 

нині я зміг спожити свій обід. 

— А й справді,— пані Віолетта грайливо пустила очима бісики.— Вальдеку, розкажи 

їм,— кокетливо шепнула вона чоловікові. 

— Краще ти сама, кохана,— Маньчак ледь нахилився до дружини. 

— Але з такої нагоди треба б коньячку,— Маньчакова роззирнулася, шукаючи 

поглядом Бартошову.— Узагалі-то мені не можна пити на голодний шлунок, але вже 

нехай! — махнула вона рукою. 

— Раз живемо,— загримів Маньчак, сідаючи до столу й сягаючи по останнього 

квашеного огірка. 

— Та кажіть уже! — нетерпеливилася мати з піднесеним келихом. 

— Чекай-но, Марисю,— утрутився дідусь.— Існує такий добрий звичай, за яким 

спершу куштує найстарший. Якщо я визнаю, що коньяк має відповідний смак і аромат, 

можете пити. В іншому випадку панові Вальдеку доведеться піти до супермаркету 

й купити щось більш підхоже для такої нагоди. 

— Пане Генрику,— не втрималася Маньчакова,— війна давно скінчилася, а ваші 

манери далеко не бездоганні! 

— Люба пані,— озвався дідусь, спорожнивши келих.— Манери — це вам не халат, що 

вийшов з моди, а спосіб мислення. Хоча ви про таке й не чули. Зате на халатах ви 

розумієтеся пречудово. 

Усі глянули на Маньчакову, точніше, на її легенький костюм, що більше скидався на 

пеньюар, ніж звичайний одяг. 

— Це Армані,— з гордістю прощебетала пані Віолетта.— Вальдусик мені купив із цієї 

особливої нагоди. 

— Халат Армані? — не міг уторопати дідусь.— Навіщо вам чоловічий халат? 

— Та розповідайте вже! — мама навіть не встигла зацікавитися халатом, настільки 

перейнялася таємничою звісткою. 

— У нас буде дитина,— на щоках Маньчакової спалахнули пурпурові троянди. 

— А й справді,— дідусь спрямував окуляри на її живіт,— це вже добряче помітно. 

Усі глянули на нього осудливо. 
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— То ви… наважилися? — у мами тремтів голос, так, неначе це вона сама вирішила 

народжувати. 

— Так,— героїчно зізналися нарешті Маньчаки, закохано поглядаючи одне на одного. 

— Добре, що в бриджі ви швидше приймаєте рішення.— промовив дідусь.— Інакше ми 

вже сьомий рік розігрували б ту саму партію. 

Цього разу на старого ніхто не звернув уваги. У хаосі поздоровлень та обіймів ніхто не 

помітив навіть самовільного дегустування коньяку, який вочевидь відповідав високим 

дідовим вимогам. 

— Мене це відверто радує,— алкоголь, безсумнівно, робив своє.— Ви, як майбутня 

мама, перейдете на молочні продукти! — втішився дідусь.— Я читав у Інтернеті, що 

молоді матусі повинні їсти сирочок. Поступлюся своїм,— героїчно заявив він. І, 

побачивши незадоволене обличчя Маньчакової, докинув: 

— Зрозуміло, що старі матусі теж! Тут не про вік жінки йдеться, а про білки! 

— Ми уси-нов-лю-ємо дитину,— чітко проказала пані Віолетта, зберігаючи рештки 

спокою.— Ви про усиновлення чули? 

— Ви мене заспокоїли,— дідусь приклав руку до грудей.— З вашого боку це дуже 

розсудливо,— додав він схвально.— Не буду приховувати, що я дуже непокоївся, на 

кого ж із вас буде схоже ваше дитя. І слово честі, у будь-якому випадку його б чекало 

розчарування. 

— Бубо, виведи дідуся,— тоном поліцейського проказала мама.— І за кару відключи 

комп’ютер. Батько завжди нас компрометує,— скривилася вона, ледь не плачучи. 

Дідусь, похитуючись, відірвався від стільця й сам рушив до своєї кімнати. 

— Прошу пробачення в усіх присутніх тут батьків за недоречні зауваження,— 

непевним тоном вимовив він, стоячи біля дверей.— Мене змусили їх висловити ревнощі 

до дитини, котра забере в нас найкращих гравців у бриджа,— закінчив дідусь плаксивим 

тоном. Таким чином пан Генрик привернув до себе більше уваги, ніж дитя, яке тут, 

у вітальні на Звіринецькій, поки що було тільки в планах. 

Вересневий вечір устигнув щільно закутатися в непроникну темряву, коли Буба 

легенько постукала в дідусеві двері. 

— Може, зіграємо партійку в бриджа? — запитала вона. 

Замість відповіді пролунали гучні постріли й радісні вигуки. 

— Я вбив тебе, сучий сину! — кричав дід, хоча Буба здогадалася, що то волає коньяк, 

який циркулював у його крові. 
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На екрані комп’ютера тривала якась запекла сутичка, а тремтяча дідова рука сягала по 

щораз нові боєприпаси. Та за хвилину зображення застигло, і дідусь Генрик розпачливо 

прошепотів: 

— Це ти, Бубо? Саме вчасно, бо я щойно помер… Мене забив отой дурко з рушницею. 

Отой, котрий зараз сидить на моєму трупі та їсть морозиво. Знаєш, який? 

— Знаю, той сучий син,— здогадалася Буба й обійняла діда за плечі.— Якщо весь час 

воюватимеш, комп’ютер тебе не вилікує,— зітхнула вона. 

Дівчина втямила, що дідусь поволі, проте неухильно долучається до грона віртуальних 

шаленців. І поки не знищить кіберпростору, не сісти їй з ним до скляного столика за 

партійкою в улюбленого бриджа. 

— Та ні, зі мною все гаразд,— дідусь навіть не помітив переживань онуки, але теж 

неспокійно крутився, даючи їй зрозуміти, що в карти вони зараз не пограють. 

— Може, хоч поговоримо, як колись? — з надією глянула на діда Буба. 

— Із задоволенням, дорогенька, та бач, я вже залогувався на ігровому сервісі й за 

хвилинку в мене партійка з »Лавиною сексу». 

— Із ким? — заніміла Буба. 

— Це такий нік, розумієш? «Лавина сексу». 

— А ти, діду? Який у тебе нік? 

Дід Генрик неспокійно ворухнувся на стільці, але звірятися не поспішав. 

— Ну ж бо, дідусю,— наполягала Буба.— Якщо повідомиш мені свого ніка, я нікому не 

розповім, що ти граєш в ігри, від яких скаче тиск. 

— Не можу, бо кепкуватимеш з мене,— сказав дід. 

— Та ти що! — заперечила Буба.— Я з тебе ніколи не насміхаюся. 

— Я… — пан Генрик затнувся,— «Блондиночка». 

— Дідусю! — Буба засміялася й глянула на його поріділу чуприну.— Яка ж ти 

блондиночка? Може, колись ти й був блондином, хоча мені так не здається… 

— Це я навмисне,— кахикнув старий.— Бо, розумієш… Блондиночка під захистом. 

Ніхто не висловлюватиме їй претензій, який у неї кепський віст або невірний імпас. Коли 

я був на цьому сервісі «Вельможним паном», то мій тодішній партнер із гарним ніком 

«Козуленька», обізвав мене шлангом! Не повіриш, які люди зараз грають у бридж. Треба 

пильнувати! — дідусь силкувався вдавати безтурботного, хоча було помітно, що ця 

жіноча личина його бентежить. 

— Ну, що ж,— зітхнула Буба.— Я зрозуміла, що мої шанси мізерні поряд з »Лавиною 

сексу». 
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Відповіді вона не дочекалася, бо «Блондиночку» захопила чергова гра. Після трефового 

вісту дід незграбно вистукав одним пальцем: «Лавино! Я тебе люблю»,— і втупився в 

наступну віртуальну роздачу. 

Новачок і Добавка 

Новенькому в класі не велося. Крім Мілоша, який, нарешті, пригадав собі про 

існування школи («Я був у крутезному студентському таборі»,— поблажливо похвалився 

він Бубі, добравшись, нарешті, до парти). Усі з радістю прийняли Нового, бо схоже було, 

що із хлопця, котрий виглядав повним тюхтієм, можна досхочу нареготатися. 

Мілош не кепкував з нього, він, здається, взагалі не помітив новенького. Відтоді, як 

познайомився з Ребеккою, бачив лише її та щомиті поглядав на годинника. Навіть 

Редбулька це зауважила, бо час від часу питала: «Ну що, Бродзевич, скільки ще хвилин до 

канікул?». 

— Не переймайся ним,— радила знічев’я Йолька, якій постійно вдавалося впіймати 

Бубу на тому, що вона сумно позирала в бік Мілоша. Буба зненавиділа фразу «Не 

переймайся ним», бо щоразу, як її чула, до неї поверталися спогади про розрив, який 

стався без жодної причини, якщо на мить забути про Ребекку. 

Забудеш тут про неї,— думала Буба,— якщо ця красуня невидимкою приходить до 

школи разом з Мілошем і, мабуть, оселилася в цьому нещасному годинникові, з яким 

у хлопця встановився постійний зоровий контакт. 

А Новий робив усе, щоб хлопці класно розважалися. Усе, тобто нічого. Він не вмів 

лаятися. Поганенько їздив на велосипеді, не кажучи вже про те, що велик у нього був 

лажовий, з нульовою кількістю передач. А на футболці не було карлючок Пшема Бокса, 

і це відразу кидалося у вічі. Зрештою, автограф однаково б не допоміг, оскільки 

новенький виглядав на фізкультурі настільки безнадійно, що до кола кепкувальників 

приєднався навіть Шварценеґґер. 

— Дурко цей Новий,— поділився своїми спостереженнями Адась Куницький.— На 

його місці я приніс би звільнення з фізри. 

— А може, хворий не він, а вся ця ваша олімпійська компанія? — втяла Буба, яка ще не 

забула про власні проблеми на уроках Шварценеггера. 

Адась лише плечима стенув. Не міг утямити, що такого сталося з Бубою, яка ще 

недавно безпомильно вибирала собі друзів. Щоправда потім, коли почала рахувати 

пташині пера із цим дивакуватим Мілошем, Адась зрозумів, що з нею щось не те. Та лише 

зараз, коли мова зайшла про Нового, виявилося, що у виборі друзів Буба геть позбавлена 

доброго смаку. 
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— Мабуть, осліпла! — зневажливо подумав Куницький, долучаючись до 

однокласників, які вигравали м’язами. 

Буба сіла на лавку для вболівальників і почала стежити за розминкою, 

супроводжуваною голосними вигуками й тупотінням. Усупереч Адасевим підозрам, вона 

аж ніяк не осліпла. Непоказного Стася, якого зловтішна доля закинула до її класу, вона 

бачила аж занадто добре. 

Зараз, на шкільному стадіоні, хлопчина нагадував дитину, яка плуталася між ногами 

кремезних здорованів. Власне, заплутатися він не встигав, бо свисток Шварценеґґера 

щохвилини проганяв його з поля. Та на Бубин подив, Новому це аж ніяк не заважало. 

Щоразу, сідаючи на лаві штрафників, він солодко потягувався й підставляв до сонця свої 

незліченні веснянки, наче вихваляючись ними перед усім світом. 

Він, принаймні, не такий ідіот, як я,— подумала дівчина, пригадуючи, як її 

пригнічували Шварценеґґерові кпи ни. І це ліниве потягування Нового, у якому 

приховувалася зневага до шкільних здорованів, навіть їй сподобалося. 

— Із цим Новим щось не теє,— щебетала Йолька, коли вони разом поверталися 

додому.— Уяви собі, він досі не попросив у мене навіть номера мобільного. 

— Ніхто в тебе його більше не попросить, відколи ти дівчина директора,— нагадала їй 

Буба. 

— А й правда! — щасливо погодилася Йолька.— Досить глянути на Ксаверову 

машину, і все стає зрозумілим. А я тобі не казала, що він мені подарує цуценя ротвейлера, 

таке манюнє? Щоб воно, як виросте, мене захищало,— у Йольчиному голосі забринів 

марш Мендельсона. 

— Чудово,— Буба любила будь-яких собак, але Добавку найдужче.— А може, цього 

собаку він мав би купити собі? — натякнула вона Йольці.— Бо якщо Бокс дізнається, що 

ти вже не його… 

— То я тобі нічого не казала? — Йолька рвучко спинилася.— Пшемусь уже все знає! 

І навіть спробував почати якийсь спаринг зі Ксавером, але довелося помірятися з його 

охоронцями. Невже я забула? — здивувалася Йолька.— Ну, то один з охоронців лежить із 

Пшемеком у лікарні. Але обоє вже почуваються добре. Ксавер їх навіть учора навідав і, 

уяви собі, запропонував Пшемові купити йому замість мене новий боксерський тренажер. 

Як у кіно… 

— Як це — замість тебе, не розумію? 

— Ну, така заміна! — Йолька поправила собі зачіску.— Щоб йому було на що 

витрачати енергію,— а Буба спіймала себе на думці, що це виглядає огидно. Скидається 

на торгівлю живим товаром. 
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* * * 

Люди вигадали собак, щоб попри проблеми ніхто не сумнівався, що повернувся до себе 

додому,— подумала Буба, погладжуючи Добавку. 

Пес підібгав хвоста й жалібно скімлив. 

— Ніхто не погуляв з тобою? — перелякалася Буба, угледівши калюжку. Мокра 

доріжка тягнулася до обпісяних і смердючих черевиків. 

— Тобі не має бути соромно, маленька,— лагідно прошепотіла дівчина, швиденько 

витираючи калюжу.— Нехай інші червоніють! 

Вона ретельно підтерла підлогу й узяла поводок. 

Добавка й сама б радо причепила собі це прогулянкове знаряддя. Гордовито піднявши 

хвоста, з гідністю кудлатої графині, вона повільно ступала доріжкою. Щойно траплялася 

нагода познайомитися ближче зі скуйовдженим пуделем, покручем такси чи сумнівним 

клоном вовка, Добавка вдавала справдешню пані, випинаючи свої принади й особливо — 

показний зад. У свою чергу породистих родичів, а надто собачих аристократок з їхніми 

стрічечками й пальтечками, сука оминала десятою дорогою, підкреслюючи свою 

солідарність із представниками народу. Зрештою, Добавка сама скидалася на нащадка 

трьох славних порід, тобто поєднувала риси дога, спанієля й хорта і, маючи таких 

різномастих предків, могла зневажати аристократичні упередження. 

— У попередньому житті ти, певне, була дружиною якогось дипломата,— жартувала 

Буба, спостерігаючи за панськими манерами своєї вихованки. 

— А намордник де?! — буркнув якийсь причмелений любитель пива, що переплутав 

паркову лавочку із власним диваном. 

Добавка ненавиділа пиво, тому вирішила відповісти йому голосним гавкотом. 

— Перепрошую,— Буба знітилася.— Вона сьогодні така знервована… 

— Певна річ! — пиволюб презирливо скривився.— Жінка! 

— На добраніч! — прошепотіла Буба, хоча вересневе сонце продовжувало щосили 

сяяти. Проте інші слова їй навіть на думку не спали. 

— До зустрічі, панянки,— пробурмотів незнайомець, який раптом видався Бубі 

приємним. 

Побачивши Добавку, батько з дідом гидливо ткнули їй під носа свої обцюняні 

черевики. 

— Свиня, а не собака! — дорікнув дідусь. 

— Як ти могла таке зробити своєму господареві? — батько вдавав із себе ображеного 

годувальника. 
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— А як ви могли так вчинити з Добавкою? — Буба глянула на обох винуватців.— 

Цілісінький день сидите, утупившись у свої комп’ютери. Я думала, що принаймні ви не 

узалежнилися від цього! — дівчина сердито змахнула повідком.— А щодо черевиків, то 

вони вам не потрібні. Цим віртуальним світом можна сміливо мандрувати босоніж. 

Достатньо мишки й клави! — Буба сама здивувалася, виголосивши таку довгу промову. 

Востаннє подібний монолог вона прочитала зі сцени в початковій школі, коли грала роль 

банана в п’єсці «Фрукти матусі всі їсти мусять». Але навіть тоді в її словах було менше 

емоцій. 

Батько з дідом перезирнулися, наче двоє шибеників, яких упіймали на обгризанні 

нігтів. 

— Та… черевики як черевики,— прошепотів тато. 

— Нічого з ними не сталося. Висохнуть,— махнув рукою дідусь і невпевнено глянув на 

Добавку. 

Інтернет-мода й лист від Агати 

Маньчаки прийшли одночасно з листом від Агати, тому до бриджа Буба сідала 

розчарована. Вона з радістю віддала б Маньчакам навіть власний чемпіонський кубок, аби 

тільки якомога швидше прочитати, що пише подруга. 

Але гостям вочевидь було байдуже до її нагород. Буба віддавна підозрювала, що 

небайдужими вони були хіба що до смачних та ситих обідів та демонстрації власних 

досягнень у моді. Навіть бридж виявився лише додатком до чергового кожушка пані 

Віолетти чи нової бейсболки пана Вальдека. 

— О! — зрадів дідусь, угледівши бейсболку.— Бачу, що ви вже почали придбавати 

велосипедні аксесуари для дитинки. Щоправда, на виріст. 

— А правда, Вальдусикові личить? — посміхнулася Маньчакова, тасуючи свої невдалі 

карти. Усмішка мала підсолодити гіркоту розчарування цілковитою відсутністю козирів. 

— Трохи дитяча,— наполягав дід Генрик.— Я б сказав: занадто жовта, ну, і ці гномики 

дещо дратують. 

— А й справді,— Маньчак глянув сердитим поглядом на дружину,— я з вами згоден. 

Особливо щодо цих гномиків. 

— Бейсболка мала бути синя і з фірмовим написом,— буркнула під носом 

Маньчакова.— Певне, вони трохи помилилися. 

— Бо ми цю шапочку купили через інтернет,— пояснив Маньчак здивованому 

дідусеві.— Жінчині черевики також. 

Усі дружно зазирнули під стіл, де ховалася пара червоних гумових чобіт. 
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— Чобітки мали бути з м’якенької шкіри з етномотивом,— прошепотіла знічена пані 

Віолетта. 

— Із цим вони теж трохи помилилися,— злостиво просичав її чоловік. 

— Якби ж то трохи,— Маньчакова не приховувала розчарування. На додачу, їй 

довелося сказати «пас». 

У Буби аж троїлося в очах від козирів. Після першого виграшу дідусь відчув потребу 

поділитися своєю радістю. 

— А ця ваша шапочка навіть нічогенька,— підморгнув він розлюченому Маньчакові.— 

Підійде і хлопчикові, і дівчинці. Але… — він стривожено глянув на гостей,— сподіваюся, 

дитину ви не збираєтеся отримати через інтернет? Раптом вони знову щось переплутають 

і надішлють щось не те… 

— Що таке? — почервоніла пані Віолетта. 

— Ну, наприклад, маленьке негренятко. Або япончика… Зрештою, негреняткові в 

жовтому навіть до лиця. Я навіть колись бачив такого малюка… 

— Починайте,— процідив крізь зуби Маньчак. 

— Починаємо й виграємо! — весело вигукнув дідусь.— Трефа, Бубо,— гордо 

повідомив він. 

Для Маньчаків це був нещасливий день, бо на обід подали розквецяну рибу, яку 

Бартошова, певне, через ненависть до плаваючих об’єктів, регулярно пересолювала. 

Буба великодушно віддала власну порцію засмученому подружжю й вислизнула до 

своєї кімнати, де на неї чекав лист від подруги. 

 

Власне, я вже давно хотіла Тобі про все розповісти, — писала Агата якимись дивними 

круглими літерами.— Але була неготова. Щоб розказати правду, треба дозріти. А втекти 

завжди легше.  

Зараз я в моєї тітки, але щодня ходжу на терапевтичні заняття до центру для 

наркозалежних. Для мене це звучить жахливо, бо я навіть у звичайній лікарні ніколи не 

була. Та якщо згадати, що раніше я жила в пеклі, то центр не такий уже й поганий.  

Певне, ти вже чула, що я робила такі речі, після яких соромно глянути знайомим у вічі, 

крала, вживала наркотики й вешталася ночами. Красти не крала, але решта гріхів таки мої. 

А наркотики я почала вживати вже наприкінці навчального року, тому до бурси перестала 

ходити. Крім того, закохалася в Пйотра. Це трапилося тоді, коли мій батько перетворив 

наше життя на такий кошмар, що я досі не знаю, як пережила це його пияцтво й побої. 

Тому зібрала речі й пішла з дому. До цього Пйотра.  
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Спершу він не зізнавався, що вживає наркоту, і все було чудово. Знаєш, як воно, коли 

закохаєшся: грандіозні плани, мрії. Я хотіла піти до вечірньої школи, знайти невдовзі 

роботу і, хоча це й може видатися тобі смішним, навіть думала про те, щоб стати мамою. 

Справжньою, веселою, яка ходитиме з візочком на прогулянки й купуватиме крихітні 

одежинки, менші за власну долоню.  

 

Буба відірвала погляд від листа. Міцно заплющила очі, намагаючись пригадати собі 

останні хвилини, проведені з Агатою. «Мабуть, це було в травні,» — думала вона, 

гортаючи календар спогадів. А може, на початку червня? Агата прийшла така невиспана, 

розсіяна, не така, як завжди. Сказала, що в неї ангіна. Навіть Сокира полагіднішала, 

побачивши її й відіслала до лікаря. Агата принесла якісь довідки, залишила в секретарки, 

але на уроках більше не з’являлася. І того весняного дня, коли була в школі востаннє, теж 

уникала зустрічі з Бубою. Але тоді (Буба аж почервоніла від сорому) це не здавалося їй 

таким важливим. Принаймні менш важливим, ніж майбутня прогулянка з Мілошем, під 

час якої вони збиралися вистежувати лежня. Буба тоді мріяла тільки про те, щоб знайти 

цього птаха й сфотографувати. Мілошеві так кортіло показати свого трофея якій-небудь 

комісії натуралістів… 

Отож лежень і ця незрозуміла комісія, і ще зіпсований Мілошів бінокль були тоді 

набагато важливішими, ніж Агата… 

 

…а потім у мене не стало сили, щоб захиститися від Пйотра. І від себе. Коли я почала 

жити його життям, виявилося, що іншого в мене більше немає. Тільки не хочу, щоб ти 

подумала, що я злодійка. Я ніколи нічого собі не привласнила. Лише переносила крадені 

речі від одних негідників до інших. І так усі канікули.  

До центру зголосилася сама. Після того, як потрапила до лікарні швидкої допомоги, де 

один молодий лікар допоміг мені прийти до тями. Його батько теж був лікарем, і теж мав 

проблеми з алкоголем, як і мій. Тому обійшлося без особливих пояснень і розмов.  

Зараз у мене купа занять, але це не такі уроки, як у нашій школі. Якщо вдасться 

засвоїти все, чого тут навчають, повернуся до Тебе здоровою.  

Як бачиш, мої мрії змінилися, і я волію побути ще ліцеїсткою.  

Спасибі Тобі за шарлотку. Я впевнена, що вона була чудова! Мама сказала, що ти 

спекла її для мене. Останнім часом чимало людей намагається зробити мені подарунок. 

Зараз я це ціную. Дуже б хотілося скуштувати Твого пирога, Бубо… Та не знаю, чи після 

цього листа ти ще захочеш спекти його для мене.  
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Останні слова роз’їхалися врізнобіч. 

— Як вона може сумніватися,— тихо плакала Буба,— що я для неї… що не спечу… 

цього дурного пирога!… Ми його разом з’їмо, щойно вона повернеться! Усе робитимемо 

разом! Може, підемо волонтерками до «Сумної Лапи»?.. Агата лю бить собак і колись 

казала, що з радістю зробила б щось для цих покинутих бідолах… 

— Бубо,— дідусь уже довгенько підозріло вдивлявся в заплакане обличчя онуки.— 

Казав я тобі, що жодної сльозинки він не вартий, нерозумна ти,— процитував він якусь 

пісню. 

— Ти мав рацію, дідусю,— Буба швиденько витерла щоки.— Я плачу від радості,— 

сором’язливо зізналася вона. 

— А-а-а, це інша справа,— заспокоївся старий.— То порюмсай собі,— додав він, 

зачиняючи двері.— У житті так мало радощів, що плач собі, дитино, досхочу… 

Завжди може бути гірше 

Жовтень не приніс жодних змін, окрім злив, які шмагали Бубину вулицю, дістаючись 

до найпотаємніших куточків її душі. Вечорами, аби уникнути домашніх сутичок, які 

останнім часом тривали безперервно, наче осінні дощі, Буба читала поезію й удавала, що 

на похмурому родинному небі немає найменших ознак наближення бурі. 

Але буря щодня прокочувалася спальнею, а тоді й рештою помешкання. 

— Я хотів бодай один вечір спокійно попрацювати! — гримів з-над клавіатури дідусь. 

— Попрацювати? — обурювалася мама.— Гляньте на нього! Інформатик знайшовся! 

Якби вам платили за той час, що ви просиджуєте в інтернеті, ми б уже півміста скупили! 

— Тобі ніколи не догодиш! — репетував з-над свого лептопа тато.— Навіть півміста 

для тебе наполовину менше, ніж ти хочеш! 

— О, ще один дурноверхий! — мама не добирала слів.— Я повертаюся, знеможена 

після важкого промо-туру, а тут купа невдах! — захлипала вона. 

— Важке турне? — знущався батько.— Невже пан Протек замість коня примусив тебе 

змагатися у »Формулі-1»? — безжально кепкував він. Щоправда, Буба лише чула татів 

голос, але могла дати голову на відсіч, що він знову неголений і сидить на подружньому 

ліжку в піжамі. 

Останнім часом вона не впізнавала тата. Він нікуди не виходив з дому, хіба що на 

«службу». Так батько називав свою роботу в телекрамниці. Став неймовірно дратівливим, 

і рідні з полегкістю зітхали, коли за ним зачинялися двері спальні. Певним чином Буба 

йому співчувала. Бо з батьками відбувалося щось дивне. Тато чимраз глибше поринав в 

апатію й знеохочувався будь до чого, зате мама виглядала ще вродливішою. Власне 

кажучи, удома вона бувала рідко, та щоразу, як з’являлася, любо було глянути на її 
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обличчя, яке променилося від радості. Зате тато дивився на неї все рідше. Він схуд, 

змізернів, і Буба занепокоїлася, що такі зміни погано позначаться на його роботі в 

телекрамниці. 

Батько й сам цим переймався. 

— Через тебе,— кричав він мамі,— я вилечу з роботи! Навіть наш дурний синоптик, 

котрий, як з’ясувалося, не родич директора, соромиться піти зі мною на пиво! 

— Як це — через мене? — дивувалася мама.— Це я прикувала тебе до комп’ютера? Я 

відібрала в тебе бритву, хороші костюми, бальзам для тіла, дзеркало у ванній?.. 

— Ти відібрала в мене значно більше! — сопів батько.— Ти позбавила мене радості 

життя! 

— А-а-а, лептопа? — вдавала, ніби не розуміє, мама.— Я ж не лише не забрала його в 

тебе, а навпаки, купила… 

— Так, щоб мене позбутися! — у тата знайшовся кращий доказ злочину.— Щоб мене 

задурити й відірвати від реальності! 

І тоді починала діяти Буба. Останні звинувачення, які лунали гучніше, ніж вітер за 

вікном, було аж ніяк не легко спростувати. А батьки, помітивши Бубу, готову їм 

допомогти, негайно перетворювали її на м’ячик, яким поціляли одне в одного. 

— Глянь, що ти зробив з нашою дитиною! — навіснів батько.— Останнім часом вона 

постійно через тебе плаче! 

— Це ти нею маніпулюєш! — не здавалася мама.— А плаче, бо бачить, на що 

перетворився її коханий татко! 

— Заспокойтеся! — благала Буба, безпорадно дивлячись на батьків.— Підіть на 

прогулянку, до ресторану, поїдьте на якийсь відпочинок, полежте під грушами. 

Поговоріть, нарешті, і нехай усе буде, як раніше… 

— Запізно лежати під грушами. Зараз пізня осінь,— заявив батько й зачинився в 

спальні. 

Якби не Бартошова, Бубі довелося б розділити долю Робінзона. 

На щастя, домашній острів виявився не зовсім безлюдним. Пані Аня, підперезана своїм 

квітчастим фартухом, невтомно вигравала на ударних, чи то пак тарілках на кухні, 

й усміхалася до Буби, закликаючи її бути терплячою. 

— Так погано ще ніколи не було,— прошепотіла Буба до Бартошової.— Раніше батьки 

принаймні сварилися з дідом, а зараз… — вона похмуро замовкла.— Дідусь теж покинув 

поле бою. Навіть від мене втік… 

— Аби не гірше, Бубо. 
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Бартошова проказала це в недобру годину, бо раптом домофон озвався голосом 

заплаканої Ольки. 

— Є хтось удома? — ридала вона.— Відчиняйте! 

— От тобі й маєш,— зітхнула Буба.— Ви були праві,— глянула вона на хатню 

робітницю.— Завжди може бути гірше… 

Олька розчахнула всі двері й демонстративно всілася в крісло, довкола якого зібралася 

наполохана родина. 

— Я вагітна,— ледве вимовила Олька між нападами плачу. 

— Гм,— тільки й сказав тато. 

— Знову? — мама ще не встигла усвідомити серйозності ситуації.— Я чула, що зараз 

шиють такі речі для вагітних, які підкреслюють животик. Це чудова ідея,— вихваляла 

мама легку промисловість.— Немає сенсу приховувати свій стан, бо однаково не 

вдасться… 

— Ти нічого не розумієш! — розсердилася Олька.— Я не хочу бути вагітною! У мене 

контракт із модельною агенцією! 

— То нехай тебе хтось замінить! — думками дідусь був далеко, хоча й стояв поруч, 

біля крісла. 

— У виношуванні дитини? — недовірливо прошепотіла мама. 

— Ні, в агенції,— пояснив дід.— Зараз стільки їх розвелося, що роботу знайти можна 

завжди,— незграбно втішав він Ольку.— У мене в комп’ютері цілий список. 

Найдостойнішою видається агенція «Розважся просто зараз». 

— Ти могла б демонструвати одяг для вагітних,— Буба легенько обняла невтішну 

сестру.— Там напевне знайдуться сукні й комбінезони для майбутніх мам. 

— Та зрозумій ти! — Олька знову розридалася.— Не хочу я бути жодною мамою! 

— Ти вже й так нею є,— нагадав онуці дідусь Генрик.— До слова, а де Францішек? 

— На балконі-і-і-і,— заголосила Олька. 

— Як це — на балконі? — захвилювалася мама.— Нині ж так вітряно. Навіть 

у прогнозі погоди радили познімати квіти з підвіконь. 

— А він не на підвіконні, а на балконі,— Олька гучно висякалася.— Я його прив’язала. 

— Прив’язала? До чого? — тепер уже занепокоївся батько. 

— До перил,— спокійно пояснила Олька.— Він хотів гратися в індіанців. Я його 

прив’язала. Інакше не змогла б до вас прийти. 

— А звідки тобі відомо, що малий хоче гратися в індіанців? — дід перетворився на 

Шерлока Холмса.— Він же навіть «дідо» сказати не вміє. 
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— Він мені показав. На мигах,— Олька витирала очі зашмарканою хусточкою, і тепер її 

макіяж був достоту як у Маньчакової. 

— У мене погані передчуття,— мовив дідусь Генрик. Важко було сказати, що він мав 

на увазі — становище існуючого правнука чи нову вагітність Ольки. 

Неможливо було уявити собі Францішека, якого шмагав на балконі вітрюган, і не 

зворушитися. На щастя, знову озвався домофон. 

— Відчиніть нам! — почувся голос Ольчиного чоловіка, і Буба полегшено натиснула 

на кнопку. 

— Так не можна,— уже з порога почав Роберт.— Доки народиш другу дитину, 

позбудешся першої,— і він кивнув у бік Францішека. Малий, як завжди, погойдувався на 

товстеньких ніжках. 

— Дідо,— зраділа дитина, побачивши дідуся, а той аж занімів. 

— Ви чули? — розчулено скрикнув старий.— Ви це чули? 

— Франек мав на увазі мене! — повеселішав тато, дивлячись на онука з любов’ю.— Це 

я дідо! 

На щастя, дискусія не спалахнула. 

Усі із захопленням сприйняли перше Францішекове слово й дружно зааплодували. 

Хлопчика передавали одне одному, ніби якийсь перехідний кубок. 

Навіть Олька гордо всміхнулася. 

— Я його цього не вчила,— попередила вона. 

— А даремно,— пирхнув дідусь.— Бо коли б ти почала його вчити, він би 

спокійненько через рік чи два вигравав у бриджа. І не лише в садочку. 

— От-от,— Олька скористалася рідкісним моментом сімейної ідилії.— Я саме прийшла 

запитати, чи допоможете ви нам фінансово із садочком. 

— Йдеться про тимчасову позичку,— потупився Роберт.— Оля затялася… А я ще 

стільки не заробляю… 

— На що? — утрутився дідусь.— Мужчина, у якого двійко дітей, повинен заробляти на 

все. Навіть на коханку,— бовкнув він. 

— Йдеться про садочок з англійською мовою. І басейном. І карате. І… — Олька 

перелічувала всі можливі принади дошкільного закладу. 

— Як це — з англійською? — дідусь картинно витріщився.— Навіщо дитині, яка не 

знає рідної мови, ще й англійська? Хіба що ви до Англії зібралися, на заробітки,— 

зневажливо засопів старий. 

— Якщо ви нам не допоможете,— Олька відчула, що втрачає шанси,— то нам нічого не 

залишиться, як податися на заробітки. 
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— Через мій труп,— затявся дід, але про це він згадував так часто, що погроза ні на 

кого не справила враження. 

— Я опікуватимуся Францішеком,— раптом озвалася Бартошова. 

Усі глянули в її бік і знерухоміли, уражені. 

Францішек, який (звісно, коли його не прив’язати до балконних перил) не відав, що 

таке спокійно всидіти бодай хвилинку, зараз лежав на колінах у Бартошової, міцно 

схопившись за її фартух. 

Малий не виявляв жодних ознак гіперактивності й узагалі не збирався нічого робити. 

Він просто собі лежав, сповнений щастя, й легенько водив ручкою по обличчю своєї нової 

матусі. 

— Він, мабуть, захворів,— зойкнула Олька. 

— Справді, з ним щось не так,— погодився Роберт. 

— Але ж ви нас не покинете?! — захвилювалася мама, якій аж ніяк не загрожував 

інстинкт турботливої бабці. 

— Я впораюся,— Бартошова глянула на здивованих присутніх.— Я така велика, що 

вистачить мене й на дві родини. 

— Але англійська… — несміливо почала було Олька. 

— Буде й англійська. 

— То ви й по-англійському вмієте? 

— Умію,— прошепотіла пані Аня.— Але не розмовляти, а виховувати, бо це 

потрібніше,— і вона багатозначно глянула на пана Генрика. 

— А карате? — засумнівався Роберт. 

— І карате,— буркнула та. 

Після цього більше ніхто не наважився перевіряти вміння хатньої робітниці. Бо всі 

зрозуміли, що Францішек саме склав свій перший іспит, і потрапив до щонайкращого, най 

престижнішого, і слід сказати, найсоліднішого садочка. І перший день у цьому закладі так 

малому сподобався, що пропозицію Бартошової родина сприйняла на ура. 

Патронові нещасливо закоханих 

— Я чула, що тебе тепер звуть Сиротою,— Бубі стало цікаво, як новенький сприйняв 

зміну прізвиська. 

— Я теж чув,— він широко всміхнувся, ніби хотів цим продемонструвати, що в нього 

на зубах веснянок немає. 

— Це погано,— Буба пригостила його м’ятним льодяником.— Таке прізвисько 

запам’ятовується на довше, ніж справжнє ім’я. 
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— Мені підходить,— знизав плечима хлопчина.— Сирота — це вже принаймні хтось, 

своя людина, а не якийсь там Новий. 

— Могло й гірше статися,— обережно мовила Буба, подумавши про Лукаша, який 

завжди був Бородавкою, та про Кшися, якого всі називали Дупцею. 

— Авжеж,— погодився Стась.— Тільки, бач, я цими типами з нашого класу взагалі не 

переймаюся. Я ніколи не страждаю, коли мене ображають ті, хто мені байдужий. 

— Добре тобі,— зітхнула Буба.— Дідусь каже, що мене обходить цілий світ, хоча це 

й неправда. Я переймаюся лише тим, що стосується моєї особи. І ніяк не можу 

збайдужіти,— зізналася дівчина. 

Бубині очі ковзнули по Мілошеві, який саме ввійшов до класу. 

— Здається, я знаю, як це буває,— Сирота теж глянув на однокласника.— На щастя, 

завжди трапляється нагода зрозуміти, що ми занадто узалежнені від інших. 

— Узалежнені? — перепитала Буба. 

— А хіба ні? — відповів Стась запитанням.— Чіпляємося, наче реп’яхи, до абсолютно 

безнадійних людей, зате не помічаємо поруч класних товаришів.— Хлопець зліз із парти, 

а Буба подумала, що Сироті більше підходить прізвисько Розумник. 

— Можу взяти тебе до Котанського гаю,— Мілош підійшов непомітно.— Ребекка має 

написати якийсь жахливий реферат, тому коли хочеш… 

— Звісно,— у Бубиних очах спалахнули зорі кохання. 

— Тоді в суботу,— уточнив Мілош, зазирнувши до записника. 

— У суботу,— відказала вона тремтячим від зворушення голосом. 

Бубу взагалі трохи дратував погляд Стася, котрий, як на зло, чув усю розмову. Але що 

цей Сирота міг знати про неї крім того, що вона сама йому про себе розповіла? Поява 

Гібсона позбавила дівчину подальших сумнівів. І тепер кожен, хто глянув би на Бубу, 

помітив, як прихід учителя фізики до класу корисно впливає на її вроду. 

— Нині четвер, завтра п’ятниця… — Буба рахувала дні, замість обчислювати 

доцентрову силу, яка вочевидь не давала Гібсонові спокою. 

— Бубо, яка в тебе відповідь? — учитель несподівано тицьнув на неї пальцем. 

— Три дні! — машинально відповіла та, і клас вибухнув реготом. 

На решті уроків, на щастя, ніхто її ні про що не запитував. Буба записувала щось, 

низько схилившись над зошитом. Такий ентузіазм, гідний відмінниці, помітила навіть 

Редбулька. 

— Бубо, зараз я кричу на Гавецьку! Цього конспектувати не треба,— зауважила вона, 

в’їдливо посміхаючись. 
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Добре, що ані Редбулька, ані Сокира, ані Джеймс Бонд, який викладав військову 

підготовку, не зазирнули в її старанні нотатки. Бо їм довелося б зіштовхнутися з тим, що в 

ліцеї існує якийсь таємничий предмет, що не належить до шкільної програми. 

«Перукарка?  

— меліровка?  

— підкоротити брюки,  

— нігті — 6.3.,  

— маска „зимовий ранок“ (мамина),  

— депіляція ніг — п’ятниця, щоб не відросли,  

— куртка з лого „Нірвани“ (випрати),  

— светр — позичити в Ольки (зелений?), до нього намисто.  

— купити блиск для губів,  

— м.б. спідниця „Левіс“ і смугастий светр + брошка з пір’їнами,  

— парфуми: „Кензо“ або „Дольче і Ґаббана“, у будь-якому разі щось класне (мама),  

— бальзам для тіла (купити),  

— взуття — мартенси червоні чи з малюнком? (червоні до смугастого, з малюнком до 

Ольчиного светра — приміряти)…».  

Із цим довжелезним переліком нових завдань Буба щасливо поверталася додому. 

Махнула рукою Сироті, який саме сідав на свого незвичайного велосипеда. Стась 

посміхнувся здалеку, але поглинута своїми справами Буба не могла помітити, що 

однокласник усміхнувся ледь-ледь. Не так, як завжди. 

Сьогодні нікому не вдасться мене розсердити або розчарувати — думала дівчина, 

у серці якої тріпотіло щастя. Наче метелик, котрий будь-що прагне подолати холодну 

шибку.— Навіть, якщо прийдуть Маньчаки, а Добавка запісяє всі сходи — я лише 

посміхнуся.— Якщо Олька вивісить Францішека за кухонним вікном, я сприйму це 

спокійно. І навіть, коли тато з мамою розпочнуть найкривавіший поєдинок на моїх очах — 

я й бровою не поведу. Ну, може поведу, але не заплачу… А дідусь… — вона задумалася, 

що такого страшного міг би їй заподіяти бриджевий партнер,— так-от, якщо дідусь знову 

назве Мілоша жевжиком чи й гірше, я гляну на нього зверхньо й запропоную, щоб він 

трохи відволікся від «Лавини сексу», бо лавини шкодять у будь-якому віці, а в його тим 

більше. 

Проте жодне з передбачуваних Бубою нещасть на неї вдома не чекало. Навпаки. Там 

панувала похмура тиша, і якби Добавка не метляла весело хвостом, дівчина могла б 

подумати, що тут ніхто більше не живе. 

І вона подалася із собакою на прогулянку. 
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Накрапало, але щільно вкрита хутром Добавка не зважала на дощик. Буба теж радо 

підставила обличчя під краплинки, вирішивши, що це можна порівняти з ефектом 

косметичної маски «зимовий ранок». 

— Вітаю вас, панно Задериніс,— почулося раптом. 

На лавці сидів її химерний знайомий. Цього разу погода не сприяла дрімоті, тож зручна 

лавка слугувала йому спостережним пунктом. Він ліниво поглядав на перехожих, певне, 

дивуючись, куди всі так поспішають. 

— Ой, добридень! — Буба обдарувала його щирою посмішкою.— А вам не зимно? 

— Звичайно,— дещо театрально відказав той,— ледь дошкуляє холод, оскільки падає 

дощ. 

Дівчина сіла поруч і відстібнула Добавчин поводок. 

— Може, панночка вгоститься пивцем? — він простягнув у її бік відкриту пляшку. 

— Ні, спасибі. 

Бубу цей жест зворушив, тому вона зробила вигляд, наче зазвичай без пива заснути не 

може, просто в цей момент їй не хочеться. 

— Розумію,— погодився з нею сусіда й хильнув добрячий ковток.— Та попередити 

мушу, що без пивка довго ви тут не витримаєте, панянко, бо, як я вже зауважив, добряче 

нині віє, дозвольте скористатися літературною цитатою: «ніщо так не розігріває, як 

у сльотавий день напій хмільний». 

Ці рядки залишилися без коментарів. 

Новий Бубин знайомий не був обтяжливим балакуном, тож вони просто із приємністю 

сиділи собі на лавці й потихеньку мокли. 

Коли Буба зібралася додому й висловила сподівання, що невдовзі вони собі знову 

посидять і помовчать, із-за поблизьких кущів розляглося пронизливе скавучання. 

— Добавка! — зойкнула перелякано Буба, яка встигла побачити, що її химерний 

знайомий зі швидкістю світла майнув у кущі. За мить звідти вибігла сука, а за нею 

усміхнений знічев’я любитель хмільного напою, який міцно тримав за вухо якогось 

шмаркача. 

— Скажи-но панянці, що ти зробив? — наказав він. 

— Я копнув собаку,— зарюмсав шмаркач.— Я ненавмисне… — ревів малий, забувши, 

що хвилину тому був мисливцем на диких звірів. 

— Може, панянка бажає, аби я для науки теж стусонув цього отрока, чи якихось інших 

тортур йому завдав? Я радо від імені вашого собаки так зроблю,— і він галантно 

вклонився. 
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Малий шибеник репетував, ніби з нього шкуру живцем лупили, але'його крики аніяк не 

діяли на Бубу. 

— Гадаю, стусана й тортури залишимо до наступного разу,— Буба вдала, ніби глибоко 

замислилася. 

— Ви певні, панянко? — любитель пива й лавочки явно зволікав.— Бо маю бажання 

крутнути отрока декілька разів довкола його власної осі. Політав би трохи, провітрився… 

— Ні,— усміхнулася Буба.— Залишмо й це до наступного разу. Якщо ще раз скривдиш 

тварину,— грізно звернулася вона до малого негідника,— ми тобі з паном… — і дівчина 

запитально глянула на знайомого. 

— Клеменсом,— гордо підказав він. 

— Атож, ми тобі з паном Клеменсом влаштуємо справжній луна-парк: каруселі, 

влучання в ціль та гойдалки. 

— Ще й за квиток нам заплатить! — докинув Клеменс.— Бо такий собі Діснейленд, 

дозволю собі американський вираз, коштує ніяк не менше, ніж пиво! — шибеникове вухо 

опинилося на волі. 

Малий лобуряка буркнув «вибачте», спік рака й хильцем зник у заростях. 

— Дякую вам,— Буба переможно всміхнулася.— Моя Добавка була безпритульною і, 

мабуть, пережила не одну собачу трагедію. 

— Зрозуміло, панянко… — Тепер уже він глянув на Бубу запитально. 

— Буба,— відказала дівчина, ледь зашарівшись. 

— Бубо,— злегка вклонився Клеменс.— Собака ваша, хоч пива й не вживає, справляє 

враження культурної, так би мовити, істоти. 

— Іще раз дякую і… до побачення! 

— До побачення, любі пані,— помахав пляшкою Клеменс, знову поринаючи в осінню 

задуму. 

Ніхто не питався Буби, звідки взялися в її очах веселі вогники. Нікого не здивувало 

й те, що дівчина безтурботно наспівувала, прибираючи у квартирі. Можна було б сказати, 

що помешкання нагадувало виставку в меблевому магазині, настільки порожньо там було. 

Лише мама пробігла кімнатою в новому костюмі та з новою зачіскою, але вона швидше 

нагадувала НЛО, ніж себе. А Буба знала, що НЛО уникає зустрічей із землянами, 

особливо тими, хто займається прибиранням планети. 

Лише коли у квартирі на Звіринецькій згасло світло, Буба витягла із шухляди 

письмового столу свого щоденника й занотувала в ньому кілька речень. Почала з того, що 

написала, як би їй хотілося, аби найближча субота настала вже завтра. Потім закреслила 

своє нерозважне бажання й замінила його низкою маленьких мрій. Це не були бозна-які 
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сподівання, з якими дівчина зверталася до патрона нещасливо закоханих. Звичайні собі 

бабські побажання: 

— щоб до суботи схуднути на два, а краще на три кілограми, 

— щоб на прогулянці не бовкнути якоїсь дурниці, котра потім снитиметься ночами, 

— щоб ані словом не прохопитися про Ребекку. 

Останнє речення було двічі підкреслене яскравим маркером. 

— щоб на прогулянці не було вітряно, бо нанівець піде зачіска, 

— щоб мартенси не тиснули, як останнього разу, коли Буба насилу встигала за 

Мілошем, 

— і щоб якоїсь миті він відвів бінокль від очей і глянув на неї, на Бубу, так, як дивився 

раніше, коли не було ще жодної Ребекки. 

Зітхнула солодко й закрила щоденника. Вирішила, що цих прохань до патрона 

нещасливо закоханих цілком достатньо. 

Канарка в блиску слави 

Буба не мала ілюзій, що люди, які сповнені добрих намірів і прагнуть будь-що 

ощасливити весь світ, не завжди є взірцевими альтруїстами. Цілком достатньо, що вони 

закохані. 

Увесь вечір у четвер Буба сиділа над поганенькими картами з таким виразом обличчя, 

ніби заволоділа всіма козирями. До Маньчаків зверталася словами «Зараз віст любої пані». 

Пану Вальдеку сказала, що він прегарно відпрацював секвенс, поклавши таким чином 

контракт. А дідові, який роздратовано смикав вуса, заявила, що той ніколи краще не 

пропонував три без козиря, бо вони залишилися тільки без двох. Гравці почали позирати 

на Бубу з певною підозрою, але навіть це не зіпсувало їй чудового настрою. 

— Хто ваш перукар? — Буба глянула на французькі локони Маньчакової, приховуючи 

справжні почуття. Вона постійно думала, кому довірити свою зачіску перед прогулянкою 

з Мілошем. 

— Альберт,— відповіла з гордістю пані Віолетта.— Я думаю, він гей,— додала вона, 

підвищуючи цим твердженням кваліфікацію свого несамовитого майстра гребінця. 

«Запам’ятай,— подумки відзначила Буба,— Альберт відпадає!!!». І так само подумки 

виділила цю думку яскравим маркером. Вона не стала псувати Маньчаковій настрою й не 

зізналася, що вигулюючи Добавку, часто бачить пана Альберта із дружиною, трьома 

синами й випещеним спанієлем. 

— Я на геях не розуміюся,— дідусь віддав віст під чирвову кралю,— та я чував, що 

жінок вони люблять. А глянувши на ласкаву пані, я зовсім у цьому не певен. 
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— Я дружині не раджу цього Альберта,— Маньчак подумки підраховував чирви.— 

Мені здається, що гей не може належно оцінити її вроду. 

— Ой, пане! — дідусь знову накинувся на чирву.— Із цим будь-хто мав би проблеми. 

Гей він, чи ні, це тут ні до чого. 

— Ви щось імпасуєте? — Маньчак, нарешті, зрозумів, що дідусь виграв усі його козирі. 

— Боже збав! — трохи нещиро заперечив старий.— Я саме висловився щодо складного 

оцінювання зовнішньої принадності вашої дружини. Не кожен,— продовжував дід,— 

з першого погляду оцінить усі розкидані тілом пані Маньчакової козирі. До речі, про 

козирі, у мене ще є чирвова шістка.— І дід Генрик переможно кинув на стіл карту, 

поклавши нею контракт суперника. 

— Ви краще бриджевими козирями займіться,— засопів пан Вальдек,— а до тіла моєї 

дружини вам зась,— спокій полишав його з кожною втраченою картою. 

— Із превеликою приємністю,— нечемно відказав дідусь, викладаючи на стіл 

козирного валета. 

— Це швидше везіння, а не розум,— пояснювала Буба перемогу суперникам. Вона 

робила все, аби зберегти свою радість і піднесення.— Дурням завжди щастить,— і дівчина 

безпорадно розвела руками. 

— Як свідчить остання роздача — не завжди,— усупереч Бубиним намірам озвався дід, 

а тоді, послинивши олівець, із неприхованим задоволенням занотував у своєму зошиті 

поразку Маньчаків. 

Того дня Маньчакам ні в чому не щастило. У четвер Бартошова не приходила на 

Звіринецьку, бо увесь день займалася Францішеком. І коли Маньчаки чекали, доки їх 

запросять до столу, мабуть, саме розповідала малому про «Панду кунг-фу». 

Батько теж не квапився розігрівати заморожені налисники. Щиро кажучи, він ні з чим 

не квапився, бо, як завжди, сидів, утупившись у монітор комп’ютера. 

— Ну, то ми вже підемо. У вас тут з голоду вмерти можна,— зітхнула Маньчакова, 

притискаючи до повних грудей пластикову дитячу торбинку. 

— О, яка гарненька цяця,— захоплено вигукнув дід Генрик. 

— З інтернет-крамниці,— буркнула пані Віолетта.— Мала бути із крокодилячої шкіри 

й у формі мішечка,— тихенько додала вона. 

— Трохи помилилися! — дідусь не перейнявся її розчаруванням.— А як буде у вас 

малюк, то це ж якраз йому торбинка для цукерочок. 

— Сьогодні йдемо провідати дитину,— похвалився пан Вальдек.— Треба, щоб вона до 

нас призвичаїлася. 
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— Ви, безперечно, праві,— притакнув старий.— Не можна відразу шокувати дитину, 

доведеться вам себе потрохи відкривати. Нехай, біднятко, звикає… 

Буба вийшла з дому ще раніше за Маньчаків, побоюючись, що перукар виявиться не в 

змозі зробити з її волоссям того, що вона запланувала собі на суботу. У невеликій 

перукарні, куди дівчина зайшла, не було жодного клієнта. 

Що завжди казала в таких випадках мама? — думала Буба, сідаючи в кріслі, доки 

похмура перукарка зловісно гострила ножиці.— Ага, що слід уникати перукарів, у яких 

немає клієнтів,— згадала вона собі, але було вже запізно. 

— То що робимо? — знуджено запитала перукарка, а Буба востаннє глянула на своє 

волосся, яке мало природний шоколадний колір. 

Дівчина не плакала, повертаючись вузенькими вуличками додому. З-під кашкета 

визирали жовті пасма, які скидалися на покинуте гніздо, збудоване абияк і з бозна-чого. 

Буба не підозрювала, що жовток, змішаний з какао, може створити такий 

приголомшливий ефект. І хоча вона делікат но попрохала перукарку, що хоче, аби її 

зачіска виглядала природно, та зробила все, щоб переконати Бубу й себе в нереальності 

цього бажання. 

— Дивно воно якось вийшло,— прокоментувала перукарка свій витвір.— Волосся в 

тебе погане, тому так і сталося,— додала вона, ховаючи до кишені Бубині кишенькові за 

два тижні. 

— А може, усе не так погано? — намагалася Буба втішити себе, але дідусь швидко 

розвіяв її ілюзії. 

— Невже це ти? — пошепки перепитав старий.— Твої батьки знову воюють,— тицьнув 

пальцем на двері спальні.— Та коли тебе вгледять, напевне перестануть жалітися одне на 

одного. Хто це з тебе так познущався? — допитувався дід Генрик, тож Бубі довелося 

зачинитися від нього у ванній. 

Дівчина сіла на краєчку ванни й дала волю сльозам. Із дзеркала на неї дивилася 

розфарбована краля, схожа на манекен з виставки перук або якусь ідіотку з дурнуватої 

американської комедії, та водночас знайома, бо в неї були Бубині заплакані очі та ямочки 

на щоках. 

Мама відкрила трагічну таємницю лише через годину. 

— Це жахливо, серденько,— поспівчувала вона.— Тобі не можна носити жовтих речей, 

бо цей колір підкреслює всі вади зовнішності. Цікаво, чому мені він так личить? — 

допитувалася вона, але ніхто не пояснив їй цього феномену. 

Побачивши доньку, тато лише зітхнув. 
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— Ти чимраз більше скидаєшся на свою матір,— прокоментував він.— Проте не 

переймайся, у твоєму віці все швидко змінюється. 

— Та чого там! — намагався не помітити проблеми дідусь.— Орнітолог однаково тебе 

покинув, тож удруге вже цього не зробить,— незграбно втішав він. 

І лише тепер Буба заридала вголос. 

Так гірко, що до її плачу приєдналася Добавка, хоча її власне хутро лисніло, 

демонструючи найпрекрасніші природні кольори. 

Наступного дня Буба йшла до ліцею, сподіваючись ніколи туди не потрапити. Кашкет 

лише частково приховував її поразку, а жовтий светр, що мав відволікати увагу від 

жовтого волосся, навпаки, ще більше його підкреслював. 

— О Боже! — Мілош перелякано глянув на Бубу.— Ти схожа на канарку-

переростка! — і він недоречно засміявся. 

Дівчина лише посміхнулася у відповідь. 

— Тепер така мода,— кокетливо пояснила вона. 

— Якби це було модно, Ребекка б уже давно пофарбувала собі волосся,— заперечив 

Мілош.— О, чудово, що ми згадали! Бач, Бубо, Ребекка вирішила-таки відволіктися від 

свого нудного реферату й поїде зі мною до Котанського гаю. Але добре, що на тебе 

завжди можна розраховувати… 

Уроки тягнулися неймовірно довго. Бубине волосся привертало загальну увагу 

й викликало стільки кпин, що дівчина раптом зрозуміла, якою обтяжливою була 

популярність для її батьків. За ці кілька годин їй довелося звикнути до сумнівної слави. 

Вона спробувала подумати про щось приємне. Наприклад, про те, що їй не треба схуднути 

до завтра на три кілограми. Що не доведеться воювати з Олькою за зелений светр, бо в 

ньому Буба скидалася б на яєшню із зеленою цибулькою. Раділа, що вдалося заощадити на 

косметичній масці для обличчя, та незважаючи на всі ці причини для радості, ніяк не 

помічала жовтневого сонця, що вливалося крізь шибку. 

— Це ти, Бубо? — перепитала Редбулька.— Бо віднедавна мені здається, що замість 

тебе на уроки приходить якийсь твій невдалий двійник. Зрештою, не маю нічого проти 

двійників, навіть не надто схожих. За умови,— Редбулька піднесла догори вказівний 

палець,— що вони конспектують усе, як слід.— І після такої заяви вчителька продовжила 

захоплюватися черговим літературним шедевром. 

Два тести на мужність 

Від тієї злощасної суботи минув тиждень, і крім жовтої шахівниці на Бубиній голові, 

ніщо більше не нагадувало про нещодавні плани. Хіба що вражена гордість, бо щойно на 

горизонті з’являвся Мілош, як дівчина червоніла від сорому. 
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— Знаєш, це не так уже й погано виглядає! — Сирота звично сів на Бубиній парті.— Як 

жовтки, перемішані із шоколадом,— додав Стась, спинившись поглядом на злощасній 

меліровці. 

— Мені байдужісінько, як воно виглядає,— Буба відкопилила губу й зайняла захисну 

позицію. 

— Нарешті! — зрадів Сирота. 

— Що «нарешті»? — з підозрою глянула вона на Стася. 

— Ну, ти застосовуєш мій принцип і перестаєш перейматися іншими,— закінчив він 

з розумним виразом обличчя. 

Бубі раптом закортіло вилити на нього свою злість. Вона усвідомлювала, що чинить 

неслушно, та зі злістю так уже буває, що вона дістається тому, хто найменше завинив. 

— Якщо ти думаєш, що мені потрібен якийсь утішальник… або що я погоджуся 

податися з тобою на велосипедну прогулянку, бо мене покинуто… 

— Та що ти, Бубо! — Сирота перестав посміхатися.— Я тебе зовсім не втішаю! І точно 

не збираюся кликати тебе на побачення! Ти не сердься, але на такі речі в мене просто часу 

немає.— Стась тихенько зліз із парти й знічено сів на своє місце. 

Дівчина підійшла до нього, щоб перепросити за свій дурний вчинок, але біля Сироти 

раптом опинився Мілошів рюкзак, а тоді його власник. 

— О, Буба! — зробив відкриття Мілош, пригадуючи собі про її існування. Таке 

траплялося завжди, коли він прохав про допомогу у вигляді якоїсь шпаргалки. Останнім 

часом вдавався до чужої допомоги чимраз частіше, і півкласу працювало заради його 

оцінок. 

— От добре, що я тебе побачив,— глянув на неї колишнім поглядом.— Скажи чесно: 

ти можеш підготувати замість мене цей експериментальний показ із фізики? Бо справа в 

тому, що я мушу поїхати… що ми з Ребеккою їдемо в триденний табір виживання… І я не 

встигаю. 

— Мені шкода, але я цього не робитиму,— вираз Бубиного обличчя був сповнений 

співчуття. 

— Що таке? — недовірливо глянув на неї Мілош. 

— Те, що я тобі не можу допомогти,— терпляче пояснила вона. 

— Як це не можеш? 

Зараз він її вперше по-справжньому помітив. Хоча відповідь його спантеличила, зате 

Мілош нарешті уважно подивився на Бубу. 

— Просто так. Не можу, і все,— відповіла вона. 
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— Не дурій,— Мілош зніяковів, бо розмову супроводжувала знущальна посмішка 

Сироти, який грав очима в невидимий пінг-понг. Він переводив погляд з Буби на Мілоша 

й вочевидь чудово розважався. 

— Чому це ти не можеш? — не здавався Мілош. 

— Бо на відміну від тебе, я вже пройшла школу виживання. І з власного досвіду знаю, 

що краще з тобою не мати справ. І вже точно нічого не робити з тобою разом,— Буба 

відшукала відповідний тон і говорила чітко й упевнено. 

— Я зовсім не хочу робити щось разом з тобою! — Мілош поступово втрачав свою 

безтурботність.— Я думав, що ти цей показ підготуєш… ну, сама, а я б тобі якось… ну, 

якось віддячив… 

— Подякуй краще комусь іншому. А найкраще — самому собі. Без образ, Мілоше, але 

я твердо вирішила. 

Ніколи досі за всю історію виду канарка-переросток не йшла з такою гідністю. Не 

проходжувалася між партами так упевнено, що навіть орел міг би позаздрити. 

Уже вкотре поправляючи в роздягалці свого кашкета, щоб бодай трохи приховати 

жовті пасма, Буба помітила в дзеркалі Мілоша. Він спостерігав за її спробами, проте без 

звичної останнім часом злостивості. 

Підійшов якось невпевнено і, дивлячись Бубі у вічі, попрохав вислухати. 

— Кажи,— кашкет перехнябився, і Буба перестала з ним змагатися. 

— Вибач мені,— буркнув Мілош.— За ці мої дурні прохання… і за суботу пробач… 

— Нормально,— Буба спромоглася на цілком щиру усмішку.— Приємно, що ти 

перепрошуєш. 

— Я повівся, як останній ідіот. А найгірше, що лише сьогодні це допетрав. 

— Добре, що таки допетрав,— утішила його Буба. І з кашкетом набакир рушила до 

виходу. 

Біля ліцею знову наштовхнулася на Сироту. Той подзенькував поламаним дзвоником 

свого кумедного велосипеда й здавався, як завжди, задоволеним. 

— Класно ти його провчила,— оцінив він розмову, свідком якої став.— Чесно кажучи, 

я був переконаний, що ти зробиш за Бродзевича всю чорну роботу. 

— Погано ж ти про мене думаєш,— скривилася Буба. 

— Неправда,— Сирота знехотя глянув на небо, наче шукаючи там нового дзвоника.— 

Аж ніяк. Зрештою, лише ти нещодавно намагалася захистити мене від ваших 

культуристів. 

— Щось не пригадую,— миттєво збрехала Буба. 
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— То й не треба. Я просто чув і досить, що не забув,— Сирота перестав посміхатися.— 

А з Мілошем я був певен, що ти не даси собі ради. Ну, знаєш, страждання, розрив, 

прощення, всяке таке… 

— Краще пильнуй себе,— спохмурніла Буба.— Останнім часом ти щось почав уроки 

пропускати, невдовзі самому допомога знадобиться,— додала вона трохи зловтішно. 

— Е-е-е, я собі раду дам,— знизав плечима Стась і весело глянув на Бубу. 

— Ну, чао,— дівчина махнула йому рукою й подалася самотою додому. 

Вона анітрохи не поспішала. Жовтень попорядкував на осінніх клумбах, перетворюючи 

їх на сіру масу, а зараз командував зграєю змерзлих граків та галок, шмагаючи їхні сіро-

чорні ряди пронизливим вітром. 

— Бубо, зачекай! — почувся на півдорозі Йольчин голос.— Через тебе ледь нові 

шпильки не поламала! — відсапувалася однокласниця, ступаючи між вищербленими 

плитами тротуару. 

— Ти нині пішки? — здивувалася Буба. 

— Ага,— важко дихала Йолька.— Ксавер поїхав у відрядження. У нього, розумієш, 

така велика фірма… 

— Знаю. Двадцятеро підлеглих,— підказала Буба подружці. 

— От-от. Але я хотіла з тобою побалакати про свою фірму… 

— Що? — Буба глянула на однокласницю так, ніби вперше в житті її побачила.— Ти 

що, натякаєш, що теж стала якимсь директором? — спитала, затинаючись. 

— Помічником,— виправила її Йолька.— Поки що лише помічником, але якщо в мене 

все виходитиме, стану самостійним консультантом. 

— Чиїм консультантом? — Буба забула навіть рота закрити, хоча вроди їй це явно не 

додавало. 

— Консультантом головного консультанта,— продовжувала Йолька.— А ставши 

головним консультантом, я можу дійти до керівника відділу збуту. 

— Якого збуту? 

— Ходи на піцу,— Йолька потягнула подружку за рукав куртки.— Я тобі все поясню, 

і при нагоді зроблю презентацію товарів. От є в мене, наприклад, такий блиск для губів… 

Зовсім недорогий… Ну, він дещо коштує, це факт, зате глянь! — Йолька випнула 

губенята, як риба, і кінчиком язика провела по блискучих вустах.— Чудо! Із самого ранку 

тримається. А нині я глянула на тебе й подумала, що ти повинна щось із собою зробити. 

Моя фірма допоможе тобі краще за інших. 

Дівчата сиділи в піцерії «Брудзьо». Біля столика, який нагадував Бубі про інші, щасливі 

часи, коли вони приходили сюди з Мілошем, довго сперечалися, кому дістанеться 
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останній шматочок піци, а його ніжні долоні завжди знали, коли погладити Бубину щоку 

чи руку. А тепер на її щоках опинилася якась дивна пудра, котру Йолька витягла з великої 

торби. І рум’яна, такі яскраві, аж сором. А на Бубині зап’ястки Йолька розбризкувала 

парфуми з тестерів, від яких аж роїлося в її велетенській косметичці. 

— Я б тобі радила оцей блиск і пудру. Це в першу чергу. Потім ти повинна купити 

молочко для зняття макіяжу й оці парфуми (пшик-пшик). Або краще ці (пшик-пшик). Ні, 

усе-таки ці,— не вгавала Йолька. Насамкінець вона повитягала креми. 

— Ось, тобі підійде цей, живильний, бо в тебе шкіра така занедбана. Або ні. Краще 

візьми цей. Проти вугрів. Глянь. Сто відсотків успіху в боротьбі із прищами. Або почни із 

цього. Багатофункціональний захист. П’ять в одному. Тобі точно треба п’ять в одному, бо 

твоя шкіра виглядає просто жахливо! 

— Такою вона й залишиться,— сумно зітхнула Буба.— У мене немає грошей на таку 

розкіш. А навіть, якби були, розумієш… Я майже не користуюся косметикою… 

— Я знаю,— Йолька зневажливо глянула на Бубу.— Тому й намагаюся тобі допомогти. 

Те, що сталося з Мілошем… Ти ж не думаєш, що він тебе покинув без причини? 

— Але я не думаю,— спалахнула Буба,— що він покинув мене через відсутність 

багатофункціонального захисту шкіри обличчя… 

— От і помиляєшся! — Йолька аж тріумфувала.— Ти цю його Ребекку бачила? Та з неї 

фарби аж течуть! Зрозумій ти, що в певному віці, аби домогтися успіху, треба почати над 

собою працювати. 

— Я це розумію, але з допомогою маски з мінералами працювати не збираюся! — 

обурилася Буба. 

— Треба ж із чогось почати. Купи поки що блиск, а гроші віддаси, коли зможеш,— 

у Йольчиному голосі забриніли нотки співчуття. 

— Не розумію, чого це ти почала продавати косметику… Не зарано тобі 

перетворюватися на крамницю? 

— Я вже маю величезні успіхи,— Йолька витягла загального зошита й записала туди 

Бубу, а біля імені — ціну блиску.— У мене півшколи купує цю чудову косметику. Більше 

такого ніде не дістанеш. 

— А зрозуміліше можна? — попрохала Буба, хоча відтоді, як стала володаркою блиску 

для губ, геть утратила бажання продовжувати торгівельні операції. 

— Я працюю, як твій батько. Тільки не на телебаченні.— Йолька задивилася в 

маленьке дзеркальце й гордовито погладила свої свіжо накручені кучері.— Такі товари 

можна придбати виключно поза крамницями. Це надзвичайно якісні вироби 
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американських фірм… — Йольчин голос зробився піднесеним і безперешкодно долав 

вибоїстий шлях торгівельних аргументів. 

Буба дивилася на неї з німим подивом. Іноді цей безперервний монолог показував їй 

зовсім нову Йольку. Буба була переконана, що навколо голови її однокласниці з’явився ве 

личезний бізнесовий німб, яскраве сяєво, яке вінчало чоло свіжоспеченого генія торгівлі. 

Ніколи я не стану такою, як вона,— подумала Буба, коли дівчата вже попрощалися, 

і шпильки подружки рішуче зацокотіли, наздоганяючи нову клієнтку.— Ніколи не 

знатимусь на кремах, цінах, мережевій торгівлі,— майнула їй сумна думка.— І не стану 

помічницею помічниці, не кажучи вже про консультанта помічниці. А може, Йолька має 

рацію? Може, якби в мене був цей блиск і туш, яка робить вії учетверо довшими, і пілінг, 

завдяки котрому худнеш утричі швидше, то Мілош і далі називав би мене «своїм співучим 

дроздом»? 

Та навіть думка про те, що Мілош продовжував би називати її «дроздом», не зіпсувала 

Бубі настрою. 

Чесна роздача 

Зате в Бубиної мами енергії було на двох. Матуся, як завжди, бігала помешканням 

у пошуках своїх парфумів, шарфиків і біжутерії. І, як завжди, їй забракло часу, аби із 

жінки в негліже перетворитися на красуню. Багато років Буба спостерігала за тією війною, 

яку мама вела з могутнім арсеналом своїх речей, чудово вгадувала мить її поразки, коли та 

втрачала сили, неспроможна прийняти правильне рішення, у чому піти на зустріч із 

шанувальниками. Навіть якщо останні складали жменьку читачок районної бібліотеки. 

Фанатки «Ув’язнених у сідлі» вже чекали на авторський вечір у Будинку культури 

«Затишок». Чекав пан Протек. У позі денді, легенько обпершись на капот свого «БМВ». 

А перед мамою височіла гора спідниць і блузок, які так само терпляче очікували своєї 

черги. 

— Бубо, цей? — Мама приміряла наступного піджака й накидала нову шаль. 

— Ні, в жодному випадку! — відповідала вона рішуче сама собі й за мить знову 

залишалася в мереживній комбінації. 

— Ось! — Вона кидалася до шафи, наче на амбразуру, і витягала з її глибин ще один 

писк минулорічної моди. 

Тато зазвичай спостерігав за нею зі знущальною усмішечкою. Зрештою, навіть цього 

він віддавна не робив, бо постійно стримів біля екрану лептопа, майже зовсім згубивши 

дружину з поля зору. 

— Може, цей? — вагання мами сягали зеніту, а макіяж поступово розмазувався й стікав 

темними струмочками туші. 
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— Ну, як ти думаєш, який? — питала вона чоловіка зі сльозами на очах. 

— Питай у Протека, а не в мене! — тато аж почервонів від задоволення, що отримав 

крихітний шанс на маленьку чоловічу помсту.— Я б тобі порадив пояс для схуднення 

з моєї крамниці. Сто дев’яносто злотих дев’яносто грошів. У такому поясі можна робити 

все. Навіть на роликах кататися… — говорив він своїм «телевізійним» голосом, позуючи 

перед невидимою камерою. 

— Одягни оранжеву блузку,— Буба рятувала авторський вечір, нервово переглядаючи 

вміст маминих полиць із одягом.— І спідницю, цю, гаптовану. Розпусти волосся. Саме 

так,— тамувала, як уміла, мамині сльози.— От і чудово. Сама глянь. 

— Добре,— схлипнула мама і, втерши сльози, вирушила на підкорення жіночих 

сердець. 

Дідусь зазирнув до Бубиної кімнати. Настрій у старого був пречудовий, проте звірятися 

він не збирався. 

— Ну, скажи мені, чого ти так радієш, моя Блондиночко,— під’юджувала його онука, 

відкладаючи зошит із твором. 

— Не можу. Віртуальна таємниця,— прошепотів дідусь. 

— Я нікому не викажу,— Буба притиснула руку до грудей. 

— Ні-ні. Це… особисте,— дідусь легенько посмикував вуса й ніжно всміхався. Сам до 

себе. 

— За цю таємницю я б тобі дала фору в бриджа,— умовляла Буба. 

— Ні,— аж сяяв старий.— Пропоную чесну роздачу. 

— У бриджа? 

— Та де там! — дід зневажливо махнув рукою.— Йдеться про мою таємницю. Тому я 

тобі натякну, у чім справа, а ти натомість приготуєш свою знамениту яєшню. 

— З беконом і зеленню? — здогадалася Буба. 

— Атож, атож, неодмінно із зеленню. 

Запах яєшні, котра шкварчала на плиті, долинув до спальні й принадив батька до кухні. 

— І мені теж! — він поляскав себе по животі, тобто по зіпраній футболці, яку міняв на 

костюм хіба що тоді, коли йшов на роботу. 

Буба розбила ще п’ять яєць, зрозумівши, що дід відкриє таємницю іншим разом, коли 

йому знову закортить яєшні. 

— А Йолька вже працює,— Буба порушила тишу за столом. Їй бракувало колишніх 

розмов, навіть якщо вони переростали у звичайні родинні сварки. 

— Бідолаха,— зітхнув дідусь без жодного співчуття.— Воно й не дивно. Ці її пластичні 

операції коштують стільки, скільки ремонт у квартирі. Бо це схожа інвестиція,— 
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розумував далі дід Генрик.— Треба заново потинькувати стіни, усе вирівняти, 

умеблювати… 

— Йолька не робить жодних операцій! — заперечила Буба. 

— Як це не робить, якщо зараз вона виглядає зовсім по-іншому, аніж минулого року? 

— Це незначні зміни! Перукар, косметичка… Звичайний пошук себе,— невтомно 

пояснювала онука. 

— Ой, то вона, мабуть, добряче загубилася, бо анітрохи не схожа на симпатичну 

Йольку два роки тому,— не здавався дід. 

— Добре, що бодай ти не загубилася,— утрутився тато.— Щоправда, втрапила до 

якоїсь партачки, котра зіпсувала твоє волосся, але тебе, принаймні, можна впізнати. Крім 

того, я проти того, щоб діти працювали. У нас, на телебаченні, це вже стало звичним! — 

похмуро продовжував батько.— Тільки й чекаю, коли на моє місце візьмуть якесь 

дошкільнятко, а новини вестиме геніальне немовля. 

— У Йольки косметична фірма. Роз’їзна,— Бубі подобалося це слово, тому вона 

проказала його гордо. 

— Ну звісно, що роз’їзна! — зрадів дідусь.— Спершу підвезе вас, а потім сама на вас 

проїдеться. 

— Мені її шкода,— додав тато, анітрохи не співчуваючи Йольці.— Заробляти на тих, 

хто сам ще не працює, це ж звичайне шахрайство. Колись вона це збагне. 

— А мені спершу було прикро… Йолька так вихвалялася цим своїм бізнесом. Дивилася 

на мене з погордою,— зізналася Буба. 

— Прикро? Мабуть, ти їй співчувала, от чому,— підказав дідусь. 

— Ні,— заперечно похитала вона головою.— Просто спершу мені здалося, що я 

звичайна невдаха… 

— Щось у цьому є,— погодився дід Генрик.— Це в тебе від батька. 

— Зате потім,— Буба знехтувала цим зауваженням,— потім я подумала, що мені б не 

хотілося заробляти, як дорослі. І виглядати, як вони. 

— Маєш рацію,— тато незграбно витер рота краєчком футболки.— Достатньо глянути 

на твою матір, щоб це зрозуміти. Зрештою, останнім часом на неї дивиться переважно пан 

Протек, та це нікого, крім мене, не цікавить,— пожалів він самого себе. 

— А я помітив, любий Павле, що ти цікавишся дружиною хіба що тоді, коли не маєш із 

ким посваритися… 

— А от і ні,— скривився тато.— Тут я завжди можу розраховувати на тебе, бо не знаю 

сварливішого старигана,— жовчно кинув він, і спокійний вечір закінчився так само 

швидко, як яєшня на тарілках. 
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— А твоя мати? — не вгавав дід Генрик.— Та я порівняно з нею, мов невинне 

немовлятко! Це ж взірець сварливості… Забув? 

— Матуся! — батько розмашисто ляснув себе по стегнах.— Таж вона до нас 

збирається! От чорт! — вилаявся він.— Я геть забув! 

— Ото Марися зрадіє! — дід радісно потер руки, дивлячись на спохмурнілого зятя. 

Бубі стало шкода тата. 

— Спокійно. Ми впораємося,— сказала вона батькові, хоч анітрохи не вірила у власні 

слова, а її втішання пролунали слабенько, як дзижчання мушиних крилець під час бурі. 

Мабуть, ніхто їх не почув. 

Сестринські душі 

— Ну й уяви собі,— Олька вперто налягала на курагу, хоча перед нею красувався 

сирник Бартошової,— він мене візьме на роботу! Спершу працюватиму на заміні, бо, 

розумієш, частина дівчат вчиться й не всі можуть брати участь у демонстраціях моди. 

Крім того, поки що демонстрацій не буде, бо ця фірма лише входить на ринок,— молола 

язиком щаслива Олька,— тому ми братимемо участь у різних зустрічах як гостеси… 

— А ти казала шефові про вагітність? — обережно поцікавилася Буба. 

— Ну що ти, Бубо! — здригнулася Олька, немовби її вагітність була якоюсь жахливою 

болячкою.— Хіба про таке можна розповідати? Перші місяці нічого ще не помітно, і я цим 

скористаюся. Виявлю себе як активна, творча особистість, а найважливіше те, що я можу 

завжди працювати, і в цьому моя перевага над студентками! 

Над останніми Ольчиними словами Буба воліла не замислюватися. Уже вкотре її сестра 

брала академвідпустку. І хоча із цього приводу вітальнею на Звіринецькій прокотилася не 

одна буря, для батьків це становило болючу проблему. Запевняння Ольки, що наступного 

року вона продовжить навчання в університеті, анітрохи не заспокоїли тата й маму. Навіть 

дідусь, котрий уважав, що найважливішим для людини є не навчання, а бридж, скептично 

дивився на її дезертирство. 

— Не можна ціле життя крутити хвостом,— сказав він їй, якось розлютившись.— 

Тобто, тобі можна,— заявив він трохи згодом,— та не думаю, що від цього ти станеш 

щасливою. 

Крутіння хвостом стало предметом суперечки, яка тривала й донині. 

Мабуть, тому дідусь намагався уникати Ольки, коли та зазирала до батьківського дому. 

— А Роберт? — запитала Буба.— Задоволений твоїм рішенням? 

В Ольчиних очах згасли веселі іскорки, зате її апетит до кураги помітно зріс. 

— Знаєш, це неймовірно,— стенула вона плечима,— але він заздрить моїй кар’єрі. 

— Твоїй кар’єрі? — не зрозуміла Буба. 
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— Ну, кажу тобі. Мене це дивує, бо чоловік повинен радіти успіхам дружини. 

— Роберт нічому не заздрить. У своїй фірмі він найкращий фахівець… 

— Сама побачиш! — відкопилила губки старша сестра.— Ми через це щодня 

сваримося. Тобто не щодня, бо відтоді, як Ксавер узяв мене на роботу, Роберт зі мною не 

розмовляє. 

— Ксавер? — Буба витріщила очі. 

— Ну, я ж тобі казала. Це мій шеф. Не уявляєш, який красень… 

За інших обставин Бубі було б цікаво, який Ксавер на вроду. Та цього разу вона 

побоювалася, що їй це відомо. І це її аж ніяк не тішило. 

— Власне кажучи, чому ти так допитуєшся? Ти ж не знаєш Ксавера. 

В Ольчиному голосі забриніла добре знайома зневага, і Буба з гіркотою усвідомила, що 

сестра анітрохи не змінилася. Вона, Буба, завжди буде для Ольки дивачкою, яка поняття 

не має про справжнє життя, і чий розвиток зупинився десь між кашкою для немовлят 

і крамницями з одягом для підлітків. 

— Здається, я знаю, хто це,— відповіла Буба.— Він керує двадцятьма працівниками. А 

ще в нього крута тачка кольору костюмчика моєї однокласниці. Гора м’язів і прилизане 

волосся. Крім того, він зустрічається з Йолькою. 

Старша сестра мовчала. Складала із цих словесних цеглинок образ нового шефа і, хоча 

все свідчило, що це таки він, Олька продовжувала сподіватися, що Буба помиляється. 

Особливо щодо Йольки. 

— Кажеш, він зустрічається із твоєю подружкою? — допитувалася вона, але вже без 

колишньої зарозумілості, навіть нервово, хоча в її стані це й було протипоказане. 

— Ну, він возить її машиною,— пояснила Буба.— Щодня підкидає до школи, а після 

уроків забирає. Кілька днів тому не міг, бо поїхав у якесь відрядження. 

— У вівторок? — тихо запитала Олька.— У вівторок було це відрядження? 

— Ага, у вівторок. Йолька навіть зраділа, що має вільний час, бо в неї роз’їзна фірма, 

така собі косметична крамниця в рюкзаку, доганяєш? 

Буба віддала б чимало, аби старша сестра перестала сприймати її як школярку. Але 

Бубині слова спричинили зовсім інший ефект. Кожна наступна фраза, у якій ішлося про 

Ксавера, Йольку й торгівлю пудрою, ставала цеглинкою муру, що виростав між сестрами 

попри всі Бубині намагання. 

— Мені вже час,— Олька втратила апетит до кураги, але виглядала так, ніби втратила 

значно більше.— У Францішека урок плавання.— Вона подивилася на годинник.— Мушу 

його забрати, бо нині моя черга. 
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— Пані Бартошова обожнює малого,— на Бубиному обличчі розквітла усмішка.— 

Каже, що могла б його всиновити. 

— Найгірше те, що він би й сам залюбки змінив маму,— скривилася Олька й рушила до 

дверей, якась зіщулена й геть без колишнього ентузіазму. Бубі навіть захотілося нагадати 

їй, що моделі тримаються прямо. Навіть, якщо на них упаде весь світ. 

* * * 

Дідусь постукав до Бубиної кімнати надвечір. Дівчина сиділа над неймовірно складною 

бриджевою задачею й була вдячна старому, що той урвав її роздуми. 

— Привіт, таємнича Блондиночко,— пошепки привітала його онука.— Здається, ти 

відучора мені дещо винен. За цю яєшню,— нагадала вона. 

— А я вже гадав, що після відвідин твоєї сестри з тебе досить пліток. 

— Пліток так,— погодилася Буба,— зараз я чекаю на факти. 

— Скажу тобі лише,— дідусь умостився в кріслі-гойдалці,— що ця «Лавина сексу», 

тобто мій партнер в іграх… 

— Атож, пригадую,— кивнула головою Буба. 

— Ну, то ми якось так припали одне одному до душі… І зустрічаємося в чаті. 

— Ти ба! — Буба явно тягнула час. Вона не надто довіряла дружбі через інтернет, а 

дідусь здавався особою, яка погано орієнтувалася в тому, що відбувається у віртуальному 

просторі. 

— То ця твоя «Лавина», як я розумію, така собі приємна пані? — здогадалася онука. 

— Бач, я не зовсім упевнений… Бо воно начебто так, хоча ми обоє намагаємося 

зберегти деяку, так би мовити, анонімність. Але в цих сповнених почуттів листах я вбачаю 

справжню жіночність. Навіть іноді уявляю собі свою маленьку інтернет-подружку… І це 

не якась там сучасна коза, а справжній скарб! Ніжна, з гарним смаком… — дідусь 

розповідав про принади своєї віртуальної знайомої, як про якусь вишукану страву. Бо в 

житті він завжди був гурманом. 

— А якщо ця твоя подружка виявиться зарослим щетиною хакером? Або, ще гірше, 

педофілом, котрий полює на Блондиночок? — Буба безжально розповідала дідові про 

пастки інтернету. 

— Нічого ти не тямиш,— роздратовано мовив дід.— Вона дуже розумна й нещаслива. 

Часто говорить про самотність та відсутність розуміння в родинному колі. Якби Лавина 

була чоловіком, вона б не писала таких речей! 

Буба не мала бажання дискутувати з дідом про складну психологію учасників чатів. 

Пояснювати простодушному старому такі очевидні для неї речі було б абсурдом. 
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— Я непокоюся за тебе,— зітхнула дівчина.— Ти навіть до університету перестав 

ходити. 

— Сачкую. Але в мене все під контролем,— викручувався старий.— Крім того, я 

відшукав братню, точніше, сестринську душу. Тільки не плутай цієї душі зі своєю 

сестрою, бо це була б образа для моєї Лавиночки,— попередив він. 

— Як це — сестринську? — розгубилася Буба. 

— Так це! — відказав той.— Ти ж не думаєш, що Блондиночка — це чоловік? Ми 

обидві, так би мовити, жіночки, і завдяки цьому я починаю розуміти фемінізм. Ах, які це 

чудові, високі ідеали, коли жінки підтримують одна одну. Уявляю, як зрадіє Лавина, коли 

нарешті довідається, що над її проблемами вболівав справжній джентльмен! 

— А ти певен, що це її втішить? — Буба не втрималася від уїдливого зауваження. 

— Що ти, дорогенька! — дідусь затрусився від сміху.— Запам’ятай, що скаже тобі 

знавець прекрасної статі. Жінка буває щаслива двічі: першого разу, коли знаходить 

справжню подругу, а вдруге — коли їй трапиться справжній мужчина. Тож на мою 

знайому, як бачиш, очікує подвійна радість! Я мрію дожити до того дня, коли зможу 

поцілувати її руку. А вона… сподіваюся, обдарує мене усмішкою особисто, а не надішле 

якогось смайлика, малюночок з вишкіреними зубами чи ще щось таке… Пробач, але 

обов’язки кличуть,— додав він, зиркнувши на годинника.— Лавина вже ввімкнула компа 

й за мить ми впадемо одне одному в обійми,— ніжно зітхнув дідусь, тихенько зачиняючи 

за собою двері. 

— Кепські мої справи,— вирішила Буба, повертаючись до розв’язання задачі.— Я не 

здобула ані справжньої подруги, ані справжнього мужчини. Висновок напрошується один: 

я несправжня жінка. І вже навіть не дитина! — пожаліла вона себе, подумавши, що це тато 

з дідусем зійшли на дитячий розум. Обидва поводяться так, ніби відриваються на 

канікулах. А мама, яка могла б запобігти цьому здитинінню, гадки не має, що відбувається 

вдома, бо просуває пана Протека. Буба була впевнена, що саме мама є його промоутером, 

а не навпаки. А якщо воно справді так, то це віщує великі проблеми. 

І дівчина їх собі уявила. Проблеми визирали з кожного кутка помешкання. І попри те, 

що були віртуальними, як дідова приятелька в чаті, усе-таки нахабно вдиралися в 

реальний світ, день за днем сповнюючи квартиру тишею. 

— Тільки й чекай бурі,— зітхнула Буба, повертаючись до задачі. 

Костюм для Сталіна 

Адась чекав на Бубу біля газетного кіоску. Нетерпляче тупцявся на місці, але її це не 

хвилювало. Давно минув той час, коли дівчина ладна була бігати мікрорайоном, 

помітивши бодай тінь Адама. 
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— Поквапся трохи, бо маю для тебе приголомшливу новину! — загукав він до неї. 

— Якщо чесно, мене твої сенсаційні звістки не надто цікавлять,— щиро зізналася 

Буба.— Хіба що уроки відмінили! Це інша справа, такі новини я люблю. 

— Зовсім ні,— зітхнув Адась.— Зате я чув, що ця наркоша повертається до нас. 

Буба зупинилася як укопана. Хлопець задоволено потер замерзлі долоні, щасливий, що 

дівчина оцінила його новину. 

— Цікаво, чи обкрадатиме вона нас? — розважав він уголос, наддавши ходу.— Гадаю, 

що так, бо їм, цим наркоманам, завжди потрібна купа бабла. Шкода Агату, класна дівчина 

була,— зітхнув Адась. Перекресливши майбутнє однокласниці, він наче повеселішав, 

навіть замугикав якусь жваву пісеньку. 

— Ну, що? Правда, приголомшлива звістка? — задоволено глянув він на Бубу.— Я ж 

казав тобі, що це сенсація… 

— Ти мене справді приголомшив,— якось мляво погодилася Буба.— Я з тобою знайома 

стільки років, а виявилося, що зовсім тебе не знаю… 

Адась зацікавлено глянув на неї, бо не зрозумів, які нісенітниці вона меле. 

— Що таке? 

— А таке, що ти звичайна свиня,— Буба враз забула про чемність. 

— Та чого ти… — Адась перестав дурнувато посміхатися.— Що з тобою? Всі так 

кажуть, не вдавай святенницю… 

— По-перше, мене не цікавлять твої «всі», бо це, певне, кретини… — Люди 

зупинялися, почувши її обурений голос.— По-друге, Агата повертається здорова. По-

третє, вона ніколи не крала… 

Бубин голос якось дивно зламався, дівчина навіть злякалася, що зараз Адась відчує, як 

вона от-от розплачеться від злості. 

— Припини! — Хлопець нервово роззирався довкола.— Люди дивляться, а ти мене тут 

лажаєш… 

— Я тебе? — Буба високо піднесла голову й глянула на нього, наче на якогось 

хробака.— Ти сам облажався, ти… дурноверхий глистюк! — процідила вона крізь зуби. 

Адась став як укопаний. Його вочевидь занепокоїло те, як назвала його Буба. 

— Дурноверхий глистюк? — наздогнав дівчину здивований голос однокласника. Вона 

майже бігцем домчала до шкільних воріт і, не озираючись, зникла в роздягальні, 

заповненій строкатою юрбою. 

* * * 
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— І що ти йому на це відповіла? — запитав Сирота на великій перерві. Хлопчина 

вмостився на підвіконні. Тому самому, де раніше любили сидіти Буба й Агата. 

— Що він свиня й дурноверхий глистюк. 

— Дурноверхий глистюк? Гм… — здивувався Стась.— Свиня — це зрозуміло, але 

глистюк? Та ще й дурноверхий? Мені б таке на думку не спало. 

— Я мала на увазі їхні улюблені місця перебування,— Буба намагалася знайти наукове 

пояснення.— Адась копирсається в плітках, як у нечистотах. Така собі ганебна форма 

існування,— пирхнула дівчина.— Колись він був нормальний. Гадки не маю, що це з ним 

сталося. 

— Те саме, що й із більшістю хлопців у нашому класі,— Сирота перестав усміхатися, а 

це з ним рідко бувало. 

— Вони й далі тебе дістають? 

— Так,— махнув він рукою.— От тільки я цим не переймаюся й не збираюся бути 

таким, як вони, тому їхні зачіпки для мене, як похвала. Завдяки дурним людям почуваюся 

кращим. 

— Я тебе розумію. Зі мною те саме. На щастя, невдовзі повернеться Агата. Тобі вона 

сподобається,— Буба всміхнулася.— 3 нею про все можна поговорити. Майже про все,— 

виправилася дівчина, ледь знітившись.— Шкода, що зі своїми проблемами вона 

залишилася сама віч-на-віч. 

— Агата тебе недооцінила,— Сирота простягнув руку до наступної канапки. 

— Ти або їж, або посміхайся,— дорікнула йому Буба. Проте коли Стась простягнув їй 

пакунок зі сніданком, засміялася й собі, вдячно приймаючи бутерброда. 

Про Агатине повернення сказала й Редбулька. 

— Я вимагаю,— суворо глянула вона на присутніх,— аби в класі не патякали й не 

пліткували про те, що сталося. Бо до випускних іспитів допускатимуться лише тактовні 

учні, з відповідним рівнем знань. Тобто такі, які можуть збагнути красу художньої 

літератури… І вже тим більше — зрозуміти свою подругу,— закінчила вчителька 

й вліпила першу того дня одиницю. 

* * * 

Клеменс, як завжди, куняв на своїй лавочці. Буба довгенько стояла перед нею, щоб 

привітатися. 

— Добридень, пане! — зраділа дівчина, коли той розплющив одне, ледь почервоніле, 

око. 
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— О, моє шанування, панночко,— відповів чоловік хрипкуватим голосом.— Давно не 

було нагоди з вами привітатися. А панянки, як я розумію, на прогулянку зібралися,— 

помітив він Добавку, яка приязно метляла хвостом.— Справді, варто, хоча від рання 

дощить,— здригнувся чоловік, щільніше закутуючись у благеньке пальтечко. 

— А й справді,— відказала Буба. Витерла рукавом мокру лавку й сіла поруч зі 

знайомим. 

— Пивця не бажаєте? — той звично витяг із-за пазухи пляшку. 

— Спасибі. Маю ще кілька справ залагодити,— лагідно відмовилася дівчина. 

— Певна річ,— кивнув Клеменс.— Коли я був у вашому віці, то теж пригощався 

значно рідше,— і він обдарував Бубу щирою, хоча трохи щербатою, посмішкою. 

— Я непокоюся, що ви оце тут так мерзнете,— дівчина роззирнулася, немовби 

сподіваючись угледіти який-небудь обігрівач у кущах.— Мені здається, що краще сидіти в 

теплому барі. Тут біля скверу є такий невеличкий… 

— Ха! — Клеменс миттю очуняв.— Це ви про той шахрайський гадюшник? — 

вигукнув він так голосно, що навіть галки, які сиділи неподалік, знялися в повітря. 

— Можливо,— нерішуче мовила Буба. 

— Про бар «Малий Рисьо»? — допитувався її знайомий, вочевидь знервований. 

— Справді, він так називається. 

— Тож заявляю! — гаркнув Клеменс, і люди почали швиденько їх оминати.— Усім 

і кожному! — Буба глянула довкола, але крім неї поруч із химерним чоловіком більше 

нікого не виявилося, бо «всі» й »кожен» вшилися.— Ноги моєї там ніколи не буде! — 

закінчив він і люто захрипів. 

— Ви погано почуваєтеся, пане Клеменсе? — Буба намагалася зазирнути йому в очі, 

але чоловік закрив обличчя руками й виглядав, як жертва катастрофи.— Ніхто вас не 

примушує й не просить туди ходити,— пояснювала вона з почуттям власної провини.— Я 

рада вас бачити, а коли б ви сиділи в барі, у мене б не було такої можливості,— 

продовжувала дівчина.— Просто мені прикро, що ви тут мерзнете під дощем, на вітрі… 

— Гадаєте, мені не прикро? Я теж сумую за своїми товаришами, за столиком у кутку 

«Рися». За Зенеком Макаркою. За своїми улюбленими картами.— Клеменс заплакав, а 

може, це краплини дощу стікали по його щоках. Хай там як, а виглядав він таким 

нещасним, що Буба ладна була все віддати за його щербату усмішку. 

— Карти я могла б вам принести,— намагалася вона врятувати ситуацію. 

— А з ким же мені грати? — сумно запитав пан Клеменс, і на його очах знову 

зблиснули сльози. 

— Я вмію грати в бридж! — зраділа Буба. 
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— Я бачу, що ви геть необізнані з певними справами, тож коротко вам про все 

розповім,— похмуро запропонував її химерний знайомий. 

Дощ лив як із відра, а Буба та Клеменс сиділи на лавочці, немов моряки, що 

намагаються вести корабель під час шторму. 

— У цьому шахрайському генделику я позбувся всього! — тихо розповідав Клеменс.— 

Спочатку моєї пенсії, потім матусиної, і нарешті того, за чим шкодую найбільше. Свого 

весільного костюма. 

— Весільного костюма? — здивувалася дівчина. 

— Так-так,— зітхнув нещасний.— Колись я придбав його, аби повести під вінець 

панну Криську. А Криська виявилася стервом і пішла до вівтаря з кульгавим Болеком. Але 

костюм у мене залишився! Час від часу я відкривав шафу й милувався, як він виблискує 

сріблястою ниткою, як гордовито випростовує плечі. Бо це була річ добротна… 

— То навіщо ж ви його програли? 

— Бо Сталін, той, який мене ошукав, знав, що в шафі висить костюм. У жодного з моїх 

друзів такого не було. Най вишуканіша модель на весь люмпен-пролетаріат… А Сталін, 

панночко Бубо, заздрив мені через це, і через Криську заздрив, ту, що стервом 

виявилася… 

— Я теж граю в бридж із дідусем, але ми ставимо копійки й нашу честь,— зітхнула 

дівчина. Їй було шкода нового друга, і його костюма також. 

— Честі мені не бракує,— прошепотів чоловік.— Саме тому й мокну під дощем, а на 

поріг «Малого Рися» не поткнуся. Сталін тепер інших ошукує, шахрай такий! — 

зіщулився Клеменс. Було помітно, що він знову переживає власну поразку. 

— Не годиться в бриджа махлювати,— Буба співчутливо глянула на бідолаху.— А що, 

коли відігратися? 

— Мовчіть, панно Бубо! — суворо наказав її товариш.— Наш Сталін з бару не кращий 

за свого тезка. Навіть гірший, бо ще живий,— зітхнув він.— Вас теж обіграє, у спідній 

білизні, так би мовити, залишить! 

— Або сам опиниться в такій ситуації,— буркнула Буба.— Зустрінемося тут завтра? — 

запитала вона, рятуючи Добавку від потопу. 

— А де ж іще? — здивувався Клеменс, піднімаючи комір свого пальтечка. Він вочевидь 

нікуди не поспішав. 

— Т-т-тоді д-д-до з-з-завтра! — попрощалася вона закоцюблими губами й побігла в бік 

Звіринецької. 

— До побачення, панянки,— сонно промурмотів чолов’яга й витяг із-за пазухи свій 

улюблений зігріваючий засіб. 
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Правління королеви вітамінів 

— Нарешті я вдома! — Бабця Рита роззирнулася в пошуках когось, хто зняв би з неї 

легеньку пелеринку, накинуту на вечірню сукню, що мінилася блискітками. 

Але ніхто не поспішав на допомогу. 

Дідусь Генрик стояв, припертий до стіни незліченною кількістю бабусиних торб. Тато 

згинався під вагою двох саквояжів, а Бубині руки були зайняті шубою, яку щойно скинула 

із себе її власниця. 

— Бачу, Рито, що ти до нас надовго,— буркнув дід. 

У відповідь бабуся холодно посміхнулася. 

— Павле, я довго чекатиму? Зніми з мене пелерину, будь ласка. У вас страшенно 

жарко! 

Тато поставив саквояжі й зробив, як йому наказано. 

— Ти наче на бал збираєшся, Рито,— почав дідусь, не звертаючи увага на благальні 

Бубині погляди.— А в нас тим часом звільнилося місце Бартошової, бо вона пішла 

працювати до дитячого садочка. 

— От і чудово,— бабуся легенько поправляла макіяж.— Пані Аня завжди готувала 

шкідливо, і це по вас усіх помітно,— закінчила вона вже блискучими вустами.— У тебе, 

Генрику, помітні ознаки склерозу. Але не переймайся. Та й Бубі я допоможу схуднути,— 

пані Рита зміряла онуку поглядом.— У твоєму віці в мене була осина талія… 

— А тепер у тебе така сама вдача,— зітхнув дід, але ніхто його не слухав. 

Усі кинулися розпаковувати бабчині речі. Стара так жваво командувала своїми 

помічниками, що за кілька хвилин вітальня нагадувала гардероб знатної дами. Батько 

ледве дихав. Дід хапав повітря, а Буба від утоми присіла на килим. Лише бабуся жваво 

ділилася подробицями поїздки. 

— Я їхала з дуже приємним юнаком. Мабуть, інвалідом,— розповідала вона, дивлячись 

на втомлених рідних сповненим милосердя поглядом.— Уявіть лишень, що я спершу 

цього не помітила. 

— Ти часто буваєш зайнята виключно собою,— дід не оминув нагоди піддражнити 

стару. 

— Помиляєшся! — переможно заявила бабка.— Я присвятила цьому юнакові добру 

годину, розповідаючи йому про мої очікування до співпасажирів. Зізнаюся, що 

терплячість, із якою він мене слухав, здавалася мені дещо підозрілою. Жодної спроби 

заперечити, а це зовсім не схоже на сучасну молодь… 
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Буба теж сповнилася співчуттям до нещасного, якого спіткало таке сусідство. Це 

справжня халепа — у цілому потязі сісти якраз до того вагона, яким подорожувала її 

бабуся. 

— То я до нього говорю, говорю,— продовжувала стара,— а він мовчить та й мовчить. 

Нарешті довелося запитати, чи я, бува, не вживаю якихось надто незрозумілих слів, бо ж, 

звісно, мою ерудицію неможливо порівняти із цим їхнім жахливим сленгом! Це як небо 

й земля… І не уявляєте, що було далі! 

— Справді, не уявляємо,— чемно відповіла Буба. 

— Цей бідолаха показав мені середнього пальця. Потому я більше не робила спроб 

порозумітися з ним. Я відразу збагнула, що цим жестом він висловив цілковиту згоду 

з моїми принципами й, імовірно, радість, що нам довелося подорожувати разом. Ах, яка 

делікатність! — не вгавала захоплена бабця, походжаючи серед своїх пакунків. 

Тато мовчав як риба. Дідусь завзято колупався у вусі й не дослухався до базікання пані 

Рити. А Буба не знала, чи варто ділитися з бабусею своїми знаннями про мову жестів. Про 

всяк випадок дівчина втупилася в килим. 

— Тобі треба перепочити, мамо,— заявив батько, і всі швиденько покинули вітальню. 

На противагу решті членів родини, бабця анітрохи не втомилася й почала з того, що 

повикидала до смітника весь шкідливий вміст холодильника й кухонних полиць. 

Буба вражено дивилася, як у відрі опиняються супчики з пакетів, солений арахіс, 

дідусеві «Гарячі кружки», «Борщики», чіпси й упаковки із соусами, кетчупом та гірчицею. 

— Глянь, Бубо, скільки місця в нас тепер для сої, пророщеної пшениці 

й нешліфованого рису! — захоплено оцінила пані Рита результати свого порядкування. 

Потому склала чималий список покупок, і Буба подалася до поблизького супермаркету по 

продукти, вигадані як знаряддя кулінарних тортур. 

— Я вам не кролик! — протестував дід Генрик, намагаючись уникнути гірки овочів, 

подрібнених у блендері.— І на немовля не схожий! Я не їстиму цей жахливий 

вегетаріанський пудинг! 

— А м’ясце? — тихенько спитав тато, марно шукаючи на тарілці бодай шматочка 

м’яса.— Його не буде? 

— Сьогодні я приготувала страву, яка називається «Богатирське здоров’я»,— рішуче 

заявила бабуся.— Ви ще мене на руках носитимете за те, що я вас так просвітила щодо 

харчування. 

— Я б уже зараз із задоволенням виніс тебе на руках,— погодився дідусь.— На край 

світу,— додав він, сумовито відсуваючи тарілку, по вінця наповнену здоров’ям.— Якщо 

так і далі триватиме, я перейду на сухий Добавчин корм! — нарікав він, сідаючи з онукою 
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до карт.— Нарешті я розумію, що таке голод! — ледь не плакав старенький, тасуючи 

карти.— А ти, Бубо, якби справді мене любила, то замовила б для дідуся щось м’ясне на 

вечерю в сирійському фаст-фуді. 

— Замовлю,— пообіцяла Буба.— А що саме ти б хотів? — допитувалася онука, 

спритно обігруючи старого. 

— Щось дуже шкідливе й калорійне,— прошепотів дід сумно, бо це була його друга 

поразка того дня. 

Найменше новим порядком у домі перейнялася мама. Щоправда, відтоді, як до них 

приїхала бабуся, вона взагалі майже не бувала вдома. 

Бубі здавалося, що мама рекламує не лише свій новий жіночий роман, але заразом 

узагалі всю польську жіночу літературу. 

— Я казала тобі, Марисю, що… — намагалася зачепити невістку свекруха. 

— Що я жахливо виглядаю? — запитувала та, широко всміхаючись.— Казала! Та, як 

бачиш, зовсім немає часу це змінити. На мене вже чекають у клубі «Рампа». 

— А я не говорила, що у твоєму віці… 

— Не носять таких коротких спідниць? Аякже, говорила.— Мама зі спритністю, гідної 

олімпійської медалі, оминала свекруху прямуючи зі спальні до ванної. 

— Бачу, що ти про свій шлюб анітрохи не дбаєш! — вигукувала пані Рита в бік дверей, 

за якими зникала її невістка. Тоді двері відчинялися, і з них визирала мама. 

— Дбаю, матусю! Іще як! І те саме раджу робити твоєму синові. Бо в нього вже сколіоз 

від комп’ютера,— заявляла мама й зникала з переможною усмішкою на вустах. 

— А хто це возить нашу Марисю? — бабуся Рита чатувала біля балконних дверей, 

стежачи за кожним кроком невістки. 

— А пан Протек, Себастьян,— просичав уїдливо батько. 

— Хто ж цей шановний? — допитувалася бабця. 

— Цей твій шановний організує нам таку рекламу, що всеньке місто сміятиметься! — 

коментував тато, не відриваючи погляду від монітора. 

— Випростайся, Павле,— пані Рита поплескувала сина по спині.— У тебе вже 

невеликий сколіоз, і якщо так триватиме, то схоже, тобі доведеться знайти собі іншу 

супутницю життя. 

— Можливо, я саме це й роблю,— почулося з-над клавіатури, по якій тато тарабанив із 

завзяттям піаніста, що виступає на конкурсі імені Фридеріка Шопена. 

Пандемія в школі й за столом 

У цій ситуації, коли родині загрожував голод, Буба скликала таємне сімейне засідання. 

Без мами, яка обідала в місті й гадки не мала, що відбувається вдома. 
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— Пропоную замовляти їжу в сирійця,— шепотіла Буба.— Приноситиму вам страви, 

які виберете в меню.— І вона вручила татові й дідусеві ксерокопію.— Я багато чим 

ризикую, самі знаєте. Тому за кожен обід чи вечерю ви повинні мені відстібати по п’ять 

злотих. 

— П’ять це забагато,— запротестував дідусь. 

— Я розумію,— незворушно відказала Буба.— Але у вас є й інший вихід. Будка цього 

сирійця недалечко. Можете самі собі організувати хавчик. А можете й на місці спожити. 

Щоправда, на столик доводиться чекати з годину, але як добряче зголодніти… — 

«підбадьорливо» закінчила вона. 

— Годину? — перелякався батько.— Я не можу так надовго… відійти від комп’ютера! 

— І я,— кахикнув дідусь,— я теж не можу. 

— А навіщо тобі гроші? — тато пригадав про свої батьківські обов’язки. 

— Я лише трохи збільшую кишенькові. Інфляція,— пояснила дівчина. 

— Самі нещастя в цій країні,— нарікав дід, порпаючись у гаманці.— Інфляція, 

телебачення, Рита, голод… — перелічував він голосом страдника.— Навіть за комуни 

такого не було! А що стосується твоєї, Павле, матері, то вона якраз і є носієм усіх без 

винятку лих, які переслідують людство. Від більшовицької революції до цунамі. 

Батько не реагував на тестеві нарікання й теж покірливо шукав у гаманці дрібні гроші. 

— Мені кебаб,— швиденько замовив він. 

— А я хочу шаурму,— облизався дідусь Генрик. І Буба, побрязкуючи весело грішми, 

увійшла у дві ролі водночас: хатнього лихваря й разом з тим єдиної годувальниці родини, 

що було сприйнято з мовчазним схваленням. 

* * * 

У школі Буба наштовхнулася на Сироту. 

— Ти, бува, не захопив своїх смачнючих канапок? — у Буби аж очі засяяли, коли вона 

побачила пакетик зі сніданком, який Стась завжди приносив із собою. 

— Звісно! — і хлопець подав їй окраєць хліба з найшкідливішою шинкою на світі. 

— Бабця Рита приїхала,— пояснювала Буба, швиденько поглинаючи м’який білий хліб. 

— І що? — не розумів Сирота. 

— Відтепер ми споживаємо лише здорову їжу, тобто не їмо взагалі. Я, наприклад, 

занадто товста… 

— Ти? — Стась здивовано глянув на однокласницю. 

— Я,— підтвердила та з напханим ротом. 
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— Решта родини теж під наглядом,— продовжувала вона, давлячись великими 

куснями.— Бабуся стверджує, що ми страждаємо на всі хвороби. Навіть на ті, яких 

медицина ще не знає. 

— Твоя бабця лікар? — увічливо поцікавився хлопець. 

— Ні, що ти! Вчителька на пенсії! — Буба шматувала шинку зубами, наче якийсь 

неандерталець. 

— Ну, тоді вона на всьому розуміється,— погодився Сирота. 

— На щастя ні,— посміхнулася Буба.— Бабця поняття не має про мову жестів. Колись 

розповім,— пообіцяла дівчина й зістрибнула з парти, до якої наближався Мілош. 

— Дружба міцніє? — кинув він замість привітання. 

— Еге! Ребекка, певне, більше не бігає за тетеруками,— подумала Буба без краплини 

співчуття. 

— Міцніє, міцніє! — Сирота продемонстрував у посмішці ідеальні зуби.— Щоправда, 

доводиться в цю дружбу інвестувати й підгодовувати Бубу, але чого там! Переживу.— 

І він поплескав себе по запалому животі. 

— Ну, коли що,— Мілош якось важко сів за парту,— то в моїй торбі теж нині чимало 

припасів. Так що я до ваших послуг,— невпевнено всміхнувся хлопець і почав квапливо 

дописувати домашнє завдання. 

А коли до класу зайшла вчителька біології, яку всі називали Пандемією, і заходилася 

збирати смертельне жниво, ніхто, крім Буби, не залишився байдужим до її нападів. Доки 

навколо тривала безнадійна боротьба за виживання, Буба продовжувала перебувати у світі 

власних невеселих думок. 

Ще зовсім недавно Мілош називав мене своїм співучим дроздом,— згадувала 

дівчина.— І хоча я не зробила нічого поганого, зараз я перетворилася для нього на 

звичайнісінького горобця. Та ще й голодного… Певне, моя сірість так знеохотила його, 

що він почав шукати казкового колібрі, а для мене в нього залишилася хіба що канапка із 

сиром… 

Плакати на кривавій біології аж ніяк не личило. Тим більше, що навколо лягали нові 

трупи, котрі програли битву із травною системою гідри. Навіть Мілош зазнав поразки в 

нерівній боротьбі й отримав одиницю. 

Тому Бубі здалося, що не варто рюмсати лише через те, що шлях від кохання до 

байдужості буває коротшим, ніж відстань між партами. 

— На сьогодні досить,— Пандемія глянула на вцілілих бійців.— Ваша примітивність 

могла б ілюструвати спосіб мислення гідри,— переможно заявила вона.— І саме цьому 
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симпатичному створінню ми присвятимо наступний урок,— попередила вчителька, 

захряснувши класний журнал. 

А Буба визнала, що від гідри вона відрізняється емоційністю, яка, щоправда, не 

полегшувала життя, зате становила щонайкращу рису людських істот. 

Додому поверталися з Йолькою, яка була неабияк приголомшена подіями останнього 

уроку. 

— Бубо, що це мала на увазі Пандемія, коли ото нині про гідру висловилася? 

— А як саме вона висловилася? — Буба глянула на подружку відсутнім поглядом. 

— Чекай-но, як же Пандемія сказала? — Йолька наморщила лоба.— О, вже згадала! — 

зраділа вона, як завжди недоречно, бо переважно в таких випадках не було чого 

тішитися.— Вона мені сказала: «Мірович, ти якийсь особливий випадок. Тобі сімнадцять 

років, але з того, що ти говориш, випливає, що ти досі дихаєш стравоходом…». 

— А чим ти дихаєш, Йолько? — запитала Буба, намагаючись виглядати серйозною. 

— Ну, як це чим? Бюстом! — Йолька витріщила очі.— Це ж зрозуміло! Навіть Ксавер 

недавно мені сказав, що я маю чим дихати,— додала вона гордо, і від її страждань не 

залишилося й сліду. 

— Ходімо до «Брудзя»? У мене тут завелися непогані бабки, можу пригостити тебе 

піцою,— Йолька сягнула по гаманця, але Буба її спинила. 

Іншим разом. Нині не можу, бо маю справи. 

— Які ще справи? 

— Ну, підгодовування… Розумієш, я годую неповносправних… — плутано 

пояснювала Буба, стараючись не виказати родинної таємниці. 

— А-а-а, розумію,— Йолька кивнула головою.— Завжди ти вплутаєшся в якусь 

доброчинність. І навіщо? Жодної тобі користі. А про задоволення взагалі нема мови! — 

Вона зневажливо махнула рукою.— Бо я ловлю кайф навіть тоді, коли мені з матьохи 

вліплять одиницю. 

— Ти що, жартуєш? — Буба глянула на Йольку, як на блазня. 

— Чесно! — присяглася та.— Бо я могла б так само отримати дві одиниці. І, власне, 

було б за що,— зізналася вона з несподіваною щирістю. 

— Ніколи не думала, що можна від цього отримати задоволення,— відповіла Буба. 

— Ксавер каже, що в мене талант до цього… ну… чорт! — не могла пригадати 

Йолька.— Забула, як воно… 

— У тебе стільки талантів, що яка різниця, як називається цей один,— поклала край її 

мукам Буба. 
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— Зрештою, я не збираюся робити нічого просто так, для задоволення,— попередила 

Йолька, трусонувши непокірними локонами.— А взагалі я вважаю,— вона чомусь ніяк не 

могла розстатися з Бубою,— що ти повинна стати моєю асистенткою. Ксавер уважає, що в 

мене надзвичайне… е-е-е… О, згадала! — вміння працювати в колективі,— процитувала 

Йолька, ледь затинаючись. 

— Може, колись у майбутньому,— ухильно відказала Буба.— Але спасибі, що ти про 

мене подумала. 

— Певна річ,— відповіла Йолька тоном начальниці. Та ще й такої, що вже має одного 

підлеглого. 

* * * 

Дім, керівництво яким узяла на себе бабця Рита, перестав бути схожим на інтернет-

кав’ярню. Щоправда, дідусь із татом не відривалися від моніторів, зате їм на допомогу 

несподівано прийшли Маньчаки. 

Неважко було здогадатися, що через брак інших добровольців, обидвох кандидатів на 

чемпіонів із бриджа було силоміць ув’язнено у вітальні, де нещасних напихали якимись 

підозрілими наїдками. 

— Дідусю, що це вони їдять? — поцікавилася Буба. 

— Я сказав би, що лайно, але це дуже вульгарно,— прошепотів старий, який стежив зі 

своєї схованки за стражданнями Маньчаків. 

Дивлячись на них Буба збагнула, що бідолахи стали жертвами власного обжерства. 

Зараз обоє сиділи з похмурими обличчями над зеленавою кашею, а їхні виделки під 

команди бабусі Рити піднімалися до вуст, а тоді знову занурювалися в рештках якоїсь 

гидоти. 

— От і чудово,— хвалила кожен рух виделки бабця, а Буба подумала, що це скидається 

на дитсадок для дорослих. 

— Ну ж бо, покваптеся трохи, бо час грати! — скомандував дід Генрик.— Я розумію, 

що у вас тут дегустація Ритиних делікатесів, але все приємне колись закінчується. Час вам 

нині програти! 

Маньчаки незграбно вклонилися бабці і з полегшею помчали до дідової кімнати. 

— Що це було? — пан Вальдек витирав спітніле чоло. 

— Моя порція броколі,— прошепотів дідусь. 

— Я й не підозрювала, що броколі так виглядає,— зізналася пані Віолетта, 

виколупуючи із зубів якусь зелень. 

— Я теж,— погодився дід Генрик. 
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— Ну, і я думав, що смак у неї теж інший,— докинув Маньчак. 

— Тобто, що броколі взагалі смакує,— виправила його дружина. 

— Це ж не трагедія, мої любі,— у діда був чудовий настрій, бо старий уже встиг 

замовити Бубі на сьогодні свій обід.— Якщо ваша дитина виявиться неслухняною, 

знатимете, чим її нагодувати! Буде корисно й повчально, бо гіршого покарання годі 

й вигадати. 

— Із дитиною ще нічого не вирішено,— на Маньчаковій красувалося хутро тхора, 

і вона ніяк не могла вмоститися на стільці. 

— Та зніміть із себе цю тваринку,— порадив дідусь.— Незручно буде на маленькому 

стільчику… 

— Це останній писк моди,— припинив дискусію Маньчак.— Хутро саме почало 

з’являтися в салонах. 

— Шкода, що не на власних лапах,— зітхнув дід Генрик, шкодуючи тхорів, які могли 

пересуватися світом виключно завдяки ногам пані Віолетти. 

— Та скажіть мені,— старенький вправно роздавав карти,— що там із вашою дитиною? 

Певне, вам не хочуть її віддати? 

— Поки що нас перевіряють,— пан Вальдек скривився, однак невідомо, чи через 

кепські карти, чи через оте перевіряння. 

— Пас,— сказав дід.— Як це — перевіряють? 

— Пас,— утрутилася пані Віолетта.— Ну, розумієте, абикому дитини не дадуть,— 

і вона багатозначно глянула на дідуся. 

— Узагалі-то слушно, що вони мають щодо вас сумніви. На перший погляд ви здаєтеся 

підозрілими. На другий теж,— швиденько прокоментував старий. 

— Пас,— зітхнула Буба, із заздрістю дивлячись на Маньчака. Здається, у нього були 

чудові карти. 

— Пас, тасуємо карти,— розпорядився Маньчак.— На що це ви натякаєте? Що в нас 

підозрілого? — обурився він. 

— Ну, пане Вальдеку,— пирхнув дід.— Вам не вдасться мене переконати, що 

нормальні люди приходять восени грати в бридж у хутрі й спортивному костюмі! 

— Авжеж, приходять,— спокійно відказав Маньчак.— Від вас ми йдемо до 

тренажерного залу. 

— Нормальні люди не колупають у носі в присутності інших,— додала його половина, 

позбавляючи старого однієї з небагатьох радостей у житті. 

— При інших чи ні — усі час від часу це роблять,— вперто заявив дідусь.— Зате 

з бідоном на поясі справді рідко хто ходить. 
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— Коли я займаюся на тренажерах, мені хочеться пити.— Маньчак поправив бідон, 

який тиснув йому стегно. 

— Якби ж то в ньому був принаймні який-небудь чоловічий напій, я б це ще 

зрозумів,— іронічно скривився дідусь Генрик і підняв карти. Ніхто не сумнівався, що 

цього разу він класно зіграє. Навіть, якщо Буба не підтримає його своїми очками. 

— Нині вам страшенно не пощастить! — зрадів дід.— Я на вашому хутрі сухої 

ворсинки не залишу! — пообіцяв він і вийшов козирем. 

* * * 

Черга в сирійця була така довжелезна, що Буба вирішила податися на пошуки 

Клеменса. Вона не збиралася розповідати йому про власний план, але підгодовування 

родини виявилося непоганим способом, аби накопичити грошенят, потрібних для помсти 

Сталінові. 

— Мета виправдовує засоби,— пригадала собі дівчина один з дідових улюблених 

висловів, бо не була переконана, чи годування рідних за гроші виглядає етично. Схожі 

сумніви переслідували Бубу, коли вона подумки благала бабцю Риту якомога довше 

гостювати на Звіринецькій. Ці думки були цілковито протилежними до мрій решти членів 

родини, а віднині — ще й Маньчаків. 

Клеменс сидів на своїй лавці, підставивши обличчя під повіви вітру. 

Коли не йде дощ, то для нього це вже спека,— подумала Буба, порушуючи своїм 

«добридень» пополудневу тишу. 

— А-а-а! Вітаю вас, панно Бубо! — Клеменс ліниво розплющив одне око.— Доброго 

дня,— і він розплющив друге око.— Як бачите, проясніло, і погода майже пляжна. 

— Сьогодні вам не доведеться зігріватися пивцем,— Буба сіла поруч. 

— Нині в мене пляшка холодненького,— Клеменс помахав нерозлучною 

товаришкою.— Саме добре на спеку. Не бажаєте ковточок? Дуже раджу. 

— На жаль, мушу відмовитися. Обов’язки не дозволя ють! — відповіла дівчина із 

чарівливою усмішкою. 

— Певна річ,— чоловік витягнув з-під куртки свою пляшку.— Скільки житиму — 

пивце любитиму,— і з насолодою зробив великий ковток. 

— Я прийшла запитати, у які дні цей ваш Сталін грає в «Малому Рисеві»? 

— Краще тримайтеся від нього подалі. Сталін махлює. 

— Я теж,— Буба невинно потупила погляд.— То он звідки в нього таке прізвисько,— 

здогадалася дівчина. 

— Про що це ви? — не зрозумів Клеменс. 
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— Ну, це його прізвисько, Сталін. Мабуть, через те, що він ошукує людей… 

— Ні-і-і… — Клеменс глянув на Бубу так, ніби вперше її побачив.— Він Сталін, бо 

його звуть Юзеф. А що шахрує, то ми його звемо «Копер». 

— Чому «Копер»? 

— Ну, бо він махляр,— невтомно пояснював Клеменс.— Ви що, не чули про цього 

ілюзіоніста Копперфілда?.. 

— А-а-а… справді,— пригадала Буба. 

І Клеменс знову підставив обличчя під сонячні промені, а Буба повернулася до 

сирійського фаст-фуду. Зрештою, вона ж зобов’язалася нагодувати жертв експериментів 

бабці Рити… 

Операція «Горобинівка» 

— Дякуємо вам, але ми не голодні. Ми лише на хвилинку! — поквапився Маньчак 

з поясненнями, щойно пані Рита відчинила подружжю двері. 

— От і чудово, бо в нас нині дезінтоксикація,— бабусина посмішка свідчила про її 

прекрасний настрій. 

— У вас є щурі? — перелякалася Маньчакова, про всяк випадок підсмикуючи поли 

шуби. 

— Іноді трапляються! — за бабцею несподівано виріс дідусь. 

— Ми позбуваємося токсинів,— терпляче пояснювала пані Рита.— Якщо бажаєте взяти 

участь у програмі, слід спершу перевірити вашу вагу. Сьогоднішнє лікування полягає в 

медово-водному очищенні. 

— Інакше кажучи: медовуха в необмеженій кількості! — переможно вигукнув дідусь, 

але бабця погамувала його захоплення. 

— У цьому домі під час моєї присутності будь-який алкоголь заборонений. Навіть 

у вигляді цукерок з лікером чи популярних шоколадних пляшечок із коньяком. Тож якщо 

ви принесли якусь коробку… 

— Ми? — здивовано вигукнули Маньчаки.— Ми, люба пані, ніколи не приносимо 

жодних коробок із цукерками! — засопів обурений пан Вальдек. 

— Скажете таке! — пирхнула пані Віолетта.— Невже ми схожі на таких, що ходять 

у гості із власним шоколадом?! Як можна взагалі таке про нас думати! — гарячкувала 

вона. 

— Ти даремно хвилюєшся, дорога Рито,— пояснював дідусь, забираючи гостей до своєї 

кімнати,— наші любі друзі вже багато років приносять до цього дому виключно себе в 

різних іпостасях… — торохтів він так швидко, що Маньчаки навіть не встигли 

образитися. 
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— Пане Генрику,— Маньчакова хрипко зашепотіла, її голос звучав схвильовано.— Ви 

повинні нам допомогти… 

— Атож, атож, допомогти,— притакнув Маньчак. 

— Але що я, звичайний пенсіонер, можу для вас зробити? — удавано скромним тоном 

запитав дідусь.— Ви ж бо знаєте, що в цій країні пенсіонер значить менше, ніж дитина. 

Йому навіть грошової допомоги не видають, хоча й у нього наближається період 

памперсів… 

— Ну звісно! — пані Віолетта зальотно всміхнулася.— Ми саме про це й хотіли 

поговорити! Тобто… — затнулася вона,— про нашу дитину, тобто про вас… 

— А в чому справа? — дід виглядав переляканим.— Ви що, надумали мене всиновити? 

Буба стала на порозі з колодою карт. 

— Ми сьогодні не гратимемо,— попередив дівчину пан Вальдек.— А ви не бійтеся! 

Кого цікавить такий упертий стариган! — розвіяв він підозри пана Генрика. 

— Наприклад, мене,— Буба глянула на діда з ніжністю, яка мала б винагородити 

надмірну щирість Маньчаків. 

— Саме в цьому й полягає наша ідея та прохання! — пані Віолетта взяла старого за 

руки й благально зазирнула йому в очі. 

— Нічого не розумію,— дід безпорадно дивився на присутніх.— Чого ви, власне, від 

мене хочете? 

— Ми хочемо вами опікуватися,— пояснила Маньчакова, схлипнувши, а її чоловік 

скривився, наче в нього зуби розболілися. 

— А-а-а, будь ласка! — дід розкрив обійми.— Я до ваших послуг. Але спершу я б 

хотів, щоб ви докупили мені сигар і принесли якийсь заспокійливий засіб. Наприклад, 

звичайну горобинівку. Мені б не хотілося починати нашу співпрацю із чогось надто 

дорогого й вишуканого… 

— Дайте спокій! — пана Вальдека аж пересмикнуло.— Ми ж лише вдаватимемо… 

— Як це вдаватимете, якщо мені справді потрібна допомога? І Рита забрала в мене всі 

мої трунки,— не розумів дід Генрик.— То як ви хочете мною опікуватися? Про людське 

око? 

— Я так ціную ваш розум! — підлещувалася до старого пані Віолетта.— Ну, звісно, що 

так! Бачте,— вона заходилася жваво пояснювати подробиці,— у цьому центрі 

усиновлення, звідки ми збираємося взяти малятко, там, так би мовити, хочуть якихось 

доказів нашого вміння опікуватися… Ну, і Вальдусик сказав, якось до слова прийшлося, 

що ми вже багато років про вас турбуємося… 
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— Бо це правда! — утрутився Маньчак.— Хто б іще витримав стільки принижень 

і кепкувань, як не ми?! Ну, визнайте, пане Генрику! — звернувся він до діда. 

— Пане Генричку, любий, поговоріть з нашою кураторкою,— солоденько попрохала 

Маньчакова. 

— І скажіть цій дурепі, що дитині в нас буде якнайкраще! — пан Вальдек нервово 

крутнувся на стільці.— Після стількох років дружби ви ж можете для нас це зробити? 

— А що ж із цією горобинівкою? — поцікавився дідусь, удаючи, наче роздивляється 

свої нігті.— Такі розмови вимагають гартування духу… Щоб отак відкрити душу чужій 

бабі, мені потрібна підтримка… 

— Я вас підтримаю! — кинулася до діда пані Віолетта. 

— А я б волів горобинівку,— відсахнувся від неї старий. 

— Ну, що ж,— спохмурнів Маньчак.— Ви завжди були корисливим. 

— Тоді ми вас туди завтра відвеземо,— пані Маньчакова ніжно погладила свою 

шубу.— І ви розкажете кураторці всю правду! Адже зараз таких людей, як ми, просто не 

знайдеш! 

— Отут я з вами згоден! — старий тицьнув у пані Віолетту пальцем.— Таких, як ви, 

справді немає! У будь-якому разі, ви абсолютно незамінні, бо заспокоюєте мою потребу в 

ексцентричності. 

— Ну все годі, _ нетерпляче відповів Маньчак і, пропустивши дружину у дверях, із 

полегшею вийшов з дідової кімнати. 

— Що скажеш про партійку в бридж? — Буба сіла біля столу, забавляючись колодою. 

Часи, коли дід, угледівши карти, червонів від задоволення й негайно вмощувався у своєму 

кріслі, безповоротно минули. Тепер він дивився на онуку з ледь помітним занепокоєнням. 

А може, з надією, що вона відкладе гру до завтра. Зараз пан Генрик бавився 

комп’ютерною мишкою. 

— Дідусю,— зітхнула Буба, відчувши його німе прохання,— я собі зараз піду, але ми 

вже давно не проводили часу разом. І мені сумно за колишніми вечорами. 

— Знаєш що? — дід нервово закліпав очима.— Я й сам про це думав. Треба буде якось 

змінити цю звичку… 

— Ти не жартуєш? — у Бубиних очах спалахнула надія. 

— Та що ти! — обурився старий.— Нещодавно я навіть мріяв, аби нам вимкнули 

електрику на кілька годин. Уявляєш таке свято?! Ми могли б до самої вечері грати в 

бридж… Та що там до вечері! — змахнув він рукою.— Ми різалися б у карти до рання. Як 

колись… — замріявся дід, переводячи погляд на мерехтливий екран комп’ютера. 
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— Та бачу, що струм усе ще є, і новини на чаті теж,— зітхнув пан Генрик. Він завжди 

так зітхав, звертаючись до свого монітора. 

Тепер дідусь усміхатиметься до нього й пеститиме пластмасове черевце комп’ютерної 

мишки,— подумала Буба.— А я знову терпляче чекатиму на його повернення з далекої 

мандрівки. 

— Можна, я зазирну… — нервово прошепотів колишній завзятий бриджист, готуючись 

до нової віртуальної подорожі.— Мабуть, там нічого особливого, але краще глянути… 

Буба рвучко зібрала розкладені карти. Виходячи з кімнати, подумала, що через свою 

тривалу присутність в інтернеті, дід більше її не помічає, для нього вона стала однієї 

з мільйона віртуальних дівчаток. І Бубі, невідь чому, захотілося плакати. 

— Якщо чесно, то прізвисько Сирота повинен був отримати не Стась,— вирішила вона, 

вмикаючи диск із Бетховеном. І сльози попливли разом із симфонією. Невідомо чому, бо, 

власне кажучи, нічого такого не трапилося… 

* * * 

Наступного дня Маньчаки з’явилися рано-вранці. Перш ніж посадити дідуся до свого 

«Трабанта», їм довелося з’їсти тертої селери, яку бабця Рита запропонувала їм на десерт. 

Уздрівши їхні страдницькі обличчя, покірливо схилені над овочами, Буба майже повірила, 

що Маньчаки готові на все заради свого майбутнього нащадка. 

Дівчина провела дідуся поглядом, сповненим побоювань. Чомусь не могла повірити в 

його вміння будувати родину. От коли б ішлося про її руйнування, то інша річ. Тут він міг 

би стати чемпіоном Європи. Буба вирішила терпляче почекати на повернення трійці. 

Підсвідомо відчувала, що дідові знадобиться її допомога. 

Кухня без Бартошової скидалася на скляну посудину, сповнену крижаним холодом. 

Уже кілька днів, як тут не було звичної метушні, веселого порядкування. Мертвий 

холодильник не пропонував геть нічого, а кавоварка, забувши, як пахне кава, сиротливо 

стояла в оточенні непотрібного посуду. 

Смерть дому починається від кухні,— подумала Буба, намагаючись пригадати собі 

останній справжній обід. Їй навіть не заважало, що його, можливо, спожили б Маньчаки. 

Найважливішим було те, що він пахнув і збирав усіх у вітальні. 

Вітальні теж більше немає! — згадала дівчина. Кімната нагадувала кравецьку 

майстерню, де на всіх меблях лежали розкладені спідниці й блузки з мереживом, а 

телевізор стояв, накритий сукнею із блискітками. Буба була переконана, що ніхто 

з родини не насмілився б посягнути на бабусин вівтар, щоб, як раніше, спокійно 

переглянути який-небудь фільм Альмодовара. 
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Зате з бабусею щодня можна було займатися гімнастикою. Навіть тричі. Задля цього 

пані Рита вбиралася у випрасуваний спортивний костюмчик і пританцьовувала в такт 

радіо, дивлячись на своє відображення в скляних дверях. 

Через тиждень телевізійного посту дідусь голосно висловив свій протест. Нагадав, що 

навіть під час перебування Астріди на Звіринецькій було менше проблем. Бо вона не 

привласнила телевізійний пульт і не заборонила харчуватися «Гарячими кружками». Ну, 

і в ідеологічному плані була менш небезпечна, бо її філософські погляди стосувалися 

виключно Марисі. 

Ніхто, крім Буби, не замислювався над дідовими аргументами. Тато вдавав, що нічого 

не змінилося, а мамі навіть не доводилося прикидатися, бо вона була зайнята Протеком та 

книжкою, і не відчувала свекрушиної присутності на власній шкурі. 

— Бубо,— бабуся звернулася до онуки, яка сиділа на кухні,— бездіяльність — друг 

геморою! — нагадала вона дівчині про гасло дня.— Устань, зробимо кілька нахилів, щоб 

покращити тиск. 

— У мене нормальний тиск, бабусю,— відповіла Буба. 

— А буде ще кращий. 

— А я не хочу кращого. 

— На щастя, не тобі вирішувати, що для тебе корисніше,— заявила бабця Рита.— 

Вправляйся! І р-р-раз, і два, і р-р-раз, і два… 

Бабуня в спортивному костюмі була ще більш невблаганною, ніж Шварценеґґер, тож 

Буба слухняно зробила кілька нахилів. 

— Жахлива фігура, жахливі стегна, жахлива постава,— прокоментувала бабуся 

онуччині спроби.— Якби Павелек мене послухався й оженився з панною Мизгальською, 

ти була б ідеалом. 

Буба вирішила не вдаватися в дискусію. Бо навіщо всоте пояснювати, що із цього 

батькового вибору якраз нічого хорошого б не вийшло. Навіщо переконувати, що в 

доньки пані Мизгальської, чию фотку бабця Рита завжди мала при собі, тупа посмішка 

зубрилки й обличчя, не обтяжене розумом. Значно легше зробити кілька нахилів 

і вислухати сувору оцінку. Тим часом на парковку перед будинком різко в’їхав «Трабант». 

Пан Вальдек дивом загальмував перед смітником, і за мить авто викинуло із себе трійцю 

химерних пасажирів. Процесія, очолювана дідом, з неймовірною швидкістю попрямувала 

до парадного. 

— Бачила б це бабця! — посміхнулася Буба, здивована, що дідусь так жваво перетнув 

подвір’я. Але відразу схаменулася. Дідусів крос нагадував, швидше, звичайну втечу від 

Маньчаків. 
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— Дайте мені святий спокій! — вигукував пан Генрик дивовижно тонким голосом, 

затуляючись від парасольки, якою пані Віолетта силкувалася його штрикнути.— Адже я 

вас хвалив, як міг! 

— Ти, старий дурню!!! — Маньчакова не добирала слів, продовжуючи вимахувати 

парасолькою, якою замалим не тицьнула бабці в роззявлений від подиву рот. 

— Та що це ви тут виробляєте! — пані Рита схопилася за знаряддя тортур і смикнула 

його до себе. 

— Поверніть дружині парасоля! — репетував Маньчак.— Досить того, що ви 

позбавили нас дитини!!! 

— У мене є «Деприм» у вигляді чудового чайку,— бабця намагалася вгамувати 

коридорну війну. 

— Знаєте, де я бачив ваш «Деприм»? — пан Вальдек глипнув на присутніх поглядом 

оскаженілого звіра. Усі замовкли, а Маньчак, уражений власною сміливістю, заридав. 

— А я так хотіла стати матусею! — приєдналася до нього дружина. 

— Хіба ж це проблема? — бабуся вочевидь зраділа можливості випробувати нову ідею, 

яку називала «програмою віри у власні сили».— Ви повинні повторювати від двадцяти до 

ста разів щодня: «Я буду мамою, я буду мамою…». 

— Та вгамуйтеся ви нарешті! — вигукнув Маньчак.— Через цього… негідника,— і він 

зневажливо глянув на діда Генрика,— нам із дружиною залишається хіба що розлучитися! 

Дідусь явно почувався незатишно під поглядами всіх присутніх, і Буба чудово це 

бачила. Старий ледь зіщулився, відводячи очі вбік, проте все ще намагався козиритися. 

— Я хотів, як краще,— пояснив він.— Зробив усе можливе! А що люди, як завжди, 

невдячні, то немає на те ради… 

— То що, власне, трапилося? — Буба випередила новий напад Маньчака, який знову 

кинувся до дідуся. 

— Нехай він сам розповість! — Маньчакова кивнула в бік винуватця. 

Дідусь набрав повітря, але всі почули тихенький голос скривдженої дитини. 

— Ну, що ж… — почав він, зрозумівши, що не має іншого виходу.— Пані куратор 

запросила мене до свого кабінету на розмову про те, чи здатні Маньчаки опікуватися 

дитиною. І я дав їм щонайкращі рекомендації. А у свою чергу, пані куратор, здається, її 

звуть Маґдаленка, це фантастична жінка! І яка вишукана ніжка в туфельці! Ви не звернули 

уваги, пане Вальдеку, на її литочку? 

— Я вам зараз покажу литочки! — загарчав Маньчак. 

— А про що ж запитувала ця пані? — Буба намагалася говорити заспокійливим 

голосом психотерапевта. 
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— А, таке собі! — дідусь зневажливо махнув рукою,— дурниці… 

— Дурниці? — пані Віолетта схопилася за серце.— Ми за дитину боремося, а для вас 

це дурниці? 

— Ні, що ви, дитина не дурниці! — заперечив дід.— Я такого не казав! Я мав на увазі 

ці запитання. 

— Тобто? — не здавалася Буба. 

— Ну, що я ціную в ставленні Маньчаків до себе… Як вони мене доглядають, як ми 

разом проводимо час… от і все,— з полегшею закінчив старий. 

— І знаєте, що він їй наплів? — Маньчакова відняла руки від серця, й лише зараз усі 

помітили, що на її блузці спереду дизайнер розташував зображення двох мішеней.— 

Сказав, що ми його сп’янчуємо, приносимо регулярно по кілька пляшок з різними 

трунками. А за сьогоднішню поїздку він додатково отримає від нас горобинівку! — 

розридалася пані Віолетта. 

— І ще сказав, наче ми йому купуємо сигарети й сигари, бо він живе з потворами, які 

не розуміють його справжніх потреб! — загримів Маньчак. 

— І що ми дуже гарно проводимо разом час. Що можемо до світанку різатися в карти! 

Так і висловився «різатися»! — Маньчакова втирала сльози, які капали на її мішені.— 

І що він нас цінує, бо в картах ми маємо честь. Завжди сплачуємо борги, навіть, якщо 

довелося б заставити квартиру… 

— Або, що жодна нічна гулянка в місті без нас не обійдеться! — докинув Маньчак.— 

І що характер у нас ого-го, бо коли нас витурять з тієї гулянки у двері, то ми повернемося 

у вікно! 

— А насамкінець,— промимрила Маньчакова крізь сльози,— ляпнув, що найбільшою 

нашою вадою є обжерство. 

— І навіть згадав про Віолеттині здуття, на доказ того, що ми об’їдаємося без міри,— 

Маньчак зовсім розстроївся й сів на «Людовика». 

— Ну, то ви, тату, непогано розрекламували друзів,— утрутився Бубин батько, насилу 

стримуючи посмішку. 

— От і я так уважаю! — пожвавішав дідусь, але вгледівши вираз зятевого обличчя, 

негайно відмовився від Павлового захисту. 

— Ви могли сказати, що старенький «теє»… — порадив батько. Уся ця метушня його 

вочевидь розважала. 

— Ми намагалися, аякже! — Маньчак здавався переможеним.— Говорили пані Маґді, 

що він несповна… ну, зрозуміло. 
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— І що навіть переніс операцію на відкритому мозкові,— додала Маньчакова,— на 

жаль, невдалу… 

— Але все марно! — слова пана Вальдека пролунали, наче жалобний дзвін.— Він цій 

бісовій кураторці відразу сподобався. Ще мить, і вона віддала б йому наше дитятко.— 

Маньчак, здавалося, от-от розплачеться знову. 

— Справді, незрозуміло, кого беруть на роботу до таких центрів! — нарікала пані 

Віолетта.— Я б таку… — вона замовкла, підшуковуючи відповідну кару,— за руді патли 

й до канави! 

— Руде волосся, люба пані, може бути бездоганним,— вгамувала її запал бабуся Рита, 

легенько торкаючись своєї свіжої завивки рубенсівського відтінку.— А в канавах, пані 

Віолетто, не ображайтеся, частіше можна зустріти таких розкошланих блондинок, як-от 

ви. 

— Не переймайтеся,— Буба спритно змінила тактику.— Дідусеві розповіді не можуть 

на щось вплинути! Гадаю, настав слушний момент, аби випити чаю з малиновим варенням 

та пончиками. Я збігаю за ними, а бабуня допоможе мені із чаєм,— дівчина спрямувала на 

неї благальний погляд. 

— Ну, що ж. Якщо вже без пончиків не можна випити корисного чаю,— неохоче 

згодилася літня пані. 

А коли всі, крім дідуся, якого покарали, відіславши до його кімнати, ласували 

смачними пончиками, у дверях з’явилася щаслива мама. 

— Усім доброго дня! — проспівала вона.— Ви вже чули про зйомки фільму за моєю 

книжкою? Які ви молодці, що вирішили це зі мною відсвяткувати! — Мама обнімала 

здивованих рідних і не менш приголомшених Маньчаків. 

— Хвилиночку,— тривала тиша примусила її занепокоїтися.— А може, усе це з нагоди 

того, що ви забрали дитинку? Це було б так чудово, якби в нас одночасно з’явився фільм 

і малюк! — з ентузіазмом вигукнула вона, але чомусь її захвату ніхто не поділяв. 

Ролі роздано 

Побачивши Бубу та її собаку, Клеменс так зрадів, що вперше підвівся з лавки. 

— Я вже подумав, що ви, панно Бубо, вирішили припинити нашу дружбу,— зізнався 

він.— І тому змінили місце прогулянок. А я тим часом для цієї волохатої панянки ношу 

телячу сардельку, от уже кілька днів. Чесно кажучи, вона вже трохи підсмерджує… 

Добавка з апетитом поглинала подарунок, незважаючи на термін його придатності. 

— Любий пане Клеменсе,— Буба присіла на мокрій лавці,— ми обидві про вас 

пам’ятаємо, просто останнім часом нас затримували домашні справи. Іноді так буває, що 
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дім перетворюється на пекло, а всілякі дрібниці ростуть як на дріжджах, перетворюючись 

на великі проблеми… 

— Я вас чудово розумію,— Клеменс серйозно кивнув головою.— У мене самого були 

неприємності, коли Сталін привласнив нечесним шляхом пенсію моєї матусі. Тоді вона 

дуже на мене гнівалася. У такі моменти стресу я міг би вам, панно Бубо, запропонувати 

розслабитися за допомогою цієї пляшки пива. 

— Дуже дякую, але нині я цим не скористаюся,— усміхнулася Буба. 

— Будь ласка, немає за що,— увічливо відповів Клеменс. 

— Натомість я мушу зіграти з паном Сталіним у бридж,— заявила дівчина.— Скажіть 

мені, коли це можливо. 

— Категорично ні! — Клеменс підхопився з лавки.— Якщо у вас забагато грошей, 

краще роздати їх тим, хто цього потребує, а вищезгаданий Сталін до них аж ніяк не 

належить! 

— Лише один раз,— Буба благально глянула на знайомого. 

— Що один раз? 

— Зіграю з ним тільки одну партію,— відповіла дівчина. І якщо втрачу бодай грош, то 

більше ніколи зі Сталіним не гратиму. 

— Навіщо це вам, панно Бубо? — не міг зрозуміти Клеменс. Якби я з ним не грав, то 

міг би щодня відчиняти шафу й милуватися своїм весільним костюмом. Як він гордо 

висить, ґудзиками поблискує. Мені так шкода тих часів, ви й не уявляєте… 

Буба ладна була голову дати на відсіч, що на Клеменсових очах з’явилися сльози. 

Чоловік відвернувся від Буби, удаючи, наче шукає Добавку в кущах. 

— Крім того, ви мене трохи розчарували,— насмілився він зізнатися. 

Буба не зрозуміла. 

— Я спершу гадав, що ви не з тих, котрі прагнуть мати все,— із жалем сказав 

Клеменс.— Але світ зараз такий, що всі хочуть мати все й відразу. І мені це не до 

вподоби,— рішуче продовжував він.— Бо світ один, а людей багато, на всіх не вистачить! 

Ось, приміром, мій костюм. Це правда, що мені хотілося його мати й тішитися ним. Але 

Сталін теж людина, отже, мабуть, надійшла його черга милуватися. То що ж мені робити? 

Я змирився із цим нещастям. Та ще й Богу дякую, що не взяв шлюбу із Криською, котра 

стервом виявилася,— тихо говорив Клеменс.— Проте… Мабуть ніхто з нас не 

позбавлений пристрастей… 

— Мені прикро, що я вас так розчарувала, проте наполягаю на зустрічі зі Сталіним,— 

не здавалася Буба.— Пере дайте йому при нагоді, що я хочу з ним зіграти й маю цілком 

пристойні гроші. 
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— Якщо ви цієї суми прагнете позбутися, тоді звісно,— відгукнувся Клеменс. 

— Я була б вдячна за інформацію, коли пан Сталін матиме для мене час. Я живу в 

цьому будинку. На третьому поверсі. 

Буба докладно подала свою адресу, не зважаючи на розчарований вираз обличчя 

знайомого. Клеменс більше не посміхався. Він похмуро притакував і цього разу 

попрощався першим. 

— Радий зустрічі, але мені час до матусі. А вам бажаю гарного дня,— чолов’яга ледь 

уклонився й рушив у бік старих кам’яниць. 

* * * 

Мама сиділа посеред вітальні й нагадувала зірку, що зійшла з небосхилу. Ледь 

збентежена, проте готова до будь-яких запитань, вона давала рідним інтерв’ю. Бубі на 

мить здалося, що дідусь, бабця Рита й батько, які невідривно дивилися на маму, скидалися 

на бідних родичів на прийомі в знаменитої Софі Лорен. 

— Не можу повірити, що роман екранізують! — повторювала вона із сяючим 

поглядом.— Якби не пан Протек, жовта преса продовжувала б писати, що я королева 

кітчу. 

— Королева кітчу,— голосно повторив дідусь.— Звучить доволі непогано… 

— І, на жаль, правдиво,— додав батько. 

Мама не звернула на ці зачіпки найменшої уваги. 

— А тим часом пан Протек, мій збавитель, зустрівся із продюсером… 

— Яка мужність! — продовжував іронізувати тато. 

— І уявіть собі,— не здавалася мама,— що цей продюсер, кажуть, мільярдер, 

прочитавши мій роман, не міг спокійно спати! 

— Ще б пак, кошмари почали снитися,— батько був непохитний. 

— Пробач, Маріє, це буде фільм жахів? — увічливо поцікавилася бабця Рита. 

— Ні,— буркнула мама, уже трохи роздратована чоловіковими кпинами.— Це 

розповідь про кохання. Але дуже зворушлива. 

— От коли б вона ще зворушила гаманець цього мільярдера,— дідусь повернувся до 

земних реалій. 

— А мені б хотілося, щоб Марися коротенько розповіла нам про сюжет,— бабуся 

глянула на невістку з рідкісною для неї симпатією. 

— Із задоволенням,— мама скромно потупилася.— Зізнаюся, що я й сама розчулююся, 

варто мені подумати про «Ув’язнених у сідлі». 
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— Це автобіографічна розповідь про роман моєї дружини з паном Протом, знову 

втрутився тато,— і в цьому й полягає весь драматизм та складність твору! — злостиво 

додав він. 

— Із паном Протеком,— виправила мама.— Мій роман розповідає про запізніле 

почуття. Їй уже під п’ятдесят, а йому немає й сорока,— почала вона. 

— Ну, то ж героїня зовсім молода,— у голосі бабці Рити забриніла щирість, за що мама 

обдарувала її чарівною посмішкою. 

— Вони знайомляться під час їзди на конях. І проводять разом у стайні багато часу… 

— У стайні, кажеш? Гм-м-м… — замислилася бабця.— Не надто романтичне місце… 

Але якщо вони гарні люди, то навіть стайня може виявитися раєм для закоханих… 

— От-от. А вона, Неллі, втікає до коней від чоловіка-тирана, від його постійних 

ревнощів і зрад,— мама промовисто глянула на батька, який саме готувався 

продемонструвати дружині чергову в’їдливу посмішку. 

— Кінь чимало стерпить,— погодився дідусь, задоволений, що може, нарешті, 

приєднатися до розмови.— Пригадую, як колись, здається, ще до війни, не пам’ятаю, якої, 

полковник Станько, котрий важив,— дрібничка! — сто сорок кілограмів, сідав на свою 

шкапину, у якої було прегарне ім’я — Південна Лазур. І ця Лазур, уявіть-но, витримувала 

полковника Станька, який любив повторювати, що коли б Господь Бог з істот жіночої 

статі обмежився створенням шкапи, чоловіки були б набагато щасливіші. Авжеж, 

далекосяжне порівняння,— покірно зізнався дід, дивлячись на обурені обличчя присутніх 

дам. 

— У кожному разі,— продовжувала мама, оминувши мовчанкою дідусеві теревені,— 

моя героїня довго опирається почуттям до молодшого за неї чоловіка, бореться із собою, 

бо вона — жінка шляхетна й порядна. Але настає такий день… 

— Нехай-но я вгадаю! — не втримався тато.— Настає день, коли наша Неллі, 

продовжуючи опиратися спокусі, потрапляє в тенета кохання! А потому чоловік цієї 

нещасної вмирає від інсульту. Закохана пара присягається одне одному в незгасних 

почуттях, і навіть родинні інтриги не в змозі їм завадити,— закінчив він тоном пророка. 

Після такої татової сміливості Буба боялася навіть глянути на батьків, але на її подив 

мама схопилася зі стільця і, обіймаючи спантеличеного чоловіка, шепотіла йому на вухо: 

«Любий Пацику, коханий чоловіченьку… Прочитав книжку своєї дружиноньки… І навіть 

не зізнався мені, шибеник…». 

— Ну… що ж — тато явно тягнув час, тарабанячи пальцями по столі.— Ти, Марисю, 

мене недооцінюєш… мабуть… 
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— Але все зміниться! — Мама радісно плескала в долоні.— Усе віднині зміниться! От 

побачите! 

— А ролі? — бабуся Рита продемонструвала непідробний інтерес до маминих 

успіхів.— Ти матимеш на це якийсь вплив? 

— Цього, люба матусю, я не знаю, хоча, якщо чесно, у мене є щодо цього власні думки. 

— Які саме? — допитувалася бабця. 

— Ну… Бродзик у ролі Нелл і й Закосцельний у ролі її коханого,— заявила мама. 

— Я іншого й не сподівався,— увічливо зауважив дід. 

— Бродзик, кажеш… — висловлювала бабця сумніви.— Але ж ти казала, що це не 

дуже молода жінка… 

— Ну… так… — замислилася мама.— Справді. Але якщо Бродзик доробити кілька 

зморшок? Як ти гадаєш, Павелку? Зо дві на шиї та якусь біля очей… 

— Без проблем! — підтримав її тато тоном знавця.— Це може навіть цікаво виглядати. 

Усі із часом старіють, а твоя героїня здаватиметься старшою, а потім помолодіє від 

щастя,— пояснив він, і родина полегшено зітхнула. Фільм було врятовано. 

— Побачите! — мама глянула на всіх звитяжним поглядом.— Наше життя цілковито 

зміниться, і здається, ми можемо подумати про маленький будиночок… 

— А може, і для мене знайшлася б малесенька роль? — тато вже більше не намагався 

кепкувати. Запитання пролунало якось жалібно й щиро, і це здивувало Бубу. 

— Звичайно, любий! — мама була ладна неба татові прихилити.— Можна ввести сцену 

із крамницею. Ти міг би продавати аксесуари для їзди верхи… — вона нашвидку творила 

сценарій. 

— Знову крамниця? — зітхнув батько.— Продавати й продавати… Наче я більше ні на 

що не здатен… 

Бубі стало прикро, що тато ще не почавши працювати з аксесуарами, уже знеохочений 

новою роботою. 

Прислухаючись до чимраз сміливіших мрій, пов’язаних з витрачанням майбутнього 

багатства, дівчина подумала, що це схоже на повтор якогось комедійного серіалу, 

баченого не раз і добре знаного. Причому саме вона завжди опинялася на другому плані. 

А власне кажучи,— майнуло в її голові,— цей другий план ніхто не цінує. Ти 

перебуваєш у тіні справжніх зірок, проте саме звідти видно, як слабо вони сяють. 

— Бубо, принеси коньячок і чарки. Ми повинні відзначити успіх твоєї знаменитої 

мами! — урвав її роздуми тато. А дідусь аж почервонів від задоволення. І Буба знала, що 

причина його щастя криється аж ніяк не в доньчиних успіхах. Бо дід радів синиці в жмені, 

а не журавлю в небі, а принесений онукою коньяк якраз і був тією синицею. 
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Несподіванка на цвинтарі 

Листопад завжди починався однаково. Не лише вогниками свічок на приміських 

кладовищах, але й пронизливим холодом, який примушував перехожих піднімати коміри, 

і вітром, котрий видирав у них з рук кольорові парасольки. 

— Із чим у тебе асоціюється листопад? — запитала Буба в Сироти. Вони швидко 

прямували до кладовища, несучи свічки, котрі збиралися поставити на занедбаних 

могилах. Цей щорічний ритуал, який уже багато років здійснювали Буба з дідом, дуже 

сподобався Стасеві. Настільки, що він погодився замінити літнього добродія, бо той не міг 

відірватися від свого монітора. Сирота гордо ніс кільканадцять свічок у пластикових 

баночках, які голосно брязкотіли в його рюкзаку. 

— Листопад насамперед із холодом, бо тоді в мене червоніють руки. Я завжди забуваю 

рукавички. А ти? 

— А в мене з мокрими мартенсами. Бо вони починають промокати,— зітхнула дівчина. 

Друзі йшли мовчки, із приємним відчуттям, що на цвинтар їх провадить внутрішня 

потреба, а це зовсім інша справа, ніж відвідування могил рідних чи близьких. 

— Ти теж це бачиш? — Сирота зупинився як стій. 

Перед ворітьми старого кладовища різко спинився блискучий лімузин. Добре знайомий 

друзям як засіб перевезення Йольки. 

— Невже пан директор з нареченою? — висловила Буба думки вголос.— Якось я їх 

собі тут не уявляю… Ресторани, торгові центри, демонстрації моди, кінотеатри — це 

зрозуміло. Але тут? Йолька на цвинтарі виглядає більш, ніж дивно, якщо ти доганяєш, про 

що я. 

— Авжеж! — пирхнув Стась.— Йолька навіть у школі виглядає дивно,— додав він 

замогильним голосом, і Буба подумала, що Сирота пристосував свій голос до оточення. 

Тим часом з машини, для якої насилу знайшлося місце між іншими авто, вийшов 

Ксавер. Послужливо підбіг до дверцят з іншого боку й відчинив їх перед своєю 

супутницею. 

— Оце-то так! Ну й краля! — захоплено промовив Стась.— Щось мені здається, що 

нашій Йольці доведеться купити собі велосипед. А ти, Бубо, не переживай! — потішив він 

раптово поблідлу подругу.— У хлопця розвинувся гарний смак, от і все! 

— Якби ж то все,— прошепотіла Буба.— Із цим піжоном приїхала моя сестра… 

— Ти що, жартуєш? Хоча… не знаю,— Сирота силкувався виправити ситуацію 

й утупився в Бубу.— Може, ви трохи й схожі… Наприклад, щоки у вас майже однакові. 
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Буба сповільнила кроки. Фіолетовий плащик Ольки, яка висіла на директоровому плечі, 

жваво попрямував до головного входу. На щастя, на цвинтар провадила ще одна хвіртка, 

стежка від якої вела до найстарішої частини кладовища. Буба рушила туди. 

— Тут найбільше занедбаних могил,— сказала дівчина. Вона намагалася посміхатися, 

але щойно побачена картина не давала їй спокою. Тож Буба простувала мовчки, 

торкаючись кінчиками пальців порослих мохом хрестів, які гордовито стояли на сторожі 

вічного спокою. 

— Даремно ти переймаєшся,— Сирота спробував повернутися до теми.— Навіть, якщо 

твоя сестра й зустрічається із цим прилизаним клоуном, то вона ж не дурна, і це 

захоплення в неї швидко минеться,— утішав він подругу, шкодуючи, що їхній піднесений 

настрій де й подівся. 

— Помиляєшся,— тихо відповіла Буба. 

Спершу їй хотілося обуритися, вихлюпнути на сестру тонни гніву й зневаги, яка в ній 

аж закипала. Та за хвилю дійшла висновку, що ця справа вимагає розмови із самою 

Олькою, а не зі Стасем. 

— Поговоримо про це іншим разом, о’кей? — запропонувала вона, помовчавши, а 

Сирота широко посміхнувся у відповідь. 

* * * 

— Дідусю, я хотіла б порадитися.— Буба благально вдивлялася в плечі старого, схилені 

над клавіатурою. 

— Ентер! — вигукнув дід і глянув на онуку блакитними очима крізь скельця 

окулярів.— Хіба це так терміново? Бо зараз, моя дорогенька, я саме обмінююся з Лавиною 

поглядами щодо самотності. 

— То й що? — Бубі вривався терпець. 

— А те,— ледь роздратовано пояснював дідусь Генрик,— що ми з нею страшенно 

самотні люди. І я не можу покинути цю, можливо зневірену, усіма покинуту людину лише 

тому, що тобі заманулося теревенити… 

— Не вірю власним вухам,— навіть глухий почув би, що Буба от-от заплаче.— Може, я 

теж самотня? Колись, принаймні, це тебе цікавило… — додала вона замислено. 

Фортепіанний концерт лунав так голосно, що дівчина не почула, як відчинилися двері. 

— Я прийшов побазікати. І перепросити,— дідусь почав з того, що зменшив гучність 

Бетховена.— О, тепер краще,— сказав він, коли в кімнаті запала тиша. 

Буба сіла на ліжку й витерла рукавом очі. Сльози зникли, залишився тільки глибокий 

смуток, який важко було подолати. 
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— Обіцяю,— дідусь підніс правицю,— що завжди, коли буду потрібен, я тебе 

вислухаю. Навіть, якщо доведеться перестати переписуватися з Лавиною. 

— Це незвичайна справа, тому мені потрібна твоя порада,— Бубині губки знову 

викривилися підківкою, але дідусь швидко заговорив. 

— Я знаю. Ти ж ніколи не морочиш мені голову дурницями. Тому ми з тобою 

й схожі,— зробив онуці комплімент старенький.— Шкода, що про твоїх батьків цього не 

скажеш, але на щастя, у тебе є я. 

— Я бачила нині на цвинтарі Ольку… 

— Співчуваю. Завжди, коли вона до нас приходить, у мене поганий день,— зізнався 

дід. 

— Але вона була не сама… Тобто,— дівчина заплуталася,— з таким собі прилизаним 

Ксавером, директором, під яким двадцятеро людей. 

— Двадцятеро з Олькою чи без неї? — прискіпувався дід Генрик, але Буба лише 

зневажливо посміхнулася у відповідь. 

— Ти даремно непокоїшся,— мовив дід.— Може, вони разом були на роботі. 

— На кладовищі? Першого листопада? — недовірливо спитала Буба. 

— Ага, то в нас нині свято? — здавалося, дід живе за власним химерним календарем, 

у якому позначено інші свята й інша дійсність. 

— Ти ходила на кладовище зі свічками? — допитувався старий, неспокійно 

вмощуючись на краєчку ліжка. Йому стало соромно, що він забув про їхню щорічну 

традицію. 

— Так, із Сиротою. 

— Боже мій! — співчутливо зітхнув дідусь.— На могилу його батьків? 

— Ні, у Сироти є батьки,— заперечила Буба, зрозумівши, що дідові небагато відомо 

про її друзів. 

— Дивно, але буває. Я, наприклад, вважаю, що всі ми до певної міри сироти. 

Наприклад, ти. У тебе теж є батьки. І нічого хорошого із цього не випливає,— почав він 

розвивати складну теорію. 

— А Ксавер, ну, той, із яким Олька,— Буба повернулася до розмови про сестру,— він 

зустрічався останнім часом з Йолькою. Тобто, підвозив її… І Йолька, мабуть, думає, що 

вони й досі зустрічаються… 

— Ну, твоєю Йолькою я б узагалі не переймався. Тим більше, що вона взагалі не думає. 

— Я не через неї переймаюся. Мене цікавить, що робить моя сестра на кладовищі із 

чужим хлопцем. 
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— Слушне запитання. Кладовище взагалі мало відповідне місце для побачень. 

Зателефонуй до неї, може, вона тобі пояснить. 

І перш ніж Буба зраділа такому легкому розв’язанню проблеми, пролунав сигнал 

домофона. 

— Це ти, Оленько? — допитувалася в слухавки бабця Рита. 

— Мені здається, що вже немає потреби дзвонити,— підморгнув дідусь і подався до 

себе, на позиції командувача комп’ютерною мишкою. 

Ольчин фіолетовий плащик важко ліг на «Людовикові», а його власниця обмінювалася 

з бабусею повітряними поцілунками. 

— Ну! — вираз бабчиного обличчя свідчив, що та пишається старшою онукою,— бачу, 

що ти вдалася в батька! Ти схожа на мене в молодості. Навіть якісь гени Мизгальських 

у тобі присутні. Тобто, я не певна, але щось таке є… 

— Не знаю я жодних Мизгальських. Привіт, Бубо! Усім привіт! 

— А де решта? — допитувалася мама, яка встигла приєднатися до вітального 

комітету.— Я так давно не бачила Францішека. 

— Він почав говорити,— похвалилася Олька.— Навіть пащекувати! 

— По-англійському? — допитувалася мама. 

— По-англійському він намагається вийти з балкону на вулицю. Постійно треба за ним 

стежити. 

— А Роберт із тобою не прийшов? — запитав тато, визирнувши до передпокою. 

— Ні, бо саме пильнує Францішека, аби той не випав з балкона на вулицю. 

— Як добре, що ти прийшла! Ти ж іще не знаєш останніх новин! — Мамине обличчя 

набуло таємничого виразу. 

— За мотивами роману твоєї мами зніматимуть фільм,— не втрималася бабця. 

— Мамо, не за мотивами, а екранізуватимуть весь роман! Пан Протек каже, що такого 

незрівнянного сюжету не можна скорочувати, бо це знищить мистецьку вартість фільму. 

— Клас! — Ольчині очі зробилися ще більші.— А матимеш вплив на вибір акторів? — 

допитувалася вона, сягаючи по сухофрукти.— Я тут подумала, що було б чудово 

дебютувати у творі власної матері. Якусь епізодичну роль, щось таке… 

— Епізодичну, кажеш… — Мама глибоко замислилася.— Ти могла б грати молодшу 

сестру чоловіка Сандри, яка наприкінці виявляється зовсім не його сестрою, а сестрою 

конюха. Він, звісно, маловажливий герой, але потому цей конюх отримує за заповітом від 

матері чоловіка-тирана чималий спадок. Звісно, із кіньми,— додала мама набираючи 

й собі пригорщу чорносливу. 

— Та можу бути і його сестрою, чого б і ні? — зраділа Олька.— А Роберт не дзвонив? 
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— А мав дзвонити? — запитала Буба. 

Олька лише стенула плечима, не відповідаючи сестрі. Потягнулася з насолодою 

й театрально позіхнула. Захоплена нею бабця Рита гордовито поправила свіжу завивку. 

— Боже мій,— бабуся піднесла руки вгору, наче грала на сцені.— Я немовби себе бачу! 

Щоправда, у мене був дещо більший бюст і трішечки вужча талія, але такі дрібниці можна 

легко виправити. До того ж, за невеликі гроші, наскільки я знаю,— закінчила вона вже 

тихіше, проте всі, включно з татом, глянули на неї з раптовим подивом. 

Олька залишила по собі кілька кісточок від чорносливу, ледь відчутний аромат 

парфумів і… неспокій. Так Буба подумала про відвідини старшої сестри, і попередні 

побоювання, які стосувалися Ольчиних особистих справ, набули небувалих розмірів. 

Бо Олька збрехала. 

Із її скупої розповіді про сьогоднішній ранок випливало, що Ксавера насправді звати 

Францішек, що він егоїстичний одинак, який зганьбив маму на цвинтарі, а крім того ще 

й упісявся в штани. Весь час, доки сестра натхненно вигадувала, Буба питально дивилася 

на неї, але та лише надягла своє фіолетове пальтечко й рушила до виходу. 

Буба не вперше залишалася сам на сам з родинними проблемами. Незважаючи на 

прикре відчуття, яке залишилося після Ольчиних відвідин, дівчина відчувала полегшення, 

що разом із сестрою зникли всі незручні запитання. Проте Бубу не полишало передчуття, 

що справжні проблеми ще попереду. 

— Може, я перебільшую? — намагалася вона втишити емоції. Рушила до кухні, 

вирішивши, що найкращим заспокійливим засобом для неї зараз стане плитка шоколаду. 

Але в місці, де зазвичай лежали солодощі, дівчина побачила тільки злиплу грудку кураги. 

І хоча бабці Рити поруч не було, Буба дала б голову на відсіч, що за спиною лунає її 

переможний сміх. 

Кому Рив’єра, а кому й кар’єра 

Настрій у Йольки був пречудовий, та й виглядала вона так, ніби її щойно призначили 

начальницею асистенток, або навіть начальницею над начальницями. 

— Мій Ксавер бере мене за кордон! Клас, правда? — похвалилася вона Бубі й Сироті, 

щойно дзвоник припинив терор Пандемії. 

— Це чудово! — радісно відреагувала Буба, попри те, що саме отримала двійку й могла 

поводитися стриманіше. 

— Ксавер такий закоханий! — щебетала Йолька, а Бубі хотілося одного: щоб так було 

насправді.— Ми полетимо літаком, от тільки не знаю, що взяти, голубе бікіні чи той 

купальник з пальмами,— дівчина переймалася своїм гардеробом більше, ніж черговою 

одиницею. 
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— А куди ви полетите? — запитав Сирота. 

— На Равіолі,— гордо заявила Йолька.— Кажуть, там дуже гарно. 

— Равіолі? — засумнівався Стась.— Мабуть, на Рив’єру, от тільки скажи, яку саме. 

— Закордонну,— Йолька зверхньо глянула на однокласника.— Як наклацаю фоток, то 

побачиш,— додала вона директорським тоном.— Принаймні, трохи побачиш світу, бо на 

своєму поламаному велику ти навіть до школи не можеш доїхати. 

Сирота подивився на Йольку співчутливим поглядом, а Буба перестала посміхатися. От 

уже кілька тижнів, як Стась регулярно пропускав уроки математики й фізики. Навіть 

Йолька, котра не надто зловживала відвідуванням школи, зневажливо називала його 

сачкістом. З англійської Сирота теж ушивався, хоча перші контрольні понаписував на 

шістки, за що його замалим не прозвали Англюком. Класом поповзли чутки, що Стась 

покине навчання після першого семестру, а Йолька навіть цьому раділа. 

— Нарешті з’явився хтось, поряд із ким мене можна вважати зубрилкою,— задоволено 

сказала вона. Буба знала, що Йолька приязніше ставилася б до Стася, якби той попрохав 

у неї номер телефону чи запропонував піти до «Брудзя». Тобто, номера б вона йому не 

дала, до «Брудзя» б не пішла, але принаймні ставилася до хлопчини поблажливіше. 

Проте Сирота аж ніяк не збирався підбивати до Йольки клинці. Він проходив повз неї, 

наче дівчина була манекеном у крамниці з вишуканими жіночими блузками, які його 

анітрохи не цікавили. 

На уроці географії Буба думала про те, що мусить серйозно поговорити зі Стасем. Вона 

в жодному разі не збиралася нахабно втручатися в його життя, бо й сама ненавиділа 

надокучливі поради, але ситуація стала загрозливою. 

Зрештою,— думала вона, вивчаючи карту вугільних покладів,— це мій друг. І я гарно 

до нього ставлюся, бо Стась не пхає свого носа в чужі справи… Та чи маю я право 

влаштовувати йому допит? Ми не настільки добре знаємо одне одного… 

— І якщо на випускних іспитах,— почула вона над собою бас учителя географії,— ви 

шукатимете вугілля в Атлантичному океані, як це зараз робить Буба, то доведете світові, 

що ваша дурість сягає тріасового, юрського та крейдяного періодів! 

Буба підвела на географа очі й швиденько витягла іншу карту. 

— У мене є непогані диски,— похвалилася вона після уроків Сироті, якого наздогнала 

біля шкільних воріт. Здавалося, перший липкий і мокрий сніг знеохотив Стася до 

велосипедних поїздок. 

— Намагаєшся мене дисками спокусити? — здивувався хлопець, як завжди, 

посміхаючись. 
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— Чого це ти! — обурилася Буба.— Я просто подумала, що ми могли б разом 

послухати. Наприклад, завтра. Буде Бартошова і, можливо, потай від бабці Рити, спече 

сирник,— дівчина відчула, як почервоніла, і вже пожалкувала, що взагалі почала цю 

розмову. 

— А новий Смолик у тебе є? 

— Ще ні. 

— От і добре,— посміхнувся Стась.— Бо в мене є, принесу,— пообіцяв він, і кожен 

рушив у свій бік. 

Життя на Звіринецькій, вочевидь під упливом майбутнього фільму, поверталося на 

круги своя. 

Мама з татом сиділи на дивані, обійнявшись і пригощаючи одне одного солодощами, 

наче двоє голубків. Бабуся Рита у спортивному костюмі робила гімнастичні вправи під 

телевізійні новини, а дідусь смалив смердючу сигару й нікому це не заважало. 

— О, Бубо, ти вже прийшла! — зраділа мама.— А ми тут саме обговорювали твоє 

майбутнє! 

— Моє майбутнє? — здивувалася дівчина. 

— Атож, твоє, бо моє вони вже спланували,— закашлявся від диму дід.— 3 усього 

сказаного ними я зрозумів, що в маленькому білому будиночку для мене кімнати не буде. 

— Не перебріхуйте, тату! — роздратовано озвалася мама.— Просто ми говорили про 

нашу вітальню й спальню. Для вас теж щось знайдеться,— буркнула вона. 

— Вони мене поселять у стайні,— зітхнув старий.— Уяви лишень, твої батьки 

збираються купити коней. 

— Яких іще коней? — Буба присіла на бильцях дідового крісла. 

— Коней ми справді купимо,— пояснила мама.— На згадку про фільм, який приніс нам 

таке багатство. 

— Яке багатство? — поцікавилася Буба.— Бо мені саме потрібно трохи грошенят на 

додаткові заняття з англійської. 

— Це правильно, що ти вчиш англійську. Ми збираємося багато подорожувати,— 

підхопив тато. На доньчин подив, він був акуратно одягнений і поголений.— А 

найважливіше, що мама вирішила призначити частину наших грошей на твоє навчання за 

кордоном,— гордо закінчив він і закохано глянув на дружину. 

— Ми тут наразі вирішили, що ти повинна вступити до американського університету на 

економіку,— мама скромно потупилася, ніби побоюючись, що донька в пориві безмежної 

вдячності кинеться їй на шию. 

— Ти будеш менеджером нашого майна,— тато енергійно потер руки. 
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— Коротко кажучи, вони хочуть, аби ти стала їхнім головним бухгалтером,— пояснив 

дід. 

— Ти ж не можеш усе життя грати в карти! — обурилася мама, зрозумівши, що її 

щедрість викликала в Буби паніку.— Я також уважаю, що товариство дідуся й Маньчаків 

згубно на тебе впливає. 

— Ти права,— задихано підтвердила бабуся, припинивши біг на місці.— Наша дитина 

опинилася в павутині азартних ігор. 

— У павутині азартних ігор… — тихенько повторила мама.— Павле, тобі не здається, 

що це дуже гарна назва для книжки? 

— Це ти, Марисю, дуже гарна,— прошепотів батько.— А що стосується палітурки, то 

вона в тебе бездоганна. 

— А як тобі зміст? — мама кокетливо примружилася. 

— Зміст цікавий і непередбачуваний… — замріяно відповів тато, і майбутня 

бухгалтерка полегшено зітхнула, бо таким чином її від’їзд до Америки віддалився 

принаймні на певний час. 

* * * 

— Мені нудно,— капризно заявив дідусь, коли Буба вирішила чесно з ним поділитися 

своєю порцією картоплі-фрі. 

— У тебе що, день без комп’ютера? — запитала онука, запихаючись хрумкими 

скибочками. 

— День без комп’ютера і м’яса прожитий надаремно,— буркнув дід Генрик, 

простягаючи руку до картоплі.— Хіба що зіграємо в бридж. 

— Нічого не вийде,— відповіла дівчина з повним ротом.— За кілька хвилин буде обід, 

а потім до мене приходить однокласник, Сирота. 

— То що мені робити? — старий розгнівано смикнув себе за вуса. 

— Можеш приєднатися до бабці й потренуватися,— запропонувала Буба.— Або піди 

погуляй з Добавкою. 

— Якщо вже вибирати із двох нещасть, то я волів би собаку,— нечемно відповів 

дідусь.— Але нікуди не піду, бо може, Лавина повернеться до нашої розмови… 

— Ого! То ти дістав відкоша? 

— Ні, що ти! — замріяно зітхнув дід.— Хіба я тобі не казав, що Лавина — мій друг? 

— Ти нещодавно був переконаний, що це приваблива пані, яка розумом перевершила 

всіх чоловіків! — нагадала Буба. 
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— Мабуть, щодо статі я помилився. Варто мені подумати про жінку, що вона 

надзвичайно розумна, як та виявляється чоловіком,— скривився старенький. 

— Але ти мене заспокоїв,— дівчина притулилася до дідової камізельки.— Бо ця 

ситуація здавалася мені дивною. Ти вдавав блондинку, він — якусь пані, а потім 

зустрілися б насправді й розчарувалися… 

— Ну, я тобі й кажу,— зашепотів старий,— що коли ми з’ясували хто є хто, наше 

духовне єднання лише зміцніло. Уяви, він, так само, як і я, ненавидить варену рибу! І теж 

страждає від синдрому самотності. Рідні його не розуміють, усі довкола ставляться 

вороже, а він відома людина! 

— Відома? — здивувалася Буба.— Може, ти спілкуєшся із самим президентом? 

— Зараз я ні з ким не спілкуюся,— відповів дід Генрик.— Після моїх порад Лавина 

саме зміцнює зруйновані родинні зв’язки. А я нічого не зміцнюю, бо доки не пообідаю, то 

й почуваюся безсилим. Це через твою бабусю я постійно голодний. 

— І все-таки тобі пощастило,— посміхнулася Буба.— Ти з’їв мою картоплю, на кухні 

досмажуються смачнющі зрази, крім того, у мене для тебе є подарунок. 

Дівчина поклала перед стареньким останній номер журналу «Бридж» і рушила на 

кухню. 

— Пані Аню,— лагідно звернулася вона до сердитої Бартошової, змученої змаганням 

з каструлями та бабцею Ритою,— я саме чекаю на приятеля, Сироту. Він такий 

приємний… Для нього теж вистачить зраз? 

— За умови, що не прийдуть оті ваші ненажерливі Маньчаки,— засопіла хатня 

робітниця, проте її розгніване обличчя проясніло, і вона посміхнулася до Буби. 

— Не прийдуть! — запевнила дівчина пані Аню.— Дідусь їх смертельно образив. 

— Що ж, бодай один раз він зробив щось корисне,— буркотіла Бартошова, 

звертаючись, швидше, до зраз, ніж до Буби. 

Невинно усміхаючись, Стась приніс до квартири стільки грязюки, скільки помістилося 

на підошвах його здоровенних черевиків. 

— Привіт,— роззирнувся він довкола.— Класно в тебе. Пахне чимсь смачним. Мабуть, 

я зарано прийшов. 

— Навпаки! Це Добавка,— Буба кивнула в бік чималої волохатої кулі, яка квапливо 

вилизувала мокру підлогу. 

— Нічогенька щітка! — засміявся Сирота й погладив Добавку, яка понад усе любила 

пестощі. 

— Обід! — погукала Бартошова, виманюючи дідуся з кімнати. 

— Це мій однокласник, Сирота,— сказала Буба. 
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— Мої співчуття.— Дідусь міцно обійняв спантеличеного Стася й потиснув йому 

руку.— Прийміть мої співчуття, будьте мужні, юначе. Нещастя гартують дух,— додав він 

і майже бігцем подався на кухню. 

Перш ніж пролунали початкові акорди концерту, який Буба встигла поставити, 

у дверях з’явилася пані Аня. 

— Підживляйтеся,— мовила вона, простягаючи Бубі й Сироті дві тарілки. На Стасевій 

височіла гора зраз.— Їж, бідолашна дитино. На здоров’я,— пробурмотіла вона, а тоді 

міцно обняла хлопця й мовчки погладила по голові. 

— Нічого не розумію,— вимовив той, щойно пані Аня вийшла з кімнати.— Твої рідні 

мене з кимось переплутали! 

Протягом години вони слухали диски. Потому Сирота неохоче сягнув по рюкзак. Буба 

зупинила його благальним поглядом. 

— Мені треба з тобою поговорити, але не знаю, із чого почати,— вона потупилася. 

— Та давай уже,— заохотив, посміхаючись, Стась. Проте відразу насторожився, і Буба 

знітилася ще більше. 

— Я хочу, аби ти взявся за розум,— невпевнено мовила дівчина. 

— Якщо ти переконана, що він у мене є, то будь ласка. 

— Я знаю, що твоєю тямущістю можна було б наділити десяток ідіотів,— у Бубиному 

голосі вчувався подив.— 3 усім, крім тієї нещасної фізри, ти суперово даєш собі раду. Ну, 

тобто з усього шістки й п’ятірки… Але… У класі подейкують, що в тебе будуть проблеми, 

бо ти сачкуєш із уроків. Добре, що вчителі не спохопилися, але коли порахують твої 

пропуски… — Вона замовкла, вражена власно. сміливістю.— Можеш відразу сказати, що 

це не моя справа. Бо й справді, не моя, але мені б не хотілося, щоб у тебе були 

неприємності,— мужньо закінчила Буба й занепокоєно глянула на Стася. 

Той сидів зі своєю таємничою посмішкою й, здавалося, анітрохи не збентежився. 

— Дякую, що сказала. Ти класна дівчина,— підморгнув Огась.— Мені не дуже 

хочеться тобі розповідати, чому я пропускаю школу, але обіцяю, що все під контролем 

і проблем у мене не буде. А якщо тобі потрібна допомога з англійської чи фізики, то я 

завжди готовий… З матьохи теж можу підтягнути, але тобі, здається, це не потрібно,— 

закінчив він. 

— Якщо знадобиться твоя допомога, я обов’язково скажу,— полегшено зітхнула Буба. 

І хоча розмова тривала коротше, ніж приспів пісні, сумніви випарувалися, залишаючи 

місце для приємніших думок. 

Як добре мати друга,— подумала Буба, проводжаючи Стася до трамвайної зупинки.— 

Іноді це навіть краще, ніж мати хлопця. Бо навіть тоді, коли друг закохається в яку-небудь 
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Ребекку, із ним і далі можна буде поговорити про музику чи книжки, а не лише про його 

дівчину,— вирішила Буба, спостерігаючи, як Добавка «вигулює» Сироту. Єдине, чим не 

міг похвалитися веснянкуватий окулярник, були фізичні вправи на свіжому повітрі… 

Ера сімейної катастрофи 

Дідусь із татом поводилися так, наче проходили курс лікування від комп’ютерної 

залежності. Проте, якщо батько досить легко позбувався своєї поганої звички, 

перебуваючи в товаристві знову закоханої в нього дружини, то дід Генрик зробився 

дратівливим, і це далося взнаки всій родині, а найдужче Бубі. 

— А ти змінилася! — зауважив старий онуці, коли та відмовилася грати з ним у бридж, 

пояснюючи це завтрашнюю контрольною.— Ти така сама, як і решта, і мені прикро це 

казати, але ти теж підходиш на роль у цьому дурнуватому фільмі, який збираються 

знімати твої батьки! 

— Але ж, дідусю! — захищалася Буба.— Я не планую грати в жодному фільмі. Хочу 

лише пристойно написати контрольну, бо Пандемія завалить мене на дихальних системах. 

— То й що? — нервував старий.— Подивися на мене! В усіх школах, скільки їх там 

було, не пригадую, я чесно виїжджав на власному інтелекті. Оцінки отримував досить 

посередні, але моїй тямущості заздрили навіть учителі. Ти ж не сумніваєшся в тому, що з-

поміж усіх своїх товаришів я зайшов далі, ніж інші,— дідусь заглибився в спогади. 

— Тобто? — запитала Буба. 

— Що тобто? Запам’ятай одне: твій дід був для всіх беззаперечним авторитетом. 

— Хіба що в казино й ресторанах,— зловтішно засичала бабця Рита.— На шкідливій 

для здоров’я їжі ти, Генрику, знаєшся чудово! — закінчила вона й сховалася у ванній, 

уникаючи дідової відповіді. 

— Бачиш, онучко, до чого доводить надмірне перебування в школі? — зашепотів 

дідусь.— Боюся, Бубо, що коли навчання поглине тебе так само, як твою бабуню, за 

кількадесят років ти станеш її клоном. 

— Гарні жарти! — на мить Бубі закортіло жбурнути підручник з біології у вікно. 

— Я тебе не прошу викидати підручник,— старий немовби відгадав онуччині думки.— 

Я лише хочу зіграти партійку в бридж! 

— А що там із твоїм друзякою, Лавиною? — дівчина змінила тему.— Може, він там 

уже чекає на чаті? 

— На жаль, ні,— у дідовому голосі забринів сум.— Він мириться зі своєю істеричною 

матір’ю, тупою дружиною й дурною донькою. 

— А звідки тобі відомо, що вони такі жахливі? — Буба заступилася за віртуальну 

родину Лавини. 
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— Бо якби вони були нормальні, то не довели б Лавиночку до такого стану. Мені 

здається, що під час депресії він думав про самогубство,— прошепотів дідусь.— На 

щастя, я зміг йому допомогти. Вилікував його однією фразою! 

— Якою саме? — допитувалася онука. 

— Не пам’ятаю,— знітився старий, і в Буби не залишилося сумнівів, що ця фраза була 

квінтесенцією непристойностей, які інколи становлять значну частину лексичного запасу 

чоловіків. 

— Рито! — дід безпардонно зачепив бабцю, яка вигулькнула з ванної.— Я хотів би 

попередити, що про тебе вже пліткують сусіди. Пані Коропова сказала вчора пані 

Пенциковій, що ти нагадуєш їй пальму зі сходової клітки. Знаєш, яку? Оту нещасну, 

з покрученим корінням, котра виглядає так, наче пам’ятає епоху динозаврів. 

— Тобто як це нагадую? — ображено запитала бабця Рита. 

— Бо вона така сама всохла. Я відразу дорікнув сусідкам, що негарно обмовляти 

позаочі, і попрохав, висловити це тобі в обличчя,— невинно промовив дідусь. 

У Буби більше не було сумнівів, що комп’ютерна ера відходить у небуття, зате 

насувається епоха сімейної катастрофи, яка вплине геть на всіх, хіба що Бартошову омине. 

І наче підтверджуючи її припущення, у квартирі пролунав дзвінок, і передпокій 

сповнився знайомими голосами. Олька хлипала, Роберт бурчав, а тоненький Францішеків 

голосок виконував складний вокаліз із невідомої арії. 

— Францішеку! — мама схопила онука в обійми.— Ти останнім часом так виріс, 

стільки навчився! Наш вундеркінд! — виціловувала вона переляканого малюка. 

— Він по-німецькому не розуміє, люба,— зауважив тато, перехоплюючи хлопчика в 

дружини. 

— Франек ні по-якому не розуміє,— уточнив дідусь, швиденько займаючи крісло 

у вітальні. Він наперед знав, що зараз усі зберуться саме тут, у центрі подружніх баталій, а 

старий обожнював за ними спостерігати й заздалегідь подбав про найзручніше місце. 

— Роберт іде від нас! — заридала Олька. 

— Як це йде? — дід виглядав розчарованим.— Він же щойно прийшов. 

— Покидає мене! І дитину теж! — продовжувала лементувати старша онука. 

— Тільки не тут,— попередив старий.— Самі бачите, як у нас тісно. До того ж, на 

ванну треба чекати понад годину, бо її завжди займає Рита… 

— Припини! — Олька на мить замовкла, свердлячи дідуся поглядом.— Моє життя 

руйнується, а ти про ванну! 

— Роберте, що я чую? — мама, а за нею й решта, втупилася в зятя. 

— Це правда,— промимрив той.— Ми розлучаємося. Оля все розповість сама. 
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Бубі пояснення були непотрібні. Вона вже давно чекала на такий розвиток подій, 

і щиро співчувала Робертові, на якого зараз були спрямовані розчаровані погляди. 

— Оленько, що він з тобою зробив? — усі почали жаліти нещасну жертву. Ніхто, крім 

Буби й дідуся навіть не сумнівався, хто завинив у цій ситуації. 

— Як тобі не сором, Роберте,— рішуче заявив тато.— Справжній мужчина не кине 

родину через якусь примху! 

— Я відчувала, що вона буде з тобою нещаслива,— схлипнула мама.— Бідне 

сиротятко! — кинулася вона до Францішека, який вдавав Добавку. Малюк розлігся на 

килимі й намагався гавкати. 

Роберт мовчав, терпляче очікуючи, доки дружина все пояснить, але Олька 

продовжувала вдавати покинуту дружину й заливалася сльозами. 

— Дивитися не можу, як ти з неї знущаєшся,— заламувала руки бабця Рита.— Тиран! 

Кат! Деспот! — вона пригрозила здивованому Робертові кулаком і почала втішати 

улюблену онуку. 

— Перепрошую,— обурився дід Генрик.— Я чую звинувачення, а мотиви злочину 

залишаються невідомі. Здається, Роберте, що ти сам повинен дещо пояснити, хоча мені 

здається, що вирок тобі вже винесли. 

Злостива посмішка старого не дозволяла сумніватися, кого він насправді підтримує. 

— Твій дідусь, Оленько,— затрусилася бабця Рита,— це… шовіністична свиня, якщо 

можна так висловитися,— додала вона вже тихіше.— Він завжди захищатиме брудні 

чоловічі інтереси! 

— Про які це інтереси ти, Рито, говориш? — поцікавився старий. 

— Справа в тому,— спокійно озвався Роберт,— що в Олі хтось є. 

— Ну, звісно! — вигукнула мама.— У неї є ти, а ще чудовий синочок… 

— І ми,— докинув тато. 

— Насправді цей список довший,— Роберт утупився в підлогу.— А я не ідіот, щоб 

ділити власну дружину з якимось прилизаним піжоном. 

— Ніякий він не піжон! — Олька швиденько забула про роль страдниці й вибухнула 

гнівом.— Я залагоджую з ним службові справи… намагаюся заробити для нас гроші, бо за 

ті копійки, які ти приносиш додому, ми із Францішеком харчувалися б самими 

йогуртами… 

— Це дуже корисно, люба,— вирішила докинути свої п’ять копійок бабуся. 

— Насправді ти зустрічаєшся з ним у неділі й свята. Уранці й увечері, в обід і по 

обіді… — знущально перераховував Роберт.— І чомусь від твоєї самовідданості грошей 

у нас не побільшало. Навпаки. Ти почала одягатися в дорогих бутиках… 
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— Який ти скупар! — знову заплакала Олька.— Дорікаєш мені цим новеньким 

фіолетовим пальтечком? 

— Тобі повинно бути соромно, Роберте,— мама несхвально похитала головою.— 

Жінки повинні інколи дбати про себе. Моєму чоловікові до вподоби, коли я зроблю собі 

невеличкий подаруночок. 

— Чудове пальто,— заспокоювала бабуся Ольку.— Колись я купила собі схоже, із 

кашеміру. Справжня англійська якість. І твій світлої пам’яті небіжчик дідусь, тобто мій 

чоловік, теж не міг стерпіти, що на мене задивляється купа чоловіків,— зітхнула пані 

Рита. 

— Тепер ми, нарешті, знаємо, від чого бідолаха помер,— посміхнувся у вуса дід 

Генрик.— Роберте, хай тебе Бог береже від такої смерті. 

— Давайте пити каву! — мама плеснула в долоні, немовби тут, у вітальні, відбувався не 

похорон почуттів, а дитяче свято із Францішеком у ролі господаря. 

— Атож, каву, неодмінно каву! — приказував тато, випереджаючи свою матір, яка вже 

збиралася запропонувати всім лікувальний чайок.— А ти, Олю, пообіцяй нам, що більше 

не шукатимеш роботи. У моїй крамниці немає асистентки. Я, власне, ненавиджу 

кумівство, на відміну від цього ідіота-синоптика, який виявився родичем директора, але 

ти могла б тимчасово попрацювати, розкладаючи товари. Що скажеш? 

Олька повиснула на батьковій шиї. Мати обійняла Роберта й прошепотіла, що розуміє 

його та пробачає йому ревнощі, бо її донька на них заслуговує. Дідусь тихенько усміхався, 

і всі були впевнені, що старий тішиться із Францішека, котрий рачкував, наче пес, 

і обнюхував ніжки стільців. Бабуся взяла на себе обов’язки господині й подалася до кухні. 

І лише в Буби забракло сил, аби теж радіти разом з родиною. Дівчина примостилася на 

дивані, сподіваючись, що ніхто не помітить її дивного суму, якого не змогли розвіяти 

загальні веселощі. Так воно й сталося. Ніхто цього не зауважив. 

День народження 

— Буба? — голос Мілоша в слухавці здавався несміливим, навіть трохи дитячим. 

— Привіт! — повторила дівчина голосніше, щоб хлопець не сумнівався. 

— Заскочиш увечері? У мене нині день народження. 

— Сьогодні? — здивувалася й навіть трохи засоромилася Буба. Зовсім нещодавно вона 

очікувала б цього дня, заздалегідь приготувавши сюрприз. Але зараз подарунка для 

Мілоша в неї не було, і дівчину мучили докори сумління. 

— Ага,— підтвердив Мілош.— Буде кілька знайомих. Нічого особливого. Мама спекла 

сирник, який ти так любиш. 

— Прийду,— пообіцяла Буба. 
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— Тоді до вечора. 

— Па-па. 

— Па-па,— у шпарині причинених дверей Буба вгледіла дідуся. 

— Знову підслуховуєш! — дорікнула вона. 

— Та я ж завжди це роблю,— здивовано мовив дід.— Ще давно, коли я був агентом 

спецслужб… 

— Ти, дідуню? — здивувалася онука.— Ти ж п’ять хвилин не здатний утримати язика 

на припоні. 

— Завдання спецагента полягає не в мовчанні, а в тому, щоб розповідати певні факти 

відповідним особам і витягати потрібну інформацію з вірогідних джерел,— розкрив дід 

секрет своєї місії. 

— Атож, я розумію, що ти був агентом номер один… 

— Не зовсім так. Після двох рапортів мене відіслали мити нужники. Я переплутав 

явочні адреси, у цьому винен мій компанійський характер. А… Що там чувати в 

королівстві данськім? Невже орел повертається до покинутого гнізда? — допитувався 

дідусь в онуки. 

— Я передаю потрібну інформацію лише деяким особам,— пошепки відказала Буба.— 

А тобі й слівцем не прохоплюся, бо доведеться тебе відіслати мити хатній нужник. 

І, залишивши розчарованого старенького, дівчина почала шукати спідницю, яка від 

самих канікул сиротливо висіла в шафі. 

Проблему з подарунком вирішила просто. Вишуканий зошит, який вона збиралася 

призначити для щоденника, було прикрашено написом «Орнітологічні нотатки». На 

обкладинці Буба приклеїла фото лежня, яке дивом вціліло відтоді, як дівчина вирішила 

позбутися всього, що нагадувало про Мілоша. Вона запакувала зошита в екопапір і почала 

підписувати листівку: «КРАЩЕ СИНИЦЯ В ЖМЕНІ, АНІЖ ЖУРАВЕЛЬ У НЕБІ». 

Це для мене побажання, а не для нього,— невесело подумала Буба й за кілька хвилин 

придумала новий текст: «У ПОШУКАХ РАЙСЬКОГО ПТАХА НЕ ЗАБУВАЙ ПРО 

СПІВУЧОГО ДРОЗДА». 

Але й ці слова видалися дівчині недоречними. 

— Знову бажаю чогось собі, а не йому,— зітхнула вона. 

Зате після третьої спроби народився майже шедевр: «КОЖЕН ОРНІТОЛОГ ПОВИНЕН 

ПАМ’ЯТАТИ — РАНІШЕ ЧИ ПІЗНІШЕ ВІН МОЖЕ ОБЛАЖАТИСЬ». 

— Гм, нівроку злостива з мене поетка,— здивувалася Буба й безжально викинула 

віршика до смітника. 
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«Бажаю Тобі, щоб у свого бінокля ти завжди помічав рідкісні екземпляри, проте не 

забував про звичайних горобців. Завдяки їм світ теж стає кращим»,— написала вона 

й полегшено зітхнула. 

Підбадьорена своїм побажанням для Мілоша, Буба поклала картку до подарунка. 

І здивувалася, бо це й були всі її приготування до дня народження. Вона вирішила не 

вбирати спідничку, а йти, як звичайно, у джинсах. Волосся зібрала у хвостик. Протерла 

ганчірочкою мартенси й навіть досить помітна пляма на джинсах не зіпсувала їй настрою. 

Зрештою,— втішала вона себе дорогою до зупинки,— я туди йду, щоб побути декілька 

хвилин у тіні славнозвісної Ребекки. На щастя, мені це більше не заважає… — чесно 

зізналася дівчина собі й глянула на знайому лавку. 

Клеменс сидів, піднявши комір свого пальтечка, й поступово поринав у вечірню 

темряву. Мокрі сніжинки осідали на його бороді й лисуватій голові. Зараз він нагадував 

Бубі якогось святого. 

— Доброго вечора! — вона махнула рукою й підійшла ближче. 

— Ви, панночко, геть про мене забули,— здавалося, Клеменс образився, бо навіть не 

ворухнувся, коли Буба стала біля нього. 

— Неправда! — заперечила дівчина.— Я щодня на вас чекаю. Сподіваюся, ви 

пам’ятаєте, про що ми домовлялися? 

— От і зима надійшла,— настрій у Клеменса був меланхолійно-ліричний.— І яка ж бо 

вона гарна у своїй сніжно-білій сукенці. 

— Авжеж, гарна,— пробурмотіла Буба.— Одягайтеся тепліше. Зараз легко застудитися. 

— Мене навіть сибірський мороз не лякає,— він сягнув за пазуху й простягнув Бубі 

пляшку, видобуту звідти. 

— Дякую, нині я трохи поспішаю,— чемно відмовилася дівчина. 

— Будь ласка, немає за що,— знизав плечима її химерний знайомий.— Я лише із 

принципу. Кожен гріється, як уміє,— невесело закінчив він. 

— Не забудьте про Сталіна,— нагадала Буба насамкінець. 

— Хіба про нього забудеш? — зітхнув Клеменс іще сумніше й утупив очі в зимовий 

пейзаж. 

* * * 

Мілош у білій сорочці скидався швидше на офіціанта із «Брудзя», ніж на шукача 

рідкісних птахів. 

— Усіх благ, ювіляре,— Буба цьомкнула його в щоку. Хлопець почервонів. 

— Не називай мене ювіляром, бо я почуваюся, як мій тато,— запротестував він. 
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— Привіт, Бубо! — Мілошева мама виглядала ще молодшою й вродливішою, ніж 

раніше. Вона швиденько забрала Бубу на кухню.— Допоможи мені з почастунком, заодно 

розкажеш, що в тебе чувати. Дивися, я спекла твій улюблений,— пані Наталія кивнула на 

сирник, і Буба відчула до неї величезну вдячність. Дівчина зрозуміла, що незалежно від 

того, що сталося в них із Мілошем, тут, на кухні в його мами вона почувається, наче 

вдома, тому підперезалася фартушком і заходилася розкладати на полумиску маленькі 

канапки. 

— Це чудово, що ти прийшла,— у голосі пані Бродзевич не було фальші.— Я 

усвідомила, як люблю тебе, лише тоді, коли ти перестала в нас з’являтися. Мені так 

прикро. 

— Не турбуйтеся так,— усміхнулася Буба.— Ми намагаємося знову заприятелювати, 

і це чудово. 

— Добре, що ти дала Мілошеві другий шанс,— пані Бродзевич привітно глянула на 

дівчину.— А він буде невдахою, якщо його змарнує. 

— Я не знайома з Ребеккою,— тихо зізналася Буба.— І трохи непокоюся, що ми не 

надто одна одній сподобаємося. 

— То Мілош тобі нічого не сказав? — пані Наталія припинила знущатися з помідора.— 

От уже два тижні, як він купує один квиток у кіно й самотою мандрує тими своїми 

трясовинами, наче журавель, що отримав відкоша від чаплі,— засміялася вона, проте це 

пролунало не дуже весело. 

— Я цього не знала,— замислено промовила Буба.— Тепер розумію, чому Мілош мене 

запросив. 

— На мою думку між цим немає нічого спільного,— у словах пані Бродзевич не було 

й натяку на нещирість.— До речі, мене зовсім не засмутив такий поворот подій,— голосно 

закінчила вона й рушила до синової кімнати зі склянками на таці. 

Коли на столі з’явилися всі закуски, а пані Наталія зняла фартушка й помахала Бубі на 

прощання, дівчина з удаваним здивуванням роззирнулася кімнатою. 

— Я гадала, що тут буде купа народу. А це більше схоже на побачення… 

— Я запрошував Сироту, але виявилося, що він нині зайнятий,— знизав плечима 

Мілош.— Навмисне не хотів тобі казати, що ми будемо лише вдвох. Бо ти, мабуть, узагалі 

б не прийшла. 

— Не знаю,— щиро відказала Буба. 

— Із Ребеккою якось так вийшло… — Мілош затнувся. 

— Точніше не вийшло,— уточнила Буба. 
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— Так, справді. Сам не розумію, чому. Не знаю, що я зробив не так,— поскаржився 

хлопець. 

— А ти й не зробив нічого поганого. Так буває. 

— Ти переконана? І можна когось покинути просто так? Без будь-яких причин? 

Буба серйозно кивнула, і Мілош знітився. 

— Авжеж,— похнюпився хлопець.— Я ж бо сам учинив так із тобою. 

— І, як бачиш, я не лише пережила це, але завдяки цьому почала краще розуміти себе 

та інших. 

— Яких це інших? — поцікавився Мілош. 

— Таких, як ти. Покинутих,— пояснила Буба і з апетитом, якому міг би позаздрити 

будь-хто, узялася за канапки, особливо налягаючи на прикрашені помідором. 

Виявилося, що їм стільки всього треба обговорити, та коли Буба нарешті глянула на 

годинника, то перелякалася. 

— О Боже, бабця Рита, напевне вже заявила в поліцію про моє зникнення! 

— Невідомо, хто страшніший — бабуся чи поліція,— засміявся Мілош. 

— Звісно, що бабця,— Буба квапливо складала до рюкзака позичені диски. 

— Я тебе проведу. 

Вони йшли повільно, зачаровані зимовим сном, у який западало місто. Тротуари були 

вкриті тоненькими сніговими килимками, на яких залишалися сліди двох пар черевиків. 

Ми ніби йдемо разом, а все-таки поодинці,— подумала Буба. 

— Я саме подумав, що нині все було, як раніше,— озвався Мілош, позираючи на неї. 

— Було дуже гарно, але вже не так, як колись,— заперечила дівчина. 

— А якщо я дуже-дуже старатимусь? — Мілош зупинився й почав зав’язувати 

черевики.— Як раніше? 

— Складне запитання,— відповіла Буба.— І я не можу тобі відповісти отак на тротуарі. 

— То станьмо на дорозі,— пожартував хлопець, але усмішка відразу зникла з його 

обличчя.— Авжеж,— прикусив він губу.— Спершу я зробив тобі боляче, а зараз 

пропоную палке кохання. 

— Не в тому справа,— Буба заперечно похитала головою.— Люди завжди граються в 

гру «пекло-рай». Іноді не можуть без цього жити. Але мені здається, що зараз я потрібна 

тобі, бо ти залишився сам. Розумієш… порожнеча, яку треба заповнити, аби не страждати. 

А я так не хочу… Залишимося друзями. Так буде краще. 

— Найбільше я тебе люблю за те, що ти завжди маєш рацію,— зізнався Мілош. 
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— Від багатьох отаких рацій я б радо відмовилася. Та нічого не вдієш,— зітхнула 

дівчина, зупиняючись біля свого парадного.— Па-па, Мілоше. Так склалося, що я тут 

мешкаю. 

— Занадто близько,— сказав Мілош. Провів рукою по волоссю, струшуючи з нього 

сніжинки.— Па-па,— мовив він і, запхнувши руки в глибоченні кишені, рушив назад 

дорогою, позначеною слідами двох пар черевиків. 

Буба натиснула на кнопку домофона. 

— Це ти, доню? — почувся здивований мамин голос.— То ти досі не спиш? 

Буба квапливо піднімалася догори, рахуючи свої кроки, їй навіть було трохи прикро, 

що ніхто не викликав поліційний патруль на пошуки зниклої мешканки вулиці 

Звіринецької. 

Але як вони могли викликати поліцію, якщо думали, буцім я вже давно сплю? — 

виправдала рідних Буба, тихенько відчиняючи двері своєї квартири. 

Перша сутичка зі Сталіним 

— Невдовзі я повертаюся додому,— заявила бабуся Рита під час обіду.— Відколи ця 

пані знову порядкує на кухні,— вона кивнула в бік Бартошової,— моя присутність тут не 

має жодного сенсу. 

— Свята правда,— притакнув дід Генрик, виловлюючи рукою шматок м’яса із супу. 

Бабуся з відразою глянула на жир, що стікав по дідусевому підборіддю. 

— Через поганий холестерин, який ти так вульгарно споживаєш, ти став агресивним 

і занадто збудливим. Зрештою, твоя поведінка завжди була жахливою,— помстилася 

бабця, беручи кінчиками пальців шматочок моркви. 

— Якщо матуся так вирішила, ми розуміємо.— Батько вилизував тарілку, через що 

трохи нагадував свого тестя. 

— От тільки не знаю, як ви тут без мене дасте собі раду,— почала пані Рита, проте всі 

глянули на неї з радісними обличчями. 

— Ми впораємося, бабуню,— несміливо озвалася Буба, сповнена побоювань, що зараз 

дідусь по-своєму переконуватиме родичку. 

— Що ж, коли так,— бабця глянула на присутніх,— то мене тут більше ніщо не 

затримує. 

— Ми могли це обговорити ще в день твого приїзду,— криво посміхнувся дідусь.— У 

тебе не було би проблем, а ми… Бубо! Не хвицяй мене! Хіба ти забула, що під час війни, 

не пригадую, якої, така собі справна кобилка стала мені на ногу? Я донині відчуваю її 

копито на своїй ступні. 

— А як її звали? — тато підморгнув дідові. 
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— Як же її звали, справді… — замислився дід.— Здається, Анна… Або Ірена. Мабуть-

таки Ірена. 

— Павле, відвезеш мене,— розпорядилася бабця. 

— До кімнати? — здивувався пан Генрик. 

— Замовкни, старигане! На вокзал,— пані Рита глянула на сина. 

— Звичайно, мамо! Із задоволенням! — тато рідко бував таким послужливим. 

— А мене ти навіть до крамниці з колготками не підкинеш,— в’їдливо зауважила мама. 

— Бо Павел любить підвозити дам на вокзал,— заступився за зятя дід. 

— Дам? Павелку, ти возиш якихось бабів на вокзал? 

— Та ж він щойно сам сказав,— дід виїдав рештки Бубиного супу. 

— Матуся — це інша справа,— заспокоював тато бабцю Риту, яка почала прислухатися 

до сімейної дискусії.— Я тебе, мамусю, куди завгодно відвезу, куди лише забажаєш. 

— От я й забажала,— заявила бабуся й підхопилася зі стільця.— Бубо, допоможеш мені 

пакувати речі? 

— Звичайно! — від радощів Буба замалим не розцілувала стару. Проте заспокоїлася, 

ба, їй навіть стало трохи соромно, бо дівчина помітила незвичайну річ. Зустрічаючи 

бабусю, родина поводиться так, наче проводжає її, і навпаки. Рішення про від’їзд усі 

зустріли з таким неприхованим ентузіазмом, що варто було його прийняти, аби бодай раз 

побачити дружну й щасливу сім’ю. 

На щастя, бабуся боялася подорожувати, і перед мандрівкою зосереджувалася 

виключно на собі. 

— Я непокоюся через мій хребет, бо дуже погано переношу поїздки… 

— Не варто перейматися! Я дам тобі мою дорожну надувну подушку,— пообіцяла 

мама.— Оту рожеву, яку ти хотіла вициганити торік. 

— Авжеж, пригадую,— похмуро відказала свекруха.— Будь-яка інша невістка 

почувалася б щасливою, даруючи матері таку дрібничку. 

— Я почуватимуся щасливою цьогоріч,— пообіцяла мама. 

— У мене немає мінеральної води… 

— Ми купили упаковку, беріть собі,— пробурмотіла Бартошова з-над раковини. 

— І парасольку забула. 

— Я віддам свою. Швейцарську, що так тобі подобалася,— тато ледь не витанцьовував 

біля своєї матері. Буба подумала, що роки практики на телебаченні не минулися марно. 

— А раніше ти казав, що це чоловічий парасоль,— дорікнула синові бабця. 

— Ти, матусю, у нас дуже мужня, тож він тобі пасуватиме,— швиденько відповів тато. 
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— А й справді,— Буба намагалася якось приховати татів ляп.— Бабуся стільки 

тренується, що будь-який мужчина позаздрить. 

— Тобі теж не завадить. Разом із твоєю мамою. Бо у вас схильність до огрядності. 

Шкода, що я не можу вам залишити свій спортивний костюм, але до крамниці зі 

спорттоварами ближче, ніж до магазину з колготками,— в’їдливо кинула бабуся, а Буба 

кинулася зачиняти її величезну валізу. Щойно спітніла дівчина всілася на останньому 

чемодані, силкуючись його замкнути, як пролунав дзвінок. 

— Заходьте! — гукнув тато в домофон. За мить двері відчинилися. 

— Добридень, ви до кого? 

— Доброго здоров’я,— озвався ледь хрипкуватий голос.— Я до панни Буби. 

— Перепрошую? — перепитав тато.— Ви, мабуть, до мого тестя? 

— Не маю честі бути знайомим з вашим шановним тестем. Я прийшов до Буби… — 

наполягав хрипкоголосий незнайомець. 

— А ви… 

— Знайомий панни Буби… — не здавався той. 

Цього було достатньо, аби Буба схопилася з валізки й вибігла в коридор. 

— Добридень, панночко,— усміхнувся Клеменс, який і досі стримів біля дверей, бо 

Бубин тато вочевидь забув про гостинність. 

— Доброго дня, пане Клеменсе,— зраділа дівчина, не звертаючи увагу на те, що в 

коридорі з’юрмилася вся родина. Усі, крім Добавки, дивилися на прибульця з підозрою. 

— Це мій знайомий, пан Клеменс. Нам треба поговорити, тому заходьте, будь ласка, до 

моєї кімнати. Вип’єте чаю? 

— Та що ви, панно Бубо! — Клеменс майже обурився.— Я віддавна не п’ю чаю, бо 

вживаю інші напої. А я щодо нашої умови… 

— Будь ласка, ось моя кімната. Допоможи бабусі пакувати речі,— звернулася дівчина 

до приголомшеної матусі.— Під тобою валіза швидше закриється,— додала вона, 

ненавмисне образивши маму й зачинила за собою двері. 

— Шановний татусь нервують,— здогадався Клеменс, мнучи в руках свого кашкета. 

— Ні, він лише трохи здивувався. 

— Так само, як і шановна матуся,— зауважив Клеменс. 

— У нашій родині прийнято всьому дивуватися,— побачивши Бубину посмішку, її 

знайомий полегшено зітхнув і зручно вмостився на стільці. 

— От що я вам скажу. Сталін гратиме завтра із Чорним Зенеком, але кажучи це, я 

звинувачую сам себе, бо мені б не хотілося бачити вас у »Рисеві». 

— О котрій годині? — Бубині очі спалахнули. 
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— Десь увечері. О сьомій, може, о восьмій. 

— От і чудово! Я неодмінно прийду. У мене є трохи грошенят, тож усе гаразд. Я чесно 

їх заробила,— похвалилася Буба, ані словом не похопившись про користь від обжерства 

рідних. 

— Я наполягаю, панно Бубо, аби ви цю справу як слід обміркували. Сталін — це 

Сталін. Йому не один пам’ятник поставили. 

— Навіть голубів ці пам’ятники не злякали,— набурмосилася Буба, проте відразу ж 

усміхнулася до свого знайомого.— Я знаю, що ви до бару не зайдете… 

— Я так вирішив. Проте перебуватиму неподалік, щоб у випадку якихось проблем 

прийти вам на допомогу,— заявив Клеменс і підвівся. Вийшов, супроводжуваний 

загальним мовчанням, яке іноді западає під час певних урочистостей. 

Буба зітхнула, бо на її думку, поведінка рідних була дивною, і спокійно рушила 

перевірити, чи бабця, бува, нічого не забула. Уже не раз траплялося, що потяги 

від’їжджали без пані Рити лише тому, що та забула свої капці. 

Лише пізнього вечора батьки покликали Бубу до кімнати, яка знову перетворилася на 

колишню вітальню. 

— Ми розуміємо, донечко, що ти почуваєшся самотньою, але слід уважно вибирати 

друзів… — почала мама, яка немовби керувалася інструкцією для батьків, де їм радили не 

сприймати вибору дітей, удаючи при цьому, наче повністю з ними погоджуєшся. 

— Ми не сноби,— утрутився тато.— І поважаємо твої демократичні переконання… 

Але це не причина, щоб ти приятелювала з якимсь бомжем… 

— Пан Клеменс ніякий не бомж, а якщо навіть так, то я нічого проти них не маю. Крім 

того, ми лише товаришуємо, а не зустрічаємося! — пояснила Буба. 

— Усе спершу завжди невинно виглядає! — мама припинила вдавати шкільного 

психолога.— Наша донька знається з якимсь… волоцюгою! 

— Ти повинна більше нам довіряти,— тато намагався зберігати спокій. 

— А може, це й вас стосується? — спохмурніла Буба. 

— Ми розуміємо,— загнувся тато.— Складний вік, дорослішання й таке інше… Проте, 

якби ти з нами спілкувалася, то не заводила б собі таких друзів! — зневажливо скривився 

він. 

— Але ж ви зовсім його не знаєте,— Буба безмежно здивувалася.— Крім того, з вами 

неможливо розмовляти, бо от уже тиждень, як знімаєте якесь кіно… До цього ви 

розлучалися. А ще раніше нікого не хотіли бачити. Навіть одне одного! 

— Це справді так, золотко,— тато намагався все залагодити.— Але ж віднедавна… Ми 

навіть разом обідаємо! 
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— Авжеж! — пирхнула Буба.— Навіть обідаємо! Може, настане колись такий день, що 

ми навіть поговоримо. А поки мені цілком вистачає розмов з паном Клеменсом, і дайте 

йому святий спокій. 

— Бубо! — мама виглядала безмежно стурбованою.— У тебе якась депресія! Ти ніколи 

не плакала без причини! 

— Я й далі не плачу,— відказала донька.— Без причини,— додала вона вже тихіше 

й повернулася до своєї кімнати. 

* * * 

У барі було темнувато, і Бубі довелося звикнути до похмурого приміщення, де замість 

повітря був сигаретний дим, а скатертини вкривали плями від розлитого пива. 

— Дітям вхід заборонено! — гукнув із-за стійки невисокий товстенький чоловічок, 

надзвичайно вишукано вбраний, як на таке місце. Буба помітила в нього на шиї краватку, 

таку широку, що вона могла одночасно слугувати сорочкою. 

— Я від пана Клеменса,— прошепотіла Буба, і коротун відразу змінив тон. 

— Дуже приємно. А я Малий Рисьо. Проходьте до другої зали. 

Зальчик не скидався на казино, проте тут було менше людей і не так накурено. Біля 

великого столу недбало розсівся огрядний чоловік з картами в руках. Навпроти сидів, 

мабуть, Чорний Зенек, бо все в нього було чорне. Навіть нігті. Декілька відвідувачів 

стежили за грою й повільно цмулили пиво. 

Чорний Зенек був, певне, у чорному розпачі, бо кожні п’ять хвилин розгублено посував 

у бік могутнього суперника купку монет. 

— Почекайте тут,— Малий Рисьо тихенько звернувся до Буби, а сам підійшов до столу 

й прошепотів щось на вухо огрядному картяреві. 

— Що таке? — гаркнув Сталін.— Хто ще прагне мене збагатити? 

— Оця панночка,— Малий Рисьо кивнув на Бубу. 

— Оце гарно! — зареготався Сталін, а за ним решта присутніх.— Якась дитина 

вирішила подарувати мені свої грошенята! Дуже добре! Зачекай-но, Рибко,— звернувся 

він до Буби.— Зараз наша чорна конячка поступиться тобі місцем. От тільки віддасть 

дядькові Сталіну ті дві десятки, які щойно сховав до кишені. 

— Я більше не граю,— підвівся Чорний Зенек. 

— А це чому? — обурився огрядний. 

— Бо дамам треба поступатися місцем,— пояснив той, звільнивши стільця. 

Бубу не треба було довго вмовляти. Вона швиденько всілася навпроти суперника. 
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— А може, ти, Рибко, відразу віддаси мені свої грошики, якщо ти цього так хочеш,— 

запропонував Сталін. 

— Я прийшла повчитися грати в бридж, а не робити подарунки,— пояснила дівчина. 

— Це дорогі уроки, Рибко,— попередив її той. 

— Не називайте мене Рибкою,— увічливо попросила Буба.— А за уроки я заплачу.— 

Вона сягнула до кишені й витягнула мішечок з монетами. 

— О, відразу стало світліше! — Сталін потер руки. 

— Це ваш костюм так сяє,— чемно мовила Буба й простягнула йому карти, аби той 

потасував. 

Після першої партії в залі стало тихо. Сталін, щоправда, силкувався розсмішити 

присутніх бородатими анекдотами, але за третьою роздачею втратив бажання розповідати 

заяложені дотепи. Тим часом чемна дівчинка Буба витягала зі своїх карт самі козирі. Наче 

інших у неї й не було. І щоразу вдавала здивування, що доля виявилася до неї такою 

прихильною. 

— Рисю, налий мені пива,— гримнув Сталін до власника бару. 

— Уже біжу! — усміхнувся Рисьо й подався по кухоль. 

Коли всі гроші Сталіна й Чорного Зенека височіли перед Бубою, Малий Рисьо нагадав 

присутнім, що час зачиняти бар. 

— Тут діють певні засади,— Сталін потер шорстку щоку.— Так званий реванш,— 

злісно буркнув він. 

— Слушно,— погодилася Буба.— Але я більше грати не хочу. Мій дідусь каже, що не 

можна спокушати щастя,— дівчина гарячково шукала аргументів. 

— Мусиш грати,— засичав Сталін, і серце Буби тенькнуло від радості. 

— Може, краще не варто,— по-дитячому впиралася вона.— Куплю собі скейтборд. Або 

за обіди в школі заплачу. 

— Якщо ти завтра сюди не прийдеш, обіди тобі більше не знадобляться,— скреготнув 

зубами Сталін, а дівчина глянула на нього з удаваним переляком. 

— Що ж, я прийду,— відповіла вона тремтячим голоском, хоча в душі раділа. 

— Мусить бути якась застава,— зажадав Сталін. 

— Я віддам панові Рисеві сьогоднішній виграш на зберігання,— запропонувала Буба. 

— Чемна дівчинка,— вишкірився Сталін і кивнув барменові. 
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— Візьми це,— показав на мішечок із грішми.— Завтра віддаси його мені. 

Проте даремно він так приндився, бо Буби вже не було. Дівчина зникла в темряві так 

само швидко, як з’явилася. Усі приятелі переможеного чемпіона теж кудись поділися. 
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— Ти ба! — недовірливо прошепотів Сталін і втупився в колоду карт так, наче бачив її 

вперше у своєму картярському житті. 

Бриджевий турнір у «Малому Рисеві» 

Бубин час відтепер було поділено між шкільним та нічним життям. Втомлена вечірніми 

походами до бару, вона дійшла висновку, що вести подвійне життя дуже й дуже важко. 

— Бубо, парта це тобі не ліжко,— зробила їй зауваженім Піпетка.— Контрольну ти теж 

проспала, слабенько, трійка,— перед дівчиною опинився листок з кепською оцінкою, а 

вчителька здивовано стенула плечима. 

— Якщо бридж вимагає від тебе таких зусиль, чи не краще почати вирощувати квіти 

абощо? — зітхнула вона. 

— Не розумію, що з тобою відбувається? — Мілош намагався збагнути, у чому 

полягають таємниці нічного життя однокласниці.— У тебе такі кола під очима, наче ти 

цілу ніч вистежувала пугачів… 

— Я зараз граю… у турнірах,— сонно відповіла Буба. 

Вона саме усвідомила, що відновлення дружби з Міло шем аж ніяк не є легким, а 

колишню довіру повністю зруйнували болісні спогади з минулого. Бубина пам’ять теж 

виявилася підступною, бо поводилася, наче сторож цих прикрих споминів, не даючи 

змоги бодай щось забути. 

— У нічних турнірах? — Мілош аж сів. Звісно, цілодобове вистежування птахів мало 

сенс, але щоб сидіти над картами до світанку? Маячня якась! 

Редбулька теж не співчувала дівчині. 

— Ти не знаєш цієї частини «Дзядів»! — вимахувала вчителька Бубиним зошитом.— 

Чому? 

— Міцкевич теж їх плутав… — бовкнула та. 

— Якби ти все так плутала, як він, то була б уже загальновизнаним генієм! — гримнула 

Редбулька.— Я ще розумію, коли контрольну завалює Мірович,— розгнівано 

продовжувала вчителька, а Йолька сліпуче всміхнулася до неї.— Бо Мірович не бачить 

різниці між Міцкевичем та Кохановським. Для неї вони обоє мужчини, і їй цього 

достатньо. Але я не припускала, що тобі, Бубо, теж! 

На перерві перед Бубою виріс Сирота. 

— У що ти граєш, крім бриджа? — рішуче запитав він, чесно ділячи канапки. 

— Дякую,— відмовилася від своєї пайки Буба,— бабця Рита поїхала, тепер ми 

харчуємося нормально. 

— Зате, мабуть, не спите,— здогадався Стась.— Химерна у вас сімейка,— посміхнувся 

хлопчина, згадавши нещодавні відвідини. 
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— Я ходжу до бару. Учора повернулася добряче за північ,— пояснила Буба, і її слова 

буквально примусили Сироту заніміти. 

— Мабуть, тепер моя черга на дружню розмову,— мовив він, оговтавшись. 

— Ні, це справа честі,— пошепки відповіла дівчина.— Один шахрай усіх обманює в 

бридж. І мого… знайомого. Його звуть Сталін. 

— Твого знайомого? 

— Ні, це того шулера так називають,— розтлумачила Буба.— І я вирішила йому 

помститися. 

— А ти граєш чесно? — Сирота здивовано дивився на неї. 

— Звичайно,— запевнила Буба.— Як шахрай із шахраєм. Уже відіграла мамину 

пенсію,— похвалилася вона. 

— Твоя мама на пенсії? 

— Ні, мама Клеменса, того, що він одурив,— пояснила дівчина.— Тепер мені треба 

виграти його гроші, а потім ще й костюм. 

— Що? — Сирота нічого не міг зрозуміти.— Навіщо тобі цей костюм?! 

— Він належав Клеменсові,— пробурмотіла Буба. Якби не дзвінок, вона мабуть 

задрімала б на підвіконні. 

Дівчина поверталася додому, розкидаючи крихта булки попід кущами, вкритих о цій 

порі року пташками замість листя. 

Дивно якось,— думала вона, пригадуючи шкільні розмови.— Ми з Мілошем давно 

знайомі й у нас було так багато спільного. І все-таки я більше можу розповісти Сироті, 

ніж колишньому хлопцеві. Певне, так воно є, що разом з коханням минає довіра. Звіряння 

належать закоханим, а потім стають нічиїми. Як пташки,— посміхнулася вона, кинувши 

жменьку крихт у зарості дикої вишні. 

Мрії відпочити вдома виявилися примарними. Щоправда, Маньчаки після відвідин 

кураторки разом з дідусем Генриком більше на Звіринецькій не з’являлися, а від бабуні 

Рити залишилася хіба що брошурка «Вітамінна кухня», але Бубині рідні й без них чудово 

давали собі раду, перетворюючи звичайне пообіддя на гостросюжетний фільм. 

Мамин плач долинув до Буби ще на сходах. Дівчина здогадалася, що цього разу не 

йдеться про звичайну домашню сварку. Причина крилася в чомусь або комусь 

сторонньому. 

Мама сиділа у вітальні, біля столу, заваленого газетами. Чорний маркер жалобною 

рамкою обводив великі фрагменти тексту. Обабіч мами сиділи тато й дідусь. 
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— Знову розгромні рецензії! — зітхнула дівчина. Такі ситуації позбавляли її рівноваги. 

Вона любила маму, а не її книжки, і потайки погоджувалася із критикою матусиних 

«машин кохання». 

Бубі складно було визначитися, на чиєму вона боці, тим більше, що її серце й розум 

опинилися по різні боки барикад. 

— Мамо, ти недавно обіцяла, що не читатимеш негативних рецензій! 

— А де брати позитивні, якщо їх немає? — мамині плечі здригалися. 

— Тобі, Марисю, писання дається надзвичайно легко,— дідусь утупився в газету.— Ти 

могла б сама час від часу настрочити панегірик на свою честь і надіслати до редакції,— 

підказав він. 

— Нічого не вийде,— схлипнула мама.— Я вже якось пробувала. 

— А пам’ятаєш, що писали про твою книжку? Оту «У лабетах секти»,— дідусь 

вирішив воскресити приємні спогади з маминого славного минулого. 

— Це було давно,— сумно мовила мама.— А тепер вони пишуть, що я пропоную своїм 

читачкам любовний вінегрет! Вінегрет! — повторила вона, і сльози знову заструменіли по 

її обличчю. 

— Справді, не надто вишукане порівняння,— несміливо втрутився тато.— «Любовний 

напій» звучить краще. 

— Напій? У жодному випадку,— заперечив дідусь.— Це викликає нездорові асоціації. 

Бо незрозуміло, про який напій ідеться,— пояснив він.— От якщо це віскі, то інша справа. 

Віскі я люблю. 

Буба сподівалася, що мама не прислухається до цієї балаканини. 

— А вже якщо ми заговорили про їжу, то я би пообідав,— облизнувся дід. 

— І я! — підтримав його тато.— Цей вінегрет викликав у мене апетит. 

— Марисю,— повагом промовив старий.— Голодні люди перебільшують свої 

проблеми. Я певен, що коли ти підобідаєш… 

— Я нічого не їстиму,— попередила мама. 

— Якщо ти проковтнула вінегрет, то подужаєш і грибний суп,— піддражнив її тато. 

— А в нас є грибний суп? — мама відклала газети.— Може, трошечки… 

Обід минав у сумній атмосфері. Але з кожною ложкою мама набиралася сил для 

помсти. 

— Це точно справа цієї паскудної Михайлини Михась-Михальської! — з ненавистю 

говорила вона.— Приндиться, корчить із себе велику феміністку, а єдине, що в ній 

великого, це її габарити! 

— А, це та! — зневажливо озвався тато. 
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— Хіба ти її знаєш? — здивувалася мама. 

— Ні, а що? 

— Ти сказав «а, це та», немовби знайомий із нею… 

— Якби ми були знайомі, я б їй сказав, що думаю про ці пасквілі! — татова сміливість 

справила на маму відповідне враження. Мама посміхнулася. 

— Як жінка, у якої три чоловічих імені, може захищати права інших жінок? — 

роздумував уголос дід Генрик, виловлюючи ополоником з каструлі м’ясо й гриби. 

— Атож, мені особливо подобається оте «Михась»,— озвався тато. 

— А сама пише таку гидоту про жіноче тіло, що навіть ксьондз Корек обурюється! — 

додала мама. 

— Ксьондз Корек читає про жіноче тіло? — здивувався тато. 

— Звичайно! — мама войовничо націлилася ложкою на тата.— Таким чином він 

розбудовує поняття гріха,— пояснила вона чоловікові.— А мені він нещодавно сказав, що 

хоча мої романи пронизані еротикою, то це, у певному розумінні, творіння Боже… 

— Усі ми, так би мовити, тварі Божі,— зауважив дідусь.— Тільки створено нас 

у різних умовах,— мудрував старий, і Буба подумала, що скаже мама, якщо дідові 

заманеться й далі розвивати свої припущення. На щастя, пан Генрик був голодний, а 

онука воліла чути його плямкання, аніж теорію створення світу. 

* * * 

Буба даремно виглядала Клеменса. Дерев’яна лавка вже кілька днів, як була 

порожньою, на неї сідали хіба що галасливі, немов перекупки на базарі, ворони. 

— Клеменс, мабуть, образився на нас, Добавко,— пояснювала Буба своїй чотириногій 

подружці, яку відсутність спільного знайомого теж розчарувала. 

— Куди це подівся пан Клеменс? — запитала дівчина в Малого Рися перед черговою 

партією зі Сталіним. 

— Невідомо,— бармен поправив свою величезну краватку й провів Бубу до 

«казино».— Наче під землю запався. Здається, він незадоволений, що ви сюди 

приходите,— пояснював Рисьо, але побачивши Сталіна, замовк. 

Бубин суперник бавився колодою карт без колишнього ентузіазму. Сталін ніяк не міг 

повірити, що картярське щастя його покинуло в ту мить, коли він сів грати зі 

шмаркачкою, яка могла б йому подавати кухлі з пивом. Але зараз колишній переможець 

геть похнюпився, і щовечора його картярська слава маліла. Зате відповідно зростав Бубин 

фан-клуб. До нього приєднувалися й ошукані Сталіним бувальці «Малого Рися», а 

оскільки нікому не вдавалося раніше виграти в грізного суперника, то й прихильників 
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дівчина здобула чимало. У залі навіть вивісили табличку з написом від руки: «Тут не 

обслуговують тих, хто курить у присутності панни Буби». 

— Я прийшла сказати, що більше не хочу з вами грати.— Бубина хитрість полягала в 

щоденному шантажуванні супротивника. 

— Мусиш,— засопів Сталін, розстебнувши на череві блискучий Клеменсів жилет. 

— Але це вже востаннє? — допитувалася Буба.— Бо мені кортить побігти до крамниці 

й купити скейтборд… 

— Тут я вирішую, хто собі що купуватиме,— грізно настовбурчив брови Сталін.— 

Коли ти, нарешті, усе програєш, дам тобі на «Снікерс»,— зареготався він. За мить поклав 

пе ред собою кілька монет. Буба була переконана, що шахрай отримав їх, ошукавши 

якогось бідолаху. 

— Цього замало,— Буба заперечно похитала головою.— Викладіть стільки, як у мене. 

Вона кивнула барменові, і Малий Рисьо підбіг до неї з мішечком, звідки Буба висипала 

на стіл кругленьку суму. 

— У мене стільки немає,— нервово захрипів Сталін. 

— Отже, ми не гратимемо,— на невинному личку дівчини вималювалося 

розчарування.— Хіба що… — Буба замовкла і вдала, наче роздумує. Усі затамували 

подих. 

— Хіба що? — нетерпеливився її суперник. 

— Зіграймо на… цей костюм,— і вона вказала пальцем на недбало накинутий на 

Сталінові плечі піджак. 

— Чого це раптом? — розсердився Сталін.— Хочеш, аби я в самих трусах 

залишився?! — обурився він. 

— Я гратиму лише на цей костюм або піду додому,— незворушно заявила Буба.— Мій 

дідусь каже: «Хто виграє, той і умови ставить». 

— Навіщо тобі костюм? — голосно запитав Сталін.— Певне, для отого твого діда… А 

ти нівроку спритна дівуля. 

Буба погойдувалася на стільці, а її фан-клуб стежив, чим закінчиться суперечка. 

Сталін зітхнув і сягнув по піджака, а тоді поклав його перед собою. 

— Хто виграє костюм, той забере увесь виграш,— прошепотів він побілілими губами. 

— Згода! 

Буба майстерно перетасувала колоду, викликавши цим захват уболівальників. Дотепер 

вона ніяк не виявляла своїх картярських умінь і тасувала карти так, ніби тримала їх 

уперше в житті. Зараз, на радість своєї групи підтримки, карти ширяли в неї над головою, 

перелітаючи з руки в руку. Сталін перелякано дивився на суперницю, бо досі був 
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переконаний, що цій наївній дівчинці просто щастить. Він, звісно, дивувався, чому його 

шахрайство не приносить результатів, але не нервував, а спокійно чекав свого зоряного 

часу. Проте зараз, коли в Бубиних очах замість колишньої покірливості з’явилася 

впевненість і рішучість, йому спало на думку, що може це дівчисько — звичайнісінький 

шулер, підісланий сюди якоюсь бандою?.. 

Сталін попустив комірець сорочки й утер спітніле чоло. 

І гра почалася. 

* * * 

Тато з’явився у відділку опівночі. Супроводжуваний поліцейськими, відчинив двері до 

кімнати, де скрізь сиділи плюшеві ведмедики й стояли маленькі ліжечка. 

— Бубо! — зойкнув тато, схопившись за голову.— Що ти тут робиш? 

— Граюся,— відповіла донька ледь перелякано, й поклала іграшку на полицю. 

— Ми розмістили громадянку в кімнаті дитини через відсутність інших приміщень,— 

пояснив блакитноокий сержант. 

— Що ти робиш у відділку?! — допитувався тато. 

— Сиджу,— буркнула Буба й притулилася до нього. 

— Ви впізнаєте свою доньку? — запитав сержант. 

— Невже я схожий на ідіота! — обурився тато.— Я б не розмовляв із чужою дитиною! 

— Цю дитину було затримано в картярському кублі, разом із таким собі Юзефом М., на 

прізвисько Сталін,— повідомив поліцейський. 

— Моя донька в картярському кублі? — недовірливо спитав тато. 

— Та яке там кубло, звичайний собі бар,— заперечила Буба. 

— Ти була в барі? — батько здивувався ще більше. 

— Була, бо мені хотілося пограти в карти. 

— Але ж у тебе є дідусь! — розсердився тато.— Навіщо ходити в такі місця! Ви 

однаково граєте з дідом цілими ночами! 

Блакитні очі сержанта зневажливо дивилися на батька й доньку. Ще одна патологічна 

родина,— зітхнув їхній власник, якого віддавна перестали дивувати людські вади. 

— Я так більше не буду,— Буба потупилася, як зразкова учениця. 

— Моя донька в чомусь завинила? — сказав тато. 

— Перебування в одній компанії із шулерами для вас, виходить, мало? — вражено 

запитав блакитноокий.— Ваша донька знається з підозрілими особами, і наш обов’язок — 

повідомити про це родину й школу. 

— Батьків ви вже сповістили, а зі школою я сам владнаю,— запропонував тато. 
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— Тоді повідомимо разом,— припинив дискусію сержант. 

— Я вперше так вчинила, пробачте мені, будь ласка. 

Але попри те, що в Бубиному голосі вчувалося каяття, насправді вона аж нетямилася 

від щастя. Перед самою поліційною облавою здобуті для Клеменса гроші вдалося сховати, 

і тепер вони повернуться до власника! Разом з піджаком. Решта костюма потрапить до 

нього, коли Сталін залишить відділок. 

— Дуже вас просимо,— заступився за доньку тато.— Буба — чемпіонка Польщі 

з бриджу, вона без карт просто гине! — збрехав він. 

— У нелегальному казино вона теж загине,— заперечив блакитноокий. 

— Обіцяю, що відтепер вона ходитиме лише до легальних! Тьху! Нікуди не ходитиме! 

Навіть до костьолу… Тьху! Ходитиме тільки до костьолу! До ксьондза Корека! — тато 

геть заплутався й Буба йому щиро поспівчувала. 

— Ви знаєте ксьондза Корека? — поліцейський глянув на переляканого тата. 

— Т-т-так,— затинаючись, відповів батько. 

— Це мій швагро! — зрадів сержант. 

— Як це швагро? У ксьондза Корека немає дружини… 

— Зате є сестра,— пояснив блакитноокий поліцейський. 

— Ага, справді… Якось я заплутався в родинних зв’язках,— промимрив тато. 

— Уся ваша родина заплуталася. Повертайтеся з донькою додому й живіть так, як 

навчає мій швагро,— сержант аж виструнчився, згадавши авторитетного родича. 

— Боже поможи,— простогнав приголомшений тато і, обнявши Бубу за плечі, 

швиденько рушив до дверей. 

— Хвилиночку,— сержант знову підійшов до тата.— А вас я звідкись знаю… 

— Може, бачили мене в костелі? — підказав тато, побоюючись за свою телевізійну 

репутацію.— Авжеж, у костелі,— зраділо вигукнув він.— Я майже щодня буваю у вашого 

швагра, щоб послухати його чудові проповіді… 

* * * 

— Поясни нам, принаймні, що ти там робила,— мама сиділа з почервонілими очима 

й видавалася Бубі дуже нещасною. 

— Я грала в бридж. 

— У барі? Як це зрозуміти? 

— Та нормально. Я мусила виграти костюм. 

— Але чому в барі? 

— Ну… бо саме почався такий сезон турнірів у барах. Для бездомних,— збрехала Буба. 
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— Ти хотіла виграти костюм? — тато вочевидь не зрозумів її намірів.— У мене стільки 

костюмів. А ти нас ледь не зганьбила… 

— Це був костюм пана Клеменса,— тихенько пояснила Буба й позіхнула. 

— Що ти кажеш? Ти грала з якимись волоцюгами в бридж? — на порозі стояв дід 

Генрик.— Якщо програла, викреслю тебе із заповіту! 

— Я виграла! — на обличчі дівчини вперше з’явилася переможна посмішка.— 

Відіграла костюм і гроші. Усе повернеться до власника,— додала вона, щоб уникнути 

зайвих запитань. 

— Козир-дівка! — дідусь міцно обійняв онуку. 

— Батьку, ви, мабуть, здуріли,— обурилася мама.— Дитина повертається з відділку, 

заплуталася в якихось підозрілих справах зі злочинцями, а ви її ще й хвалите! 

— Місце, звідки Буба повернулася, аж ніяк не свідчить про те, ким вона є! — мовив 

старий.— Купа шахрайок бігає до костьола! 

— Оце так! — мама аж руками сплеснула.— Звідки вам це відомо? З вашого 

злочинного минулого? 

— Я добре знаю Бубу, і мені цього достатньо,— дідусь був навдивовижу спокійний. 

— А хіба ми не знаємо власної доньки? 

— Я теж не надто добре знаю тебе, Марисю,— зауважив дідусь.— Що ж… ми знаємо 

одне одного настільки, наскільки одне одному довіряємо,— серйозно підсумував він, і на 

цьому розмова завершилась. 

Щасливі зустрічі 

Падав лапатий сніг, і грудень, наче безцеремонний гість, запанував у кожному кутку 

Звіринецької. Буба жваво крокувала до школи, задоволена тим, що її вулиця теж набула 

святкового вигляду. Вітрини навколишніх крамничок сяяли кольоровими гірляндами, 

вабили різдвяними прикрасами, хоча до свят було ще далеко. Але Буба, роздивляючись 

виставлені іграшки, подумки планувала, які й кому купить подарунки під ялинку. 

Посміхнулася, побачивши бар «Шейх», який теж мовби змагався з іншими в кількості 

новорічних прикрас та вогників і… наштовхнулася на Клеменса. 

Він стояв, випроставшись і дозволяючи сніжинкам падати на дашок його кашкета. З-під 

потертого пальтечка виднів елегантний костюм. Клеменс виглядав дуже урочистим 

і серйозним. 

— Пане Клеменсе! — щиро зраділа Буба.— А я вже подумала, що ви з картярами не 

знаєтеся! 
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— Спершу я на вас образився,— зізнався Клеменс,— і тому не приходив до парку. А 

потім ви мене дуже зворушили, і я не хотів, щоб хтось побачив мої сльози. Бо я насправді 

дуже вразливий… 

— Сподіваюся, тепер усе гаразд? — Бубу розчулив цей самотній чоловік, який увесь 

час просиджував на парковій лаві. Зараз пан Клеменс виглядав так, наче знову готувався 

взяти шлюб із Криською, котра виявилася стервом. Поголений і підстрижений, він 

скидався на вишуканого нареченого з бідного кварталу. 

— Я прийшов вам подякувати. Навмисне зранку, бо ще не купив мого трунку,— 

кахикнув він.— Матуся передає пряники,— Клеменс простягнув Бубі великий пакунок.— 

Саме на свята. А від мене — ось, намистечко. Ми всі гуртом вибирали, усією компанією 

з »Малого Рися». І Рисьо теж,— додав він. 

Буба почервоніла, але зовсім не від морозу. Подумала тільки, що ота Криська була 

справжня дурепа. 

— Цього року ви мій перший святий Миколай,— усміхнулася дівчина, щоб приховати 

розчуленість. 

— Ну, зі святістю, це ви переборщили, панно Бубо,— Клеменс зніяковів.— Спасибі вам 

за все,— тремтячим голосом закінчив він і подався в бік кущів, укритих сніговими 

шапочками. 

Із пряниками в рюкзаку Буба прямувала ще жвавіше. Рахувала кроки до шкільних воріт 

і замалим не наскочила на багажник автомобіля. 

— Буба! Машину нам поб’єш! — засміялася Йолька. 

— Ой, справді, я так суну, як танк,— зніяковіла Буба, поправляючи важкенький 

рюкзак. 

— Познайомся із Ксавером,— швиденько сказала її подружка. 

— Добридень,— пробурмотіла Буба, якій насправді кортіло чкурнути подалі. 

— Мене звуть Ксавер,— мовив прилизаний чепурун. 

— Доброго дня,— незворушно відповіла Буба і, ледь посміхаючись і оминаючи авто, 

попрямувала в бік ліцею. 

Цікаво, кого я ще нині зустріну дорогою до знань? — думала вона, швиденько 

знімаючи куртку. 

— А цьомчик буде? — почулося за спиною. 

— Агата? 

І, недовго роздумуючи, Буба кинулася в обійми подруги. 

— Як ти погарнішала! — радість у Бубиному голосі змішувалася зі здивуванням.— 

Чудово, що ти нарешті повернулася. 
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— Я б охоче з тобою десь посиділа й побазікала, але дуже вже багато пропустила в 

школі,— сміялася Агата. 

— А після уроків? — Буба аж нетямилася від щастя.— Може, влаштуємо собі маленьке 

свято? 

— Звісно! Підемо до «Брудзя»? 

— Авжеж! Із власними пряничками! — раділа Буба.— У мене тут їх два кілограми, а 

вже скільки я хочу тобі розповісти! 

— То розкажеш,— серйозно відповіла Агата й Буба більше не сумнівалася, що її 

подруга повернулася назавжди. 

Уроки тягнулися без кінця. На щастя, їхнє підвіконня терпляче чекало на двох подруг. 

За вікном виднів чудовий зимовий краєвид. 

Та захопившись розмовою, дівчата не помічали ані пейзажу, ані зацікавлених поглядів 

однокласників. Навіть шикарний Йольчин прикид, що складався із самих етикеток, не 

викликав у них жодного інтересу. 

— А взагалі нічого не змінилося,— розповідала Буба про свою родину.— Ой, ледь не 

забула! Ти повинна познайомитися із Сиротою! Щоправда, він не щодня приходить до 

ліцею, але все-таки буває. Ну, і мушу тобі сказати, що я виграла бриджевий турнір. Дідусь 

каже, що це парадокс, бо доводилося одночасно ходити на уроки. Якось при нагоді я тобі 

все поясню. І ще одне… мені страшно навіть подумати про цей мамин фільм. Якщо його 

таки знімуть, я облажаюся перед усією школою,— спохмурніла вона. 

— Та ну, не панікуй! — Агата вміла підбадьорювати й, на щастя, не змінилася.— Було 

б ще гірше, якби зняли якийсь шедевр,— переконувала вона.— Бо провал люди 

пробачать, а успіху — ніколи. 

— Це жахливо,— мовила Буба. 

— Як тобі сказати. Я бачила й жахливіші речі. Страшніші від найгіршого фільму, бо 

справжні,— тихенько відказала Агата, подумки втікаючи до власних спогадів. 

Бубине зітхання заглушив дзвоник на виховну годину. 

— А зараз моя черга звірятися. Та ще й перед усіма,— Агата зістрибнула з підвіконня. 

І хоча намагалася за усмішкою приховати збентеження, виглядало це непереконливо 

й сумно. 

Редбулька ненавиділа будь-які патетичні промови. 

— Мушу сказати,— почала вона вже у дверях,— що в природі ніщо не зникає 

безслідно. До класу повернулася Агата, а Стась Малішевський, на жаль, мусить з нами 

попрощатися… 

— Нарешті! — вигукнув Адась так несподівано, що заніміла навіть Редбулька. 
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— Адам правий! — підтримав його Лукаш.— Цей Сирота ходить до бурси, коли йому 

заманеться! Завалив нам усю відвідуваність ще гірше, ніж Йолька! 

— Та відчепися ти! — насупилася Йолька.— Не мене ж виганяють з ліцею! 

— Припиніть! — розгнівано вигукнула Буба.— Ви всіх оцінюєте лише за зовнішнім 

виглядом. Звідки вам відомо, чому Сирота не ходить… 

— Як це? — здивувалася вчителька.— То він вам нічого не сказав? 

— Хто? — погляди учнів звернулися до Редбульки. 

— Малішевський… Нічого не сказав? 

І раптом у загальній тиші відчинилися двері. 

— О, про вовка помовка! — класна керівничка дивилася на Стася майже з ніжністю, 

хоча на думку присутніх, їй анітрохи не було притаманне це почуття.— Якщо ти вже 

прийшов, то будь ласка, поясни однокласникам, чому наприкінці навчального року ти 

мусиш піти з ліцею. 

— Бо я від’їжджаю,— спокійно проказав Сирота, проте без звичної усмішки. 

— То тебе не виключають? — недовірливо запитав Адам. 

— Я нікому не зробив нічого поганого,— Сирота стенув плечима й спокійно сів поруч 

із Мілошем. Навіть витягнув блокнота. Мабуть, збирався зробити список усіх своїх 

недругів. 

— Стась залишає школу з поважної причини,— очі Редбульки засяяли.— Коли він 

прийшов до нас, то вже був студентом інформатики. Тому від певних предметів його 

звільнили,— учителька захоплено переповідала Стасеву біографію, а сам він сидів за 

партою так, ніби йому було страшенно ніяково. 

Адама аж заціпило, бо ті дурниці, які він тут вигукував, применшували його в Бубиних 

очах. Не залишалося нічого іншого, як тихенько зіщулитися й стати якомога 

непомітнішим. 

— А оскільки в університеті ваш товариш теж досягнув блискучих результатів, то його 

преміювали стипендією. До Америки,— закінчила класна керівничка. 

— І тепер ти поїдеш до Штатів? — запитала Буба в Сироти, анітрохи не вдаючи 

радість. Вона пишалася другом, та водночас сумувала, що втратить його. 

— Поїду, бо мушу. Але до весни залишуся з вами,— і Сирота продемонстрував Бубі 

свою найширшу посмішку. 

— Агато, тепер твоя черга,— змінила тему Редбулька,— ласкаво просимо додому,— 

усміхнулася класна. І Бубі здалося, що ця зовні суха й сувора жінка глибоко в душі 

приховує радість, знаючи, що її справжні почуття будуть виглядати дивно перед усім 

класом. Агата трохи помовчала. Нарешті наважилася. 
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— Я рада, що змогла повернутися,— спокійно почала вона.— Спасибі Бубі й усім, що 

ви мене прийняли так, наче нічого не сталося. Я перебувала в центрі, де навчають, як 

уникати залежностей. Не розпитуйте, чи мене вилікували, бо цього ніхто не знає. Навіть я. 

Мушу повірити в себе, вірити, що впораюся з усім. А коли вже мова про відвідуваність, 

Адаме,— дівчина суворо глянула в його бік,— то це я найбільше завинила, тож не 

нападайся на інших. 

У класі стало тихо. Дехто зацікавлено зиркав на Агату й Сироту, але всі мовчали. 

— Ну, якщо ми вже все одне одному пояснили, то подискутуємо про щирість,— класна 

вирішила не марнувати часу.— Адасю, ти особливим чином розумієш цю рису, тож будь 

ласка, висловись із цього приводу,— запропонувала вона, вистукуючи олівцем ритм 

жалобного маршу. 

Сирота навіть не підозрював, що зробив Агаті послугу, зібравши довкола себе натовп 

цікавих. 

— Ось вони, справжні доброзичливці,— буркнула Агата до Буби, непомітно киваючи в 

бік нових Стасевих друзів. 

— Атож, якби ти лише знала, як вони раніше з нього сміялися! — співчутливо озвалася 

Буба. 

— А тепер вимагатимуть автографів,— кепкувала Агата. 

— Диви-но лишень, як Америка змінює людей,— і подруги вибухнули сміхом. 

— Дівчата! Зачекайте! Я з вами! — кричав Сирота, оточений новими шанувальницями. 

— А ти накажи, аби тебе на руках принесли до «Брудзя»! — відповіла Буба, і вони 

з Агатою рушили до піцерії. 

Сирота дістався туди на своїх двох, але виглядав таким утомленим, немовби щойно 

відбув світове турне. 

— Боявся, що не встигну, бо в мене до тебе справа,— відсапувався він, весело 

поглядаючи на Агату. 

— До мене? — здивувалася та. 

— Ну, я собі подумав, що тобі чимало треба надолужити,— хлопець почухався за 

вухом. 

— Авжеж. 

— То, може, поділимо предмети. Я візьму всяку математику, а Буба — решту… 

— Заслабка я, щоб учитися в генія,— знітилася Агата. 

— Не жартуй так! А якщо поділитеся зі мною піцою, то я можу зубрити матьоху 

з тобою навіть перед літаком до Штатів,— він облизався й першим сягнув по відкраяний 

шматок. 
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* * * 

— А ось і наша неповнолітня правопорушниця! — пожартував тато, побачивши 

доньку. 

Бубина піжама виглядала так, ніби її щойно витягли з Добавчиної пащі, а на голові 

красувалися розкуйовджені шоколадно-жовті пасма. Якби в такому вигляді з’явилася 

мама, усі б подумали про її екстравагантність, але в Бубиному випадку то було звичайне 

нехлюйство. 

— Тату, нині неділя,— сонно буркнула доня.— Навіть у тюрмі,— додала вона, широко 

позіхаючи. 

— І які в тебе плани на сьогодні? — поцікавився тато. Він був, на диво, старанно 

поголений і вбраний. А це могло віщувати хіба що неприємності. 

— Плани? — Буба почухала голову.— Жодних, крім ледарювання й обжерства. 

— Гм,— відгукнувся тато. 

— А чого ти раптом запитуєш про мої плани? — здивувалася дівчина.— Востаннє, 

пригадую, таке було в початковій школі. 

— Ну… бо я твій батько,— відповів той. 

— А що ти збираєшся нині робити? — поцікавилася Буба, сідаючи до столу. 

— Я… мені треба піти на роботу. 

— Але ж у неділю твоя телекрамниця не працює. 

— Я домовився про зустріч із редактором Ґжондкою,— тато втупився у вудженину.— 

І з Гавронським, цим, знаєш, з інформаційного сервісу… 

Але батько поводився химерно, і Буба б не здивувалася, якби Гавронський виявився міс 

Полонією, а редактор Ґжондка був на високих шпильках і з торбинкою. Дівчина 

занепокоїлася й уважно придивилася до тата. 

— Тільки не нароби дурниць. Невдовзі річниця вашого одруження, нехай хоч раз все 

обійдеться без сварок,— попросила вона. 

— Що ти, Бубо! — обурився тато.— Я ж не твоя мама, щоб наражати родину на 

скандал. 

— Авжеж, ти щойно згадав, що ти мій батько,— погодилася донька. 

Та коли з’явився дідусь і, привітавшись, сів на своєму місці, Буба геть збентежилася. 

— У нас що, свято, а я нічого про це не знаю? — занепокоїлася вона. 

— Мабуть, треба розбудити Марисю,— насилу промовив тато.— Скажу їй, що батько 

вирішив або одружитися, або померти! 

Дідусь Генрик був у темному костюмі, і зі своєю благородною сивиною міг би стати 

зіркою білбордів, переконуючи юрби скептиків, що старість може бути прекрасною. 
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Проте Бубу занепокоїв ледь чутний запах солодких парфумів, які нагадували про лісову 

німфу. 

— Дідуню, ти нині неймовірно елегантний! — захоплено мовила онука.— От тільки ці 

парфуми… 

— А, ти про це! — дід зневажливо махнув рукою.— Вони були в такій гарнесенькій 

пляшечці, що я не втримався, і трошки напахтився. 

— Ти пахнеш, як моя дружина,— тато принюхався до манжетів тестя. 

— Але це не причина, щоб ти об мене витирався,— невдоволено сказав старий і, 

пов’язавши серветкою шию, заходився коло молочної локшини. 

— Дідусю, ну скажи, з якої це нагоди ти причепурився так, що тебе можна виставляти 

у вітрині дорогого бутику? 

— Я домовився зустрітися з моїм другом,— пояснив нарешті дід. Вишуканий костюм 

не заважав йому гучно сьорбати й накладати локшину пальцями на ложку. 

— Сподіваюся, що в його присутності ти не їстимеш рідкої страви,— кепкував тато. 

— А я сподіваюся, що мій товариш аж ніяк не нагадує тебе,— відрізав старий.— 

Хоча,— додав він, придивившись до зятя,— ти нині теж на себе не схожий. 

Тато пропустив цей коментар повз вуха. Поправив краватку й глянув на годинника. 

Дивно, але дідусь теж торкнувся свого метелика й позирнув на старий циферблат. Потому 

обидва дружно підвелися й рушили до своїх кімнат, щоб за мить зустрітися в передпокої, 

де заходилися шукати капелюхів, шарфів та рукавичок. Тато виявився спритнішим. Кинув 

коротке «па-па», і зник. Дідусь пововтузився, начищаючи черевики й добираючи 

відповідний шарф. 

— Зізнайся, дідусю, тут справа в жінці,— допитувалася Буба, сповнена найгірших 

підозр. 

— Ні, мені цілком вистачає онуки,— посміхнувся дідусь. 

— Тоді з ким ти зустрічаєшся? 

— Я ж не збрехав. 

— Але в тебе досі не було жодного приятеля. 

— Було чимало, але всі повмирали,— заперечив старенький.— На щастя, у житті 

завжди можна зустріти когось особливого… 

— Та скажи принаймні на яку літеру починається ім’я! 

— На «Л»,— примружився дід Генрик. 

— Л… Л… Л… «Лавина сексу»?! 

— Браво, онучко! — дідусь поцілував її в лоба.— Побажай мені вдалих справжніх, а не 

віртуальних розмов,— мовив він і, захопивши тростину, рушив назустріч новій пригоді. 
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Мама була зайнята кіносценарієм й анітрохи не поділяла Бубиного занепокоєння. 

— Нарешті вдома буде трохи тиші,— прокоментувала вона відсутність рідних 

і зачинилася у своєму кабінеті із чашкою кави. 

Буба вирішила, що спробує розібратися із цим сама. Зайшла до дідової кімнати 

й увімкнула комп’ютер. Без проблем відкрила розмови Блондиночки з Лавиною сексу і, 

пояснюючи свій вчинок благом родини, перечитала плани обох добродіїв. Її трохи 

насмішила чоловіча марнославність, якою відзначалися ці двоє. 

«Я мужчина привабливої зовнішності, дещо в американському стилі,— вихвалявся на 

чаті Лавина.— Уважаю, себе вродливішим за пересічних чоловіків. Сидітиму біля вікна в 

головному залі кав’ярні». 

«Нещодавно я зробив висновок, що сивина додає мені мужності й чарівності,— 

зізнавався дідусь.— Я стрункий, наче кавалерист, і взагалі джентльмен хоч куди. А що 

належу до класу вимираючих осіб з гарними манерами, то мене неможливо переплутати 

з кимсь іншим». 

І раптом Буба зблідла. 

Ні, це неможливо,— у паніці подумала дівчина.— Мабуть, це випадковість, що зустріч 

повинна відбутися поруч зі студією, де працює тато. Але ж він теж подався на 

телебачення! Що буде, якщо вони наштовхнуться один на одного? Хвилиночку,— Бубині 

припущення сягали щораз далі.— А що, коли… Ні, такого не буває! Світ завеликий, щоб 

таке справді могло трапитися… 

Проте абсурдне передчуття вже не полишало її. 

— Пробач, тату,— прошепотіла Буба, вмикаючи покинутого на ліжку лептопа. 

Швиденько знайшла потрібну програму й заніміла. На батьковому чаті аж роїлося від 

Блондиночок! 

— Отже, вони… один з одним… Наче в різних світах живуть, хоча між ними лише 

стіна! — Буба не могла сказати, чи її відкриття кумедне, чи кумедне й трагічне водночас. 

Дівчина сміялася, проте відразу ж її огортав смуток. А що, коли ця зустріч закінчиться 

черговим родинним скандалом. 

Нарешті вона сіла біля вікна на кухні, бо звідти найкраще було видно подвір’я, 

і вирішила почекати на розвиток подій. 

Лише коли мама ввімкнула духовку, щоб розігріти недільний обід, на подвір’ї з’явилася 

татова машина. Буба затамувала подих. 

На її подив, з авто висіли тато іі дідусь, які приязно гомоніли. Принаймні, таке вони 

справляли враження. 

Не скажу, що я знаю,— вирішила Буба, підбігаючи до домофону. 
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— Ми голодні,— почувся знизу татів голос. 

— О, то ви повернулися разом! — удавати було простіше, ніж думала Буба. 

— Ми могли й вийти разом,— засопів дід, знімаючи куртку. 

— Або й зовсім не виходити,— докинув батько, дивлячись на брудні носаки своїх 

черевиків. 

— Але зустрічі були вдалими? — допитувалася Буба, поглядаючи на знічених 

чоловіків. 

— Та-а-ак,— буркнув тато.— Дуже приємно було. 

— Я теж… задоволений,— дід нервово почухався за вухом і замовк. 

— Певне, у вас вичерпалися всі теми для розмов, бо якось ви мляво відповідаєте. 

— У мене… авжеж, вичерпалися,— дідусь струшував з піджака невидимі порошинки. 

— І в мене теж,— пригладив поріділе волосся тато. 

Погода якраз для дружніх розмов 

— Твій тато, Бубо, віднедавна частіше спілкується з дідусем, ніж зі мною,— 

поскаржилася мама, вискубуючи брови. 

— Хіба в цьому є щось погане? — несміливо запитала Буба. 

— І нічого хорошого теж немає, коли чоловік воліє говорити з тестем, а не із власною 

дружиною,— вела своєї мама, зойкнувши від болю, бо видерла ще одну волосинку. 

— А мені подобається їхня чоловіча солідарність,— усміхнулася Буба, подумавши, що 

ця дивна дружба могла ніколи не народитися, проте… 

— Я чула, що тато з дідом збираються разом піти на якийсь матч. І планують 

порибалити на кризі,— повідомила вона мамі. 

— Що ти кажеш? — мама припинила самокатування.— Як це рибалити? Але вони 

ніколи… У них навіть вудок немає! 

— У тебе теж не було коня, але ж тобі подобається їзда верхи,— тихенько нагадала 

донька. 

— Хай там як,— мама вирішила закінчити незручну тему й видерла аж три волосинки 

відразу,— але кожен, хто сприймає твого діда серйозно, викликає в мене підозру. 

Запала мовчанка, і мама раптом зрозуміла, що втратила доньчину підтримку. 

— Звичайно, тебе це не стосується, донечко,— швидко додала вона.— Твої стосунки 

з дідусем пояснюються вашою… 

незрілістю… — мама намагалася виправити власний ляп, але вийшло ще гірше. 

Буба залишила маму наодинці з її болем, тривогою та ляпами. Зате в неї самої настрій 

був пречудовий. Шарлотка, спечена для Агати, могла б спокійно прикрашати стіл 
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англійської королеви, а подароване Клеменсом намисто перетворило стареньку блузку на 

справжнє диво. 

У такі хвилини треба сказати проблемам: «Вхід заборонено!»,— думала Буба, 

накриваючи стіл для гостей. 

Агата прийшла вчасно й принесла вазонок з величезною «Вифлеємською зіркою». 

— Гадаю, це ще більше нагадуватиме свято,— сказала вона, струшуючи сніг із 

черевиків.— Чудове намисто,— похвалила Агата,— жоден хлопець не купив би такого 

гарного. 

— Хіба що крім того, який мені його подарував,— посміхнулася Буба.— Але навіть не 

намагайся уявити, що тут пахне сентиментальною любовною історією, бо це зовсім не так. 

— Ой ні, любовні історії залишмо твоїй мамі,— відповіла Агата й дівчата пішли до 

кімнати. 

Кава вже холонула. Агата гріла об чашку свої закоцюблі долоні й радісно позирала на 

подругу. 

— Як я мріяла про таку хвилину. Там, у реабілітаційному центрі, так бракувало 

подруги. Звісно, з’явилися знайомі, але з ними мене об’єднували спільні проблеми, а не 

дружба. 

— А мені,— зізналася Буба, помовчавши,— було соромно, що я майже нічого про тебе 

не знала. Ти немов загубилася серед інших моїх справ. 

— Не кажи такого,— заперечно похитала головою Агата.— Ти була зі мною настільки, 

наскільки я це дозволила. 

— А зараз? 

— А тепер усе змінилося. Зрештою, я справді працювала над собою ці кілька місяців. 

Моє щастя, що мені трапився Войтек. Це лікар, про якого я тобі писала… 

— Так, пам’ятаю,— Буба знала того листа напам’ять.— Той, що порадив тобі… 

— Точніше кажучи, він мене вислухав. Я вперше зустріла людину, яка не кричала, не 

лякала, а намагалася вислухати. Якби люди знали, скільки від цього залежить, жити було 

б легше й приємніше,— тихенько додала Агата. 

— Авжеж,— погодилася Буба, згадуючи родинні сварки й суперечки. 

Коли від шарлотки залишилися хіба що спомини, а Марія Пешек уп’яте співала 

останню пісню на диску, Агата неохоче глянула на годинника. 

— Час повертатися додому,— весело сказала вона, хоча на її обличчі не було й тіні 

посмішки. 
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— У тебе вдома нічого не змінилося? — Буба занепокоїлася, що її запитання занадто 

сміливе, а може, навіть зайве.— Скажи тільки, чи із братом у тебе й далі такі гарні 

стосунки,— спробувала вона врятувати ситуацію. 

Агата взяла Бубу за руку, і цей такий звичайний жест заспокоїв дівчину. 

— Ти моя подруга,— серйозно мовила Агата.— Тому маєш право розпитувати мене 

про все. Я тобі довіряю. А вдома майже нічого не змінилося, якщо ти запитуєш про тата. 

Він не дає собі ради із хворобою… Зате я тепер дивлюся на цю проблему зовсім по-

іншому. Більше не звинувачую себе, що тато п’є. І допомагаю братові зрозуміти, що ми 

з ним нічим не завинили… З мамою гірше, але вона теж повинна колись подорослішати, 

якщо ти розумієш, про що я… 

— Звичайно! — Буба вдивлялася в сутінки за вікном.— Мої батьки теж повинні 

подорослішати, хоча здавалося б, вони давно повнолітні. А зараз, коли наближається 

ювілей їхнього шлюбу й ми з дідом вирішили подарувати тандем, я роздумую, як мама 

з татом поїдуть на такому велосипеді… Адже кожне з них рушить у свій бік, тому це буде 

лише купа зусиль, втома, а тандем ні з місця! 

Дівочий сміх залунав у кімнаті з такою силою, що у дверях з’явилася мама. 

— Як добре, що вам так весело! — усміхнулася пані Марися.— Ловіть, дівчатка, кожну 

мить, бо якщо потім ваш чоловік виявиться похмурим буркотуном, вам кінець! 

— Жінко, що ти кажеш! — долинув з коридору татів голос.— Твій похмурий буркотун 

прагне нагадати, що поруч із тобою він забув, яким був колись безтурботним і веселим 

юнаком! 

І родинна суперечка продовжилася у вітальні. 

— Ми тебе проведемо,— вирішила Буба, і Добавка радісно заметляла хвостом. 

Йти вулицею було важко через негоду й мокрий сніг. 

— Я саме подумала, що мені подобається, коли ти смієшся,— Буба оминала калюжі, 

щоб не промочити мартенси. 

— Мені теж. Знаєш, окрім тебе у мене є ще три подруги,— сказала Агата, зупинившись 

біля підталого сніговика.— Їхнє завдання — подбати, щоб у мене був гарний настрій. 

— Як це, крім мене? — у Бубі ворухнувся хробачок ревнощів. 

— А отак! — засміялася Агата.— Але ти не повинна через них перейматися. Я 

познайомилася з ними там, у центрі. 

— І нічого мені не сказала. Як їх принаймні звати? 

— У них однакові імена. Свідомість, Свідомість. І третя… — теж Свідомість,— 

закінчила Агата, а Буба глянула на неї з повагою і захватом. Їй раптом здалося, що цієї 

нової Агати вона зовсім не знає, але захоплюється нею. І нізащо не хоче втратити. 
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Добре було отак іти поруч і разом мовчати. 

Слова, немов сніжинки,— думала Буба.— Коли торкаються нашої шкіри, можуть 

викликати радість або відчуття холоду. А потім зникають. Мовчанка краща, ніж слова, бо 

звільняє місце для думок. Мовчання — це погода для дружби,— і вона ще міцніше 

притулилася до плеча подруги. 

* * * 

Уся школа жила в очікуванні різдвяних канікул. Крім Йольки. Бо Йолька Мірович 

виглядала так, ніби її організм відмовлявся виконувати повсякденні життєві функції. Хіба 

що крім дихання. 

— Мірович, що з тобою відбувається? — захвилювалася Пандемія.— Ти схожа на 

людину, яку розшарпують високі почуття, а я тебе ніколи в них не підозрювала… 

Схожі зауваження Йолька збувала порожнім поглядом і навіть не реагувала на них. 

— Щось із нею не так,— прошепотіла Буба Агаті, але та лише стенула плечима. 

— Можливо. Але мене це не обходить. Причиною Йольчиного стресу можуть бути 

погано наклеєні тіпси, а мені бракує уяви, щоб втішати її в такій ситуації. 

Після математики Йолька сама підійшла до Буби. 

— Побалакаємо після уроків? — тихо запитала вона. 

— Звичайно! Підемо до «Брудзя»? 

— До «Брудзя»,— притакнула Йолька таким голосом, ніби там, у королівстві піци, 

мали відбутися поминки за її нещасливим життям. 

Буба не запитувала, що сталося й чому Йолька без макіяжу і з червоними очима, які 

свідчать про проведену в сльозах минулу ніч. Зате зараз Йолька більше скидалася на 

інших дівчат у класі, і це Бубі навіть сподобалося. 

— Замовлю для тебе королівську, з куркою і смачною моцарелою,— запропонувала 

Буба, шукаючи в меню, чим би можна було втішити однокласницю. 

— І склянку води,— Йолька вочевидь вирішила страждати далі.— Я залишилася… 

сама,— повідомила вона й перелякано глянула на Бубу. 

— Тільки не кажи, що із твоїми батьками щось трапилося! 

— Йдеться про Ксавера,— пояснила Йолька причину свого нещасного вигляду. 

— Ох,— полегшено зітхнула Буба.— А я думала, що сталася якась біда… 

— Звісно, що сталася! 

Бубі довелося повірити, бо найбільша модниця класу витерла носа рукавом вишуканої 

мереживної блузки. Уперше за час їхнього знайомства Йолька анітрохи не зважала на 

свою зовнішність. 
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— Цей твій Ксавер зовсім не вартий, щоб ти через нього рюмсала,— почала Буба. 

Якби Йолька знала, які сумніви пробудила своїм зізнанням, то мабуть, знайшла б собі 

іншу повірницю,— думала Буба, побоюючись найгіршого. А що, коли це її власна старша 

сестра скинула королеву краси Йольку із трону? Що тоді? 

— Ти не знаєш, як воно, коли закохаєшся,— схлипнула Йолька, і Буба мовчки 

погодилася із цією несправедливою оцінкою.— Весь світ запався… І ця подорож на 

Рив’єру… Я собі навіть нові купальники купила… 

— Ти така гарна, що поїдеш із ким-небудь іншим,— палко мовила Буба. 

— Але я хочу з ним! А це вже неможливо. 

І сльози знову закапали на серветку. 

— Може, усе владнається? — припустила Буба.— Він неодмінно ту іншу покине! 

Щойно довідається, що та вагітна й має родину, то обов’язково повернеться до тебе! — 

переконувала вона подружку так гаряче, що не помітила її здивованого погляду. 

— Про що це ти, Бубо? 

— Ну-у-у, про цю твою суперницю… мабуть, якась нова знайома, через яку Ксавер 

тебе покинув… — плутано пояснювала Буба і з переляку випила Йольчину воду. 

— Немає жодної суперниці! — розгнівано заявила Йолька.— Ще така не вродилася! — 

пихато додала вона, хоча це ніяк не применшувало її нещастя. 

— Чудово! — Бубина щира радість теж не зустріла Йольчиного схвалення. 

— Нічого чудового немає! Ксавер… він… ну, як воно? Він мусить відповісти перед 

законом! 

— Ти хочеш сказати… — не зрозуміла Буба. 

— Сидітиме у в’язниці,— прошепотіла Йолька й почервоніла від сорому. 

— Тим більше не варто плакати,— запевнила Буба. Їй було ніяково, що не може 

співчувати ані Йольці, ані Ксаверові. І ця звістка про відповідальність перед законом 

навіть її втішила, хоча вона нікому не бажала нічого поганого. 

— Легко тобі говорити. Він мене так балував… — зітхнула Йолька. 

— Але виявився непорядним. Що тобі із цих подарунків? 

— Коли мене балував, то був порядним! Мені так принаймні здається… 

— Якби був, то не потрапив би туди, де він зараз опинився,— підсумувала Буба.— А 

мені твій Ксавер анітрохи не подобався. Може, тобі це й неприємно, але довіри він не 

викликав. 

— Ти помиляєшся щодо нього! — заперечила Йолька, але вже без колишнього 

ентузіазму.— Я тобі скажу, що він навіть тобою зацікавився. Просив, щоб я тобі 
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запропонувала в нього роботу моделі. Пам’ятаєш, коли ти налетіла на наше авто. Я тобі 

раніше не казала, бо, розумієш… 

— Звичайно,— Буба ледь посміхнулася. 

— Я подумала, що він хоче взяти тебе на роботу, бо зараз у моді такі товсті моделі, а 

він завжди хоче йти в ногу із часом… 

— У в’язниці теж ітиме,— запевнила Буба подружку.— А я вважаю, що ваша розлука 

піде тобі на користь, ти лише помолодшаєш… 

— Ти так думаєш? — останній аргумент Йольці сподобався. Вона витягла маленьку 

пудреницю й зазирнула до люстерка.— Мабуть, ти маєш рацію,— невпевнено мовила 

дівчина.— Через нього в мене прищі й безсоння. 

— Навіть цілий гурт Ксаверів не вартий таких страждань,— серйозно заявила Буба. 

Йолька колишнім упевненим рухом поправила зачіску й припудрила носа.— А де моя 

вода? — запитала, зазирнувши в порожню склянку. 

— Замовлю ще одну! — засміялася Буба.— Але з королівською піцою! Ділимо навпіл. 

— Останнім часом я так схудла, що нехай уже! — Йолька потупилася, але потім 

підняла очі на Бубу. У них було ціле море вдячності. 

* * * 

— Тільки не кажіть, що вас немає вдома! — з домофона почувся голос Маньчака. 

— Ми вдома! Удома! — відгукнувся дідусь, вибігаючи назустріч гостям. 

Повернення Маньчаків означало, що вони пробачили старому візит до кураторки, а на 

додачу вирішили програти йому в бридж. 

— Шикарно,— захопився дід, насилу знімаючи з пані Віолетти кумедну пелерину.— 

Дуже практичне це ваше покривало. І на людині гарно виглядає, і на дивані! 

— Це накидка, а не покривало,— пояснила Маньчакова. 

— От-от, я й кажу, що вона дуже практична… А пан Вальдек, наче святий Миколай! — 

зрадів старий, глянувши на фіолетове пальто з білими вилогами. 

— Зараз такі в моді,— пан Вальдек старанно струшував сніг з рукавів. 

— Це правда. Я сам бачив у нашому гіпермаркеті… не менше, як сорок таких 

Маньчаків із дзвониками. І неодмінно купіть собі білу бороду! Чудовий Миколайко… — 

дідусь аж нетямився від захвату. 

— Кличте Бубу, бо в нас нині мало часу. Ми із дружиною йдемо на суші. 

— Слід казати «по суші». Або «сушею». Треба говорити правильно. 

— Ви якийсь відсталий,— задоволено зауважив Маньчак.— Навіть не знаєте, що 

прийнято їсти в дорогих ресторанах. 
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— Як це я не знаю? Якщо ви вже багато років обідаєте в нас, то певне, ми харчуємося 

однаково,— заперечив старий.— Бубо! Маньчаки чекають на твій віст! 

День як день,— думала Буба, старанно складаючи карти за мастю.— Може, навіть 

кращий за інші через оту ялинку, яку хтось приніс і поставив біля дверей квартири. Зараз 

деревце занесли до передпокою, і воно заповнило помешкання святковим ароматом хвої. 

— А як там із продовженням роду? — обережно запитав дідусь Генрик.— Дитинка 

буде на ці свята, якщо вже можна так висловитися, у ваших яслах? 

Маньчак затято мовчав, а його дружина шукала відповідної карти. 

— Бо саме час відповідний… — Дідусеві піки брали все, що опинялося на столі. 

— Ми іншої думки,— буркнув пан Вальдек.— Зараз холодно. Діти часто хворіють. 

— Цього року багато вірусів… — тихенько додала пані Віолетта. 

— Ви будете чудовими батьками,— дідусь ляснув себе по стегні.— Дитинка ще в 

планах, а ви вже так переймаєтеся. 

— Ми перенесли це всиновлення… на пізніше,— Маньчак неохоче докинув трефового 

короля. 

— Як це перенесли? — дід здивовано глянув на гостей.— Можна перенести іспит на 

права, навіть партію в бридж, але ж не дитину! 

— Ми не дитину перенесли, а термін,— розгнівалася пані Віолетта.— Усиновлення 

взимку віщує проблеми. 

— Ви мене дивуєте,— дід справді спантеличився, бо загаявся й показав суперникам усі 

карти.— Дитина — це вам не саджанець, щоб його навесні висаджувати в грунт… — 

обурено почав він.— Крім того, я читав чудову книжку саме на цю тему… Вона 

називається «Лелеки прилітають узимку», там ідеться про такі зворушливі речі… 

— Дайте мені спокій із цими лелеками! — пирхнув Маньчак.— Я вам не Буба, щоб 

слухати ваші казочки! 

— Але я не це мав на увазі! — вигукнув дід Генрик. 

— Якщо йдеться про увагу, то із цим у вас завжди проблеми,— підтримала чоловіка 

пані Віолетта.— А дитини ми зараз не передбачаємо й квит! 

— Може, воно й на краще,— старий явно був знервований. Розстебнув комірець 

сорочки й важко дихав.— Купіть собі ведмедика. Він не підхопить нежитю й не матиме 

проносу.— Дід так відсапувався, що Буба перелякалася й побігла по таблетку. 

— А звідки ви дізналися? — Маньчакова грайливо зазирнула панові Генрику в очі.— 

Хто вам сказав про ведмедя? 

— Про якого ведмедя? — дід ошелешено дивився на подружжя. 
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— Ну, про того ведмедя з останнього показу мод! Вальдусик мені його придивився 

й тепер ми беремо кредит, щоб купити, бо він такий дорогий… — Маньчакова втупилася 

у власний пишний бюст. 

— Двійка бубна,— почала Буба чергову партію, а Маньчаки полегшено зітхнули, 

немовби дівчина позбавила їх тягаря батьківства й материнства. 

— От, Бубо, ви й залишилися без двох,— заявив Маньчак після останнього пасу. 

Блиснув золотим зубом і пішов з козиря. 

— Ой, Бубо,— зойкнув дід,— ти ж бо щойно оголосила менші п’ятірки. Я зовсім забув 

про спільну мову. 

— Аж ніяк! — підморгнула онука.— На щастя, ми з тобою завжди знаходимо спільну 

мову. Навіть тоді, коли програємо,— тепло додала вона. Бо дідусь завжди вмів її 

здивувати, наче маг, який витягав з порожнього капелюха червоне сердечко. 

День шахрая 

Якби мамині сльози зібрати до ванни, вистачило б на передсвяткову купіль для всієї 

сім’ї,— подумала Буба, причаївшись у куточку вітальні. Та цього разу мамине горе було 

настільки обґрунтованим, а розпач настільки невтішним, що ніхто навіть не намагався 

втрутитися. 

— Дуже я схвильований тим, що відбувається, Марисю,— говорив дідусь, співчутливо 

дивлячись на доньку. 

Мама схлипувала й кожні кілька хвилин дивилася на рідних заплаканими очима. 

— Крихітко, не переймайся. Власне, навіщо нам цей будинок? Чи маленький 

будиночок? Досить того, що в нас невелика квартира! — тато намагався застосувати 

терапію в поєднанні з елементами практицизму.— Крім того, у будинку треба прибирати, 

а хто б це робив, крихітко? 

— Про стайню я взагалі мовчу! — додав дід.— У стайнях буває таке коїться, що навіть 

той міфічний, як там його… 

— Геракл,— підказала Буба. 

— От-от, навіть Геракл не міг із цим упоратися! 

— Мабуть, ти маєш на увазі Авгія,— несміливо втрутився тато.— Здається, це були 

його стайні. 

— Авжеж, але ж він не збирався там прибирати. Він лише забруднював… 

— Можливо,— погодився тато. Відколи в них із дідом з’явилася спільна таємниця, 

Павел часто йшов на компроміс. 

— Окрім того,— продовжував дід Генрик,— навіщо нам коні? Ми ж не Протек, щоб їх 

об’їжджати… 
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— Доси-и-ить! — зарепетувала мама.— Не вимовляйте цього імені! Я не хочу його 

чути! 

— Крихітко, ми ж лише на прізвище,— виправдовувався тато. 

— Мої мрії зруйновано,— патетично виголосила мама. 

— Хіба мрії — то будівля, щоб їх зруйнувати? — здивувався старий. 

— Дідусю, це символічно сказано,— пояснила Буба. 

— Ви що, не можете обговорювати це деінде? — мама знову залилася слізьми.— Дайте 

мені спокійно поплакати! 

— Коли бо ти спокійно не вмієш,— зауважив дід. 

— Справді, крихітко,— підтвердив тато.— Ти весь час метушишся, он уже стягнула 

покривало з дивана. 

— А в Маньчакової покривало гарніше,— засмутився раптом дід своїм несподіваним 

відкриттям. 

— Зате сама вона гірша за мою крихітку,— рішуче заявив тато. 

— Як ви можете порівнювати мене з нею! — знову зайшлася плачем мама. 

— Ми ж саме й кажемо, що це неможливо,— заспокоїв її дід.— Ані з нею, ані з паном 

Вальдеком. А ви знаєте,— пригадав він собі,— що Маньчаки вже не хочуть тієї дитинки? 

— Як це не хочуть? — мама сіла, вражена, і на мить забула про власні негаразди. 

— Стверджують, що взимку це не виплачується, бо дитина може захворіти. 

— Негідники! — обурилася мама, і Буба збагнула, що нині кожна дрібниця може 

вивести матусю з рівноваги. 

— У мене є власна версія подій,— дід таємниче стишив голос.— Маньчаки не 

отримали цієї дитини. У малого, мабуть, на них алергія. Зараз у більшості дітей алергія… 

— На Маньчаків? — тато аж рота роззявив. 

— Ні, взагалі, а зокрема й на Маньчаків,— заявив пан Генрик тоном досвідченого 

педіатра. 

— Мені так хотілося, щоб мої донечки були щасливі, а тепер… нічого не вийде! — 

знову пригадала собі мама. 

— Ти завжди можеш їх ощасливити,— для діда цієї проблеми не існувало.— Невдовзі 

ти вдруге станеш бабусею. Займатимешся черговим Франеком, а Оля буде тобі 

неймовірно вдячна. 

— Тату, ви що, несповна розуму,— мама аж затулилася покривалом, ніби побоювалася, 

що хтось підкладе їй на коліна немовля. Певне, вона щось відчула, бо за мить у домофоні 

почувся Робертів голос. 

— Привіт, Бубонько, відчиниш? 
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Невдовзі вітальня сповнилася новими голосами. Спершу Олька перелякалася маминого 

вигляду, потім порадила дідові звернутися до психіатра й, нарешті, всілася Робертові на 

коліна, а той гордо обняв дружину разом із новим малюком у її животі. Тільки Францішек 

вовтузився на підлозі, шукаючи Добавку. 

— На початок скажу вам, що… — Олька картинно вмовкла,— я відмовилася від роботи 

в того Ксавера! 

Буба насилу приховала радість. 

— А… чому? — знічев’я поцікавилася вона. 

— Бо він виявився шахраєм! — вигукнула Олька. 

— Іще один негідник! — знову схлипнула мама, але вирішила вислухати Ольку. 

— Ота його агенція виявилася звичайним… Гм, як би це сказати… 

— Певне, звичайним борделем,— не втримався дідусь, за що його миттєво покарали 

обурені погляди присутніх. 

— У кожному разі, власник сидить у в’язниці, а я… я така рада, що Робертик зі мною 

щасливий… 

— Оце справді новина,— відгукнувся пан Генрик, але на нього ніхто не звернув уваги. 

— А яка в мами трагедія? — Олька запитально глянула на Бубу. 

— Бо не буде фільму із зірками екрану й конячками,— спокійно пояснила та, а мама 

підтвердила її слова новим схлипуванням. 

— А що трапилося? — Олька засмутилася втратою обіцяної ролі. 

— Пан Прот виявився аферистом,— гордо заявив дідусь. 

— Аферистом… О, згадала! Аферист — це той, хто грає на перегонах! — зраділа 

Олька. 

— Ти все переплутала,— заперечно похитав головою тато.— У фільмі справді були 

коні, а Прот звичайний… аферист,— безпорадно закінчив він. 

— Ага,— погодилася Олька й знову глянула на маму. 

— Він мені пообіцяв продюсера, мільярдера, підраховував зиск у евро… 

— Ти казала, крихітко, що в доларах,— нагадав тато. 

— Ні, у евро,— наполягала мама. 

— А я пригадую, що в зелених,— уже тихше правив своєї батько. 

— Яка різниця. Не буде більше ані євро, ані зелених,— розсудливо сказав дід Генрик. 

— І що? — Олька випередила новий напад маминого плачу. 

— Ну, і цей начебто мільярдер… 

— Ти казала, що мільйонер,— тато волів уточнити деталі, наче від цього залежала доля 

світу. 
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— Мільярдер,— заперечила мама.— Але що я хотіла сказати? — безпорадно глянула 

вона на рідних. 

— Бабуся,— почулося з-під столу. 

— І цей теж! Франеку, я просила, аби ти називав мене «тьотею»! 

— Ну, то цей мільярдер… — Олька вочевидь непокоїлася про мамині нерви. 

— Ага, так… Ну, то з нього такий мільярдер, як з мене… Марія Каллас! 

— У вас принаймні однакові імена,— зауважив тато. 

— Він не займається кінопродукцією. У нього виробництво газованої мінералки, яку 

він експортує до Німеччини! 

— Яка це вода? — ввічливо спитав дід Генрик. 

— »Мінерва», а німецькою «Minerwasser». Уявляєте? Якийсь мінервассер мав створити 

європейський шедевр?! 

Зробилося тихо, а тоді скептично озвався тато: 

— Мені цей Прот із самого початку не подобався. 

— Протек,— несміливо виправила мама. 

— Щось у нього таке було у виразі обличчя… — тато з помітним вдоволенням 

знущався з пана Протека.— Щось таке порочне… 

— Не знаю. Може, справа в його зачісці? Із цим набік зачесаним чубом він скидався на 

Гітлера… 

— Мабуть, усі вони там понімечені,— кашлянув старий.— Пригадую, колись давно, 

забув, у якому році, зустрів я такого собі німця… Який він був дотепник! 

— А він говорив польською? — здивувалася мама. 

— Ні, по-своєму. 

— Тоді як ти розумів його жарти, якщо по-німецькому ні в зуб ногою? 

— Раніше я все розумів, бо світ був простішим і чесним,— дідусь замислився.— А 

нині? Самі дивіться! Прот — злочинець, якийсь Ольчин знайомий — шахрай, невинну 

Бубу зачиняють у відділку… Марисю! Ти повинна написати якийсь детектив. Це дуже 

відповідний жанр для наших часів. 

— Детектив, кажеш? — повторила мама.— На мотивах мого особистого досвіду? 

— А чого, це дуже непогана ідея! — загорівся тато.— Матимеш можливість посадити 

Прота на кілька років за грати. 

— А й справді,— зраділа мама, простягаючи руки до Францішека.— Ходи до тітоньки, 

мій скарбе,— ніжно прошепотіла вона. 

— Ну, якщо фільму поки що не буде, то може, бодай вечерю приготуємо? — 

запропонував дідусь.— Бубо, збігаєш до крамниці по мої улюблені рогалики? 
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— Звісно, дідусю! 

— І якоїсь водички купи! — попрохав тато. 

— Тільки не «Мінерву». Навіть, якщо буде акція,— попередила мама. 

* * * 

— Щось незвичайне відбувається,— поділився з Бубою своїм відкриттям тато, 

встановлюючи ялинку в стояк.— Коли я йду на роботу, моє авто завжди очищене від 

снігу. Усі машини білі, а моя виглядає, наче щойно з автомийки. Гадки не маю, хто це в 

нас такий турботливий. Я знаю, що сусіди гарно до мене ставляться, але щоб настільки? 

— Може, якась таємна шанувальниця? — підказала Буба. 

— Навіть найбільш потаємна шанувальниця не затягне на наш поверх такої ялинки! — 

відсапувався тато.— Хіба що це Бартошова. Пані Аня принесла б сюди цілий ліс, якби він 

у нас помістився. 

— Справді, дивно,— погодилася Буба, і раптом кудись заквапилася. 

— Упораєшся без мене? Бо я хочу піти до міста.— Дівчина витягла з кутка мартенси 

й глянула на Добавку.— Не зараз, дорогенька,— пояснювала вона їй, розплутуючи 

шнурівки.— Навіть таких гарних песиків не пускають до магазинів. 

Як приємно ходити по крамницях! Щоправда, більшість подарунків давно чекали на 

своїх власників, але розмова з татом нагадала Бубі про того, кому теж слід зробити 

сюрприз! Дівчина не мала сумнівів, хто щодня чистив батькове авто від снігу й приніс до 

їхнього порога чудову ялинку. Звісно, Буба продовжувала зустрічати Клеменса на 

парковій алейці й завжди сідала поруч на лавці, проте їй довгенько не спадало на думку, 

що саме він таким чином приєднався до її родини. Увійшла до улюбленої крамниці, 

повної барвистого одягу. 

— Мені потрібні шарф і шапка. Для дуже симпатичного пана, який багато часу 

проводить на свіжому повітрі,— пояснила вона продавчині. 

— Для татка? — запитала та. 

— Ні, для друга,— посміхнулася Буба. 

— Тоді пропоную вибрати із цієї колекції,— і продавчиня провела дівчину до полиць із 

молодіжною модою, де лежали кольорові шарфи й екстравагантні шапки. 

— Моєму знайомому… за п’ятдесят,— мовила Буба, і продавчиня якось співчутливо 

глянула на дівчину. 

Буба відразу вибрала смугастий кольоровий шарф і шапку-вушанку. Додала ще товсті 

рукавиці і, не звертаючи уваги на ціну, рушила до каси. 
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Повертаючись, зазирнула до крамнички з іграшками. Вона вже давно приглянула 

подарунок для Агати, треба було лише купити. Опинившись на вулиці з невеличким 

пакунком, дівчина засмутилася. На Сироту чекала власноручно пошита Бубою гарненька 

пошивка для маленької подушки. Вона була біло-червона, у кольорах польського прапора, 

аби Стасеві в Америці снилися сни про батьківщину. Залишався Мілош… 

Може, про нього теж не можна забувати? — думала Буба, роздивляючись вітрини.— 

Ми так давно знайомі… Я знаю його довше, ніж Стася й краще, ніж Агату. Але чи справді 

я повинна щось для нього робити після цієї історії з Ребеккою? 

Вирішила обговорити це з дідом, хоча й побоювалася, що зневага старого до 

орнітологів може розв’язати її проблему однозначно. Проте Буба пам’ятала його 

досягнення в стосунках із протилежною статтю. Крім того випадку, коли він переплутав 

Лавину сексу із власним зятем, дід завжди мав на цій ниві успіх. 

Клеменс сидів у новій зеленій куртці, яка кольором нагадувала про свята. Він виглядав 

дуже задоволеним і пильно спостерігав за перехожими, котрі згиналися під вагою торбин 

і сіток із продуктами. 

— Панну Бубу вітаю і про песика питаю! — галантно озвався він, коли дівчина 

підійшла до лавки. 

— Сьогодні в мене не звичайна прогулянка,— зізналася Буба, сідаючи поруч.— Це 

особлива зустріч. 

— Цікаво,— мовив Клеменс.— Я навчився поважати ваші слова відтоді, як Сталін 

почав мені вклонятися першим,— він легенько посміхнувся.— І мене це тішить. 

— Мені теж якось уклонився. Як-не-як, разом у відділку були! — підморгнула Буба, 

і обоє розсміялися. 

— Уявляю собі, що відчував шановний татусь, коли йшов по вас до поліції. 

— Якщо точніше,— відповіла Буба,— він зовсім не прийшов, а приїхав чистенькою, 

сяючою машиною. 

— Що ви кажете? — Клеменс почухав голову й глянув кудись убік. 

— А я тут власне роздумував над проблемою кількості,— несподівано змінив він тему. 

— Тобто? 

— Тобто намагався встановити, скільки років триватимуть два дні свят. Бо люди 

купують стільки продуктів, ніби завтра почнеться війна. 

— Не кожного вдома чекають такі чудові прянички, як у вас,— нагадала Буба 

Клеменсові. 

— Авжеж, прянички. Але навіщо людям стільки м’ясива й овочів? Стільки торб, 

напакованих делікатесами й рибою? Я замислююся над тим, скільки зусиль 
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потребуватиме приготування цього всього, це ж справжня боротьба, у якій немає нічого 

святкового. 

— А мене тішить ця передсвяткова метушня,— несміливо зізналася Буба. 

— Хіба це може подобатися! — спохмурнів Клеменс.— Ці нещасні носильники такі 

сердиті! Витратили купу грошей, ніколи вгору глянути, бо не дай Боже щось зіпсується, а 

справжнє свято — це якраз роздуми,— продовжував він, вдивляючись у потомлені 

обличчя перехожих.— Шкода мені, панно Бубо, що ми стаємо невільниками навіть тоді, 

коли не працюємо,— і він підніс догори вказівного пальця.— Ми більше не віримо в дива. 

— Я із цим не згодна,— Буба скоса глянула на співрозмовника.— Наприклад, у нас 

трапилося диво. Ялинка сама прийшла до дверей помешкання. Навіть нагору не довелося 

тягнути,— і вона пильно глянула на Клеменса. 

— Так і повинно бути! — переконано відказав той і знову уникнув Бубиного погляду. 

— Спасибі вам. І тато теж просив подякувати,— зворушено мовила Буба, витягаючи 

невеликий згорток.— Я зустріла Миколая. Він зовсім не був святим. Радше, скидався на 

філософа чи мрійника. У будь-якому разі, він був класний. І попрохав мене, щоб я вам 

передала цей маленький подарунок. 

— Панно Бубо… — Клеменсів голос затремтів.— Але… я не можу… 

— Усі ми можемо, якщо бодай трохи любимо одне одного,— швидко відповіла Буба.— 

Ви тільки гляньте… 

Дівчина відхилила комір куртки, і Клеменс угледів намисто. Ніби таке звичайне, але 

під колір Бубиних очей, і вже це було дивовижним. До того ж, воно так гарно прикрашало 

струнку дівочу шию. Та ще й зігрівало душу. 

— Мені б хотілося, щоб ви користувалися цим подарунком так часто, як я вашим,— 

сказала дівчина й цмокнула Клеменса в шорстку щоку. 

Попрощавшись із Клеменсом, вона залишила його з пакунком, котрого той торкався, 

наче скарбу, закоцюблими й почервонілими від морозу пальцями. І хоча від дому її 

відділяло кільканадцять метрів, дівчина відчула запах сушених грибів і ніби побачила 

Бартошову, схилену над стільницею. 

Як це я сказала панові Клеменсу? Що ми можемо робити одне одному подарунки, якщо 

бодай трохи любимо одне одного… А якщо так, то навіщо морочити дідусеві голову? 

Адже я люблю Мілоша. І засніжена стежка додому начебто вкрилася білими пелюстками 

троянд… 

Весільне плаття для Супермена 

У «Брудзеві» було порожньо. 
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— Почуваюся жахливою неробою. Завтра свят-вечір, а я собі розважаюся,— зітхнула 

Буба. 

— Мої батьки навіть зраділи, що я вшився,— заявив Сирота.— Минулого року я 

ненавмисне вирубав їм струм на всі свята. Так що вони мене відтоді звільнили від 

домашніх обов’язків. 

— Непогано! — засміялася Агата.— Якщо ти й в Америці щось таке втнеш, то в 

темряві навіть додому не потрапиш! 

— Потраплю. До вас завжди знайду дорогу,— ледь зашарівся Стась. 

— А ось і я! — погукав від дверей Мілош. Був задиханий, але настрій мав 

пречудовий.— Бубо, суперкласна ідея зібрати тут друзів! Усі на місці? 

— Почекаймо ще на декого. Сподіваюся, ви мене зрозумієте… Я запросила Йольку. 

Просто така нагода… 

— Йольку? — здивувався Мілош.— Ми ж збиралися погомоніти, а всім відомо, що 

вона із цим не має нічого спільного. 

— Я подумала, що нехай посидить з нами, Йолька не заважатиме, зате їй буде приємно. 

Вона така пригнічена, самотня і… нещасна. 

— Мабуть, перукар або косметолог завинили,— засміявся Сирота.— Важко буде 

повернути її до тями після такого шоку. 

— А може, то через якусь дурницю? Ніготь зламала чи не сподобався рінгтон в 

мобільнику? — покепкував Мілош. 

— Ні, йдеться про її… хлопця. 

— Отого здоровила? Із крутою тачкою? 

— Яким би він не був, сів до в’язниці, а Йолька залишилася сама. 

— Якби мені довелося вибирати між Йолькою й цюпою, я б краще сидів,— зізнався 

Мілош. 

— Буба має рацію,— утрутилася Агата.— Ніхто не гине за її спокусливими шмотками, 

але нині переддень свят, давайте обійдемося без прикрощів. Краще приготувати 

носовички, щоб було чим втирати невтішні сльози. 

— Усім привіт! — на порозі «Брудзя» стояла Йолька.— Ну, чого так повитріщалися? — 

глянула вона на приголомшену четвірку. Із фарбованим чорним волоссям, сміливим 

макіяжем і в шовковій блузці Йолька нагадувала Бубі помолоділу й схудлу Маньчакову. 

— Я лише на хвилинку, бо на мене чекає Кароль,— щебетала вона, легенько 

торкаючись своєї нової зачіски кольору чорного дерева.— Я б посиділа, але щиро кажучи, 

усе це пашталакання про святкові традиції вважаю ідіотизмом, і в мене немає часу 
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слухати ваші дитячі жартики. Ой, зовсім забула! Ми з Каролем їдемо на лижі! До того ж, 

там є басейн, і я можу взяти ті два купальники, придбані для поїздки на цю… як її… 

— Рив’єру,— замогильним голосом підказав Сирота. 

— От-от. І добре, що я туди не поїхала, бо Кароль бачив цю Рив’єру з пташиного 

польоту… 

— Звідки бачив? — негайно поцікавився Мілош. 

— Кароль — пілот літака,— Йолька гордовито роззирнулася довкола.— Так-от, він її 

бачив, і каже, що нічого особливого, шкода марнувати час… Сорі, але й мені шкода часу. 

Невдовзі виїжджаємо, а мусимо ближче познайомитися… 

Йолька надіслала всім повітряний поцілунок унизаною перснями ручкою й зробила 

крутий пірует на своїх височезних шпильках. 

— Така нещасна,— зітхнув з удаваним співчуттям Мілош. 

— А яка самотня! — докинув Сирота. 

— Не кажучи вже про те, що абсолютно пригнічена,— закінчила Агата, і всі із 

зацікавленням глянули на Бубу. 

— Ну, що ж… — зітхнула та.— Це була данина традиції. Невеличка новорічна вистава 

для… наївних. 

— У мене є ідея,— запропонувала Агата, готова забути Йольку з її Каролем 

і басейном.— Давайте умовимося, що завжди зустрічатимемося перед свят-вечором. 

Щороку. Незалежно, яка кого спіткає доля. 

— А якщо Сирота залишиться в Штатах? — засумнівався Мілош. 

— Тоді ми зможемо побачити його за допомогою камери. Поставимо на його місці 

комп’ютер і будемо разом. 

— Не залишуся я там! — запевнив Стась, запихаючись піцою.— Там погано годують, 

і немає таких божевільних, як ви. 

— Ото було б чудово,— Буба замріялася.— Уявіть, нам по вісімдесят, а ми втікаємо 

з будинку для пристарілих на наше побачення! 

— Приєднуюся,— утішився Мілош.— Може, мені вдасться повернути Бубу, якщо 

кожного року перед Святвечором нагадуватиму їй про мої почуття,— зітхнув він, 

і дівчина зашарілася. 

— Припини, бо більше не прийду,— пригрозила Буба й поклала перед ним невеличкий 

згорток. 

І всі, як за командою, сягнули до своїх рюкзаків, і за мить столик перетворився на 

крамничку з подарунками. 

— Це мені? 
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— І мені! 

— Дяки, Бубо! 

— Ой, Сирота, спасибі! 

— Мілоше, справді? Звісно, розгорну лише завтра! 

— Слухайте, усі розгорнемо завтра! А в перший день свят запрошую вас до 

Котанського гаю. Прогулянка нікому не завадить, особливо Сироті, бо в нього вже живіт, 

як у слона. 

Жартуючи й незлостиво передражнюючись, друзі поверталися додому. Мілош поцілив 

Бубу величезною сніжкою й зробив невинне обличчя. Агата запропонувала Сироті 

потримати його рюкзак, а той, розмовляючи англійською по мобільному й забувши про 

все на світі, ускочив у трамвай, що саме під’їхав. 

— Ой, Стасю, ти як Ейнштейн! — реготали з нього дівчата й Мілош, вручаючи 

хлопцеві рюкзак на наступній зупинці. 

— Це неймовірно,— несподівано зізнався Стась.— Щойно відбулася наша перша 

передсвяткова зустріч, а я вже чекаю наступного року. Це свідчення того, що я старію! 

— Веселих свят! 

— Вдалих! 

— І щоб швидко минули, а ми пішли разом до гаю! 

— І щоб були… спокійні,— додала Агата. 

— Так, спокійні… 

* * * 

— А тут,— мама показала на край столу,— як і щороку поставимо ще одну тарілку для 

гостя. Ким би він не був,— великодушно додала вона. 

— Не може бути, щоб отак, у переддень свят-вечора,— скривилася пані Марися, 

почувши сигнал домофона. Але ні в кого не залишалося жодних сумнівів, що унизу стоять 

Маньчаки. 

— Ти щойно сказала «ким би він не був»,— нагадала Буба. 

— Але я не мала на увазі Маньчаків! 

— Вони живуть за іншим календарем,— виправдовував своїх бриджевих партнерів 

дідусь. 

— Я теж,— покепкував тато.— У мене нині початок Великого посту! 

— Усі вдома? — здивувався Маньчак, загородивши собою двері. 

— Марися з Павлом удома? — вторувала чоловікові пані Віолетта, вдаривши його 

якимсь дивним предметом по спині. 
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— Але ж… свята,— мама силкувалася невимушено посміхатися. 

— До свят ще ого-го! — заперечив Маньчак. 

— А наша пані Маньчакова, бачу, собі інструменти купила… — Дідусь пильно оглядав 

великий ящик, який пані Віолетта втягла до передпокою. 

— Про що це ви? 

— Ну, я мав на увазі цей дивний предмет… 

— Це, пане Генрику, наш багажник. Автомобільний,— перевела подих Маньчакова, 

утираючи піт із чола. 

— Навіщо вам багажник? — дивувався старий. 

— Щоб перевозити важкі речі,— пояснив Маньчак. 

— Мабуть, щоб переносити, якщо ви вже його так тягаєте. 

— Це новий багажник,— розсердився Маньчак.— І ми його забрали, щоб нам його не 

вкрали. 

— Хто? — здивувався тато. 

— Звідки мені знати,— відказала пані Віолетта.— Зараз такі часи, що нікому довіряти 

не можна. Навіть друзям,— глянула вона на присутніх.— Але який у вас безлад! — Вона 

несхвально роззирнулася вітальнею.— У таких умовах навіть апетит пропадає. 

— А в нас нині піст,— радісно поділився новиною дідусь. 

— Ксьондз Корек наголошував на важливості посту, коли я востаннє була в нього,— 

мама випнула груди й легким кроком рушила на кухню.— Але чаю можна випити,— 

додала вона тоном зразкової господині. 

— Цей багажник, пані Віолетто, краще залишити в коридорі,— порадив дід Генрик, 

побачивши, що Маньчакова потягла ящика до вітальні.— От якби в ньому були якісь 

напої… 

— Я давно підозрювала, що у вас проблеми з алкоголем,— попри невдоволення всієї 

родини, Маньчакова поклала багажник на дивані. 

— Ну, чого ви так повитріщалися? — роздратовано спитала вона.— Багажника не 

бачили, чи що? 

— На дивані не бачив,— погодився дід. 

— Ми прийшли у важливій справі,— пан Вальдек поправив сріблястого метелика, який 

звисав з його худої шиї.— Нам потрібні свідки. 

— Якщо Єгови, то це не до нас,— попередив старий. 

— Пане Генрику, ми не до вас прийшли,— неввічливо перебив Маньчак. 

— Свідки? — тато глянув на Маньчакову, яка стояла перед ним у вечірній сукні, 

скидаючись на велетенську Попелюшку через п’ятдесят років після пам’ятного балу. 
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— У вас нині якась урочистість? — тато втупився в широкий кринолін. 

— Ні, сьогодні лише генеральна репетиція, а все відбудеться наступного тижня,— 

пояснила кремезна Попелюшка.— Ми вирішили дещо повторити. 

— Що ви надумали? — утрутився дідусь. 

— Що ви хочете повторити? — тато вимагав пояснень. 

— Наше вінчання, звісно! — пирхнув Маньчак.— Ми збираємося повінчатися,— 

повагом пояснив він. 

— То ви стільки років живете на віру? — у маминих руках затремтіли чашки із чаєм.— 

Ксьондз Корек не в захопленні від громадянського шлюбу. Каже, що це сурогат порядного 

життя. 

— Ми одружені,— процідив крізь зуби Маньчак.— Але хочемо знову стати на 

шлюбний килимок і присягтися у вірності… 

— Навіщо? — не зрозумів дідусь.— На біса двічі брехати, якщо ви вже колись це 

робили. 

— Заберіть звідси старигана! — зажадала Маньчакова.— Інакше… я сама його звідси 

винесу! 

— Не сумніваюся,— дідусь із повагою глянув на багажник.— Ви наче супермен! 

— І честь бути нашими свідками хочемо довірити саме вам,— закінчив Маньчак.— А 

шлюбні подарунки повинні бути неабиякі, бо це ж удруге,— попередив він з усмішкою. 

— Навіть не знаю… — мама вагалася й шукала допомоги в тата. 

— Ну, що ж, крихітко,— той безпорадно розвів руками,— молодятам не відмовляють. 

— Молодятам, кажеш? — перепитала мама, пильно вивчаючи поглядом Маньчаків. 

— Цей багажник ми приготували для весільної подорожі,— прошепотіла Маньчакова, 

затуляючи долонями сором’язливий рум’янець. 

— Тобто… після весілля ви кудись їдете? 

— Так, на медовий місяць,— притакнув пан Вальдек. 

— А куди саме? — допитувалася мама.— Мабуть, за кордон? — у її голосі забриніла 

прихована нотка заздрощів. 

— Ми їдемо до Папроцьких, Леонтини й Зюта. 

— Але ж вони мешкають неподалік нас! — вигукнув дід. 

— То й що з того? — обурилася пані Віолетта.— Нам це не заважає,— ворухнула вона 

пухким плечем. 

— А пішки не підемо,— мовив Маньчак.— Та й сюди буде близенько, тож ми вас 

навідуватимемо. 

— Цілий місяць у Папроцьких!..— дивувалася мама. 
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— Ну, ми ж тобі пояснили, Марисю, що й до вас зазирнемо, не хвилюйся. 

— Авжеж, не можна не погостювати у свідків! — скривився Маньчак.— Ми про вас 

ніколи не забуваємо,— патетично запевнив він, і всі глибоко зітхнули. 

— Ну, ну! — Маньчакова покивала пальцем.— Не можна в нас так сумніватися.— І, 

поправивши кринолін, розсілася в кріслі. 

— Щоправда, перед весіллям я збиралася схуднути, але для маківника тієї вашої 

Бартошової зроблю виняток. Принеси мені, Бубо, шматок, а для Вальдусика сирник, бо 

йому мак так неестетично набивається між зубами… 

— Принеси, Бубо,— розгублено мовила мама й майже впала на стілець. 

Маньчаки з радістю вислухали її розповідь про фільм, якого не буде. 

— Такий-от ляпас від пана Протека,— закінчила вона із сумними очима. 

— А я, Марисю, від самого початку знала, що нічого не вийде, бо фільми завжди 

знімають лише за гарними книжками,— Маньчакова сягнула по маківник. 

— А моя тобі не сподобалася? 

— Руки ще не дійшли,— щиро зізналася пані Віолетта.— Зрештою, у мене такий 

слабкий зір, що не можна псувати його читанням. 

— Я б вам порадив звернутися до окуліста,— озвався дідусь.— І читати те, що 

написано на білбордах. Там написи великі й рідко рекламують абищо. 

— То ми вже підемо,— Маньчак із жалем поглянув на порожні блюдця.— Тільки не 

забудьте про наше весілля, бо воно на противагу фільмові, напевне буде вдалим. 

Буба полегшено зітхнула, щойно Маньчаки, забравши багажника, покинули квартиру. 

— Жодних додаткових тарілок на свят-вечір! — розпорядився дідусь Генрик.— Це 

вочевидь приносить нам нещастя! 

Троянда замість коропа 

Біла скатертина сяяла. Буба оглянула ошатно накритий стіл і подумала про магію 

зеленого деревця, на яке нетерпляче чекають упродовж року. Їй стало трохи шкода, що 

невдовзі всі знову очікуватимуть наступного свят-вечора, а цей піде в небуття разом 

з водою в раковині, де митимуть посуд, розіллється плямою борщу по скатертині, 

зібгається з обгортковим папером, здертим з подарунків. Десь подінуться стишені голоси 

й затихнуть колядки, які зараз нагадують скарбничку святкового настрою. Усе 

повернеться на круги своя, хоча Буба давно переконалася, що в них удома все не як 

у людей. 

Воно й добре, і водночас погано,— думала дівчина, ніжно дивлячись на рідних, які 

розставляли на столі нові полумиски з різною смакотою.— 3 одного боку, ми буваємо 
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непередбачуваними й егоїстичними, з іншого — уміємо в скрутну хвилину знайти в собі 

стільки любові до близької особи, якщо вона її потребує… 

Тато, ніби прочитавши Бубині думки, обійняв маму й навіть спробував затанцювати 

з нею під колядку про пастирів, котрі прибули з Вифлеєму. 

— Ксьондз Корек би цього не схвалив! — прошепотіла мама, але зробила пірует, 

закохано дивлячись на чоловіка. 

Над дідусем вочевидь теж чував якийсь таємничий добрий янгол, бо старенький не 

вередував під час приготувань і не нагадував батькам, як завжди, що на столі за традицією 

повинна стояти карафка з горобинівкою. 

— А чому ти жодного разу не згадав про горобинівку? — поцікавилася мама. 

— Хіба ж я міг, Марисю, псувати такий чудовий час власними забаганками? — 

відповів дід із чарівною посмішкою. 

— Павле, батько захворів! — занепокоїлася мама, відчиняючи шафку з тонометром. 

— Я чудово себе почуваю! 

— Важливо не те, як ти себе почуваєш, а те, що я чую. А я чітко чую, що ти занедужав. 

— Бо не хочу випити? 

— А чому ти не хочеш випити? — Бубин тато недовірливо придивився до тестя.— Що 

трапилося? 

— Павел спеціально купив тобі горобинівку, а ти тепер капризуєш! — набурмосилася 

мама. 

— Якщо ви так наполягаєте, що ж, я вип’ю,— здався дідусь із щасливою посмішкою.— 

3 любові до вас навіть закурю якусь невеличку сигару,— додав він, уражений своєю 

великодушністю. 

— Доведеться тобі почекати на святого Миколая,— озвалася Буба. 

— Тільки не кажи, доню, що ти купувала сигари! Зрештою, тобі однаково ніхто б не 

продав, бо дітям не можна… 

— У мене є дорослі друзі,— відказала Буба.— Клеменс виявився настільки 

люб’язним… 

— Не хочу про нього навіть чути! Добре, що ти мені нагадала! — мама з розмаху 

гепнулась на диван, аж кілька вареників випали з полумиска якраз під ніс Добавки.— Пані 

Юрковська, ця наша сусідка, знаєш? 

— Знаю, та, що оселилася в костелі. 

— Ага, саме вона,— притакнула мама.— Бубо, не можна кепкувати із сусідів! 

— Я й не кепкую, це правда,— запевнила донька. 
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— Ну, то вона мені вчора сказала, що ти роздягалася перед якимсь волоцюгою! Пані 

Юрковська обурилася, бо вже колись бачила тебе з ним. «Пані Марисю,— заговорила 

вона голосом сусідки,— я нічого поганого не хочу сказати… але ваша доця, 

яжбознающоцегарнадитина, і мені шкода, щоб вона зналася з такими бомжами. Ну, а 

взимку оголюватися, це вже взагалі…». 

Буба вибухнула реготом, так схоже мама пародіювала сусідку. 

— До нас що, пані Юрковська прийшла? Помолитися разом? — засміявся й собі тато. 

— Браво, Марисю! — приєднався до них дідусь.— Якби не отой Прот, ти могла б 

зіграти у власному фільмі! 

— Послухайте, але я серйозно,— мама зашарілася від компліментів.— Щоб мені така 

собі Юрковська на щось натякала! 

— Здається, я знаю, що вона мала на увазі! — Буба глянула на маму сяючими очима.— 

Я показувала панові Клеменсу намисто, яке він мені подарував на Різдво. 

— Не можна брати подарунків від чужих. 

— Цей Клеменс зовсім не чужий, Марисю,— заступився за Бубиного знайомого тато.— 

Це він приніс нам цю чудову ялинку і вже другий місяць, як чистить від снігу мою 

машину! А якось я з ним побалакав, виявилося, що він дуже цікавий! Вірите, пан Клеменс 

дивиться мою передачу? Каже, що крамниць не любить, але ця йому подобається. Навіть 

сказав, щоб більше показували мене, а менше асистенток, які демонструють товари… 

— А син Юрковської, якщо вже про неї мова,— додала мама,— має бінокля, і підглядає 

за сусідами з будинку по той бік вулиці. Пані Пенцикова мені казала. 

— Ну, сама бачиш, мамо, у кого тут проблеми,— закінчила цю тему Буба. 

Олька з Робертом виглядали, наче пара нав’ючених верблюдів, які нарешті дісталися 

оази. 

— Тобі не можна стільки носити,— зауважила мама. 

— Нічого зі мною не станеться! — Олька виглядала щасливою.— Після того, що мені 

сказали, я можу вас усіх носити на руках. 

— Мене не чіпай! — застеріг дідусь. 

— Почекай з розповіддю,— попросила Буба.— Цього свят-вечора кожен з нас повинен 

сказати, що його найдужче втішило, а що засмутило… 

— Хто це придумав? — Олька нашвидку поправила макіяж. 

— Я,— гордо зізналася Буба. 

— Як це, у нас немає коропа на свято? — здивувався тато, обшукавши холодильник. 

— Це теж моя ідея,— тихенько зізналася Буба,— щоб цього року дарувати коропові 

життя… 
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— Зате завжди можна, Павле, запросити пані Коропову знизу,— запропонував дід.— 

Живих коропів Буба любить… 

Коли вже всі поділилися облаткою й сіли до столу, розчервонівшись від емоцій, обіймів 

і взаємних побажань, настала хвилина урочистої тиші, яку порушив Францішек. 

— Бубо, я напісяв! 

— Мій килим! — перелякалася мама, але махнула рукою.— Подумаєш, килим! Зате в 

мого онука гарна вимова, правда? 

Всі охоче погодилися, а тоді настав час розповідей. 

— Мене найдужче засмутило те, що ми з Оленькою не могли порозумітися,— почав 

Роберт.— А найбільша радість, звісно, наша друга дитина. І те, що ми знову щасливі. 

— А я лише додам до цього, що вчора підписала контракт,— таємничо зізналася Олька. 

— Тобі не варто зараз працювати… — заперечила мама, але Олька зупинила її. 

— Контракт на участь в передачі… «Щаслива вагітність»! 

— Клас! — зрадів тато.— І я про це дізнаюся останнім? 

— Так, бо це передача на твоєму каналі, а я хотіла домогтися чогось сама,— пояснила 

дочка, вислуховуючи поздоровлення. 

— А ти, можна сказати, у сорочці народилася! — промурмотів дідусь.— Мало того, що 

будеш під наглядом найкращих лікарів і тебе годуватимуть коштом нашої бідної вітчизни, 

то ще й уся Польща носитиметься із твоєю вагітністю й ставитиметься до тебе, як до 

національного надбання! 

— Запишу на відео всі серії! — раділа мама.— А колись мій онучок дивитиметься 

фільм, де він зіграв головну роль. 

— За умови, що Протек не буде до цього причетним! — нагадав тато. 

— До того ж, Олі непогано заплатять! — докинув Роберт. 

— Не забувай, що це й завдяки тобі,— підморгнув йому дід Генрик.— Якби не ти, кого 

б цікавив Ольчин живіт? 

— Мене він завжди цікавить,— несміливо зізнався Роберт, який нагадував закоханого 

голубка. 

Дідусь довго вагався. 

— Тату, та кажи вже! — нетерпеливилася мама.— Адже успіхів і нещасть у тебе було 

не так уже й багато! 

— Я хочу сказати дещо важливе, тому й думаю, як краще це зробити,— спокійно 

пояснив дідусь.— Почну від поразок. Бубо,— звернувся він до онуки,— мушу тебе 

перепросити, бо я виявився жахливим студентом. Пропустив стільки лекцій, що потім уже 

посоромився ходити до університету. 
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— Ти невиправний! — стенула плечима мама.— Якщо тебе не виганяють, то ти сам 

перестаєш відвідувати заняття! 

— У цьому семестрі обіцяю виправитися,— запевнив дід, переводячи погляд на 

Бубиного тата.— А якщо йдеться про важливі й приємні події, то… я знайшов друга… 

— Мабуть, такого самого, як ти! — усміхнулася мама. 

— Марисю, не перебивай тата! — заступився за тестя зять.— Я переконаний, що це 

людина приємна… розумна… розсудлива… 

— Стільки хорошого навіть про тебе, Павелку, не скажеш,— мама поплескала чоловіка 

по коліні. 

— Маєш рацію, Павле,— погодився дід.— Це людина, яку я пізнав, так би мовити, 

зовсім з іншого боку. І мені це дуже сподобалося… 

— Тоді я теж скажу,— почав тато,— що й мені пощастило зустріти дуже… 

оригінального й гідного довіри джентльмена… І наша дружба, яка, зрозуміло, 

продовжується, для мене дуже важлива. 

— Але чому жоден з вас не запросив друга додому? — здивувалася мама, а Буба 

зацікавлено глянула на тата й дідуся. 

— Бо це виявилося непотрібним… — почав було дідусь Генрик. 

— Оскільки ми й так щодня зустрічаємося вдома,— закінчив тато. 

— Нічого не втямила,— похитала головою мама. 

— Я теж,— Олька глянула на Роберта, який також, здавалося, нічого не розумів. 

— Найважливіше, що ми розуміємо, про що йдеться,— підсумував тато. 

Бубу не довелося довго просити. 

— Якщо згадати неприємності, то… Ви ж знаєте. Мені було прикро, коли Мілош почав 

зустрічатися з Ребеккою. Зате здійснилася моя інша мрія. Я виграла в бридж! 

— Е-е-е,— Олька виглядала розчарованою.— Ти однаково завжди виграєш в карти. 

— Це дещо інше,— примружилася Буба.— Ціною виграшу була людська гідність. 

Право на власний костюм і звичайні щоденні радощі. До того ж, я перемогла Сталіна… 

— Ти заслужила на орден,— зворушився дідусь. 

— І скажу вам, що ніколи не думала, скільки всього може трапитися під час мертвого 

сезону… 

— Що ж, тепер моя черга,— мама поклала виделку й глянула на рідних.— Фільму не 

буде, але я анітрохи не шкодую. У мене однаково купа роботи, а онуки не чекатимуть на 

бабцю вічно. Так-так! — засміялася вона, помітивши здивування на обличчях 

присутніх.— Я поступово починаю відчувати себе бабусею. Може, у цій ролі я буду 

краща, ніж мама? — вона явно шукала підтримки від доньок, які негайно відреагували. 
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— Ти чудова мама! — палко вигукнула Буба. 

— Найкраща на світі,— додала Олька. 

— І я теж так уважаю,— озвався Роберт, за що дружина нагородила його ніжним 

поцілунком. 

— А чому ти раділа, Марисю? — допитувався дід. 

— Тому, що нарешті розсталася із Протеком,— підказав тато. 

— Чому раділа? Гляньте на себе. Ви моя радість. Здорові, щасливі й поруч зі мною… 

Диск із колядками, здавалося, втрачав сили від утоми, але ревно супроводжував 

шелестіння паперу, який зривали, розпаковуючи подарунки. Найбільше запитань викликав 

скромний конверт, підписаний нерівним дідусевим почерком: «Для Марисі й Павла». 

— Мабуть, це татові рахунки, які треба сплатити,— пожартувала мама, але зазирнула 

досередини. 

— Що це таке, Павле? 

Батько надяг окуляри, проте папірці продовжували залишатися для нього таємницею. 

Нарешті він витягнув з конверта туристичний каталог, який обіцяв неймовірні подорожі 

й рай на землі. 

— Ого, тату, як ти нас втішив. Певне, це безкоштовний каталог з якогось туристичного 

бюро? 

Дідусь мовчав, попихкуючи дорогою сигарою. Чарочка з горобинівкою стояла тут-

таки, і Буба дійшла висновку, що хто-хто, а дідусь Генрик уже потрапив до свого земного 

раю. 

Роберт глянув на дивний вміст конверта й пояснив усім, що це документи для 

мандрівки до Греції. 

— І авіаквитки, і готель, і взагалі все оплачено… — перераховував він здивовано. 

— Таточку! — мама ніжно обняла дідуся. 

— Батьку! — Бубин тато стояв зворушений і трохи недовірливо дивився на тестя. 

— Я подумав, що нам із Бубою не зашкодить трохи спокою,— дідусь випустив кільце 

диму, яке повисло над ним, наче німб. 

— Але звідки ти взяв гроші? — мама ніяк не могла повірити в диво. 

— З лотереї й ще виграш був у пакетику з — «Борщиком». 

— »Гарячої кружки»? 

— Атож, моєї улюбленої. Трошки виграв у миттєву лотерею, решта була в «Борщику». 

Бо вони зараз проводять таку акцію, і мені пощастило купити «Гарячу кружку» із 

грошиками. 

— Обіцяю, що завжди купуватиму тобі цей жахливий борщик! — пообіцяла мама. 
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— Спасибі, мені поки вистачить горобинівки й різдвяного борщу,— дідусь погладив 

вуса.— А коли поїдете, то матиму ще й святий спокій! 

Буба не прислухалася до родинних розмов. Вона тримала в руках гарненьку скляну 

вазочку й вітальну картку. 

— Бубо, що це? — Олька першою помітила зворушення сестри. 

— Покажи, онучко, свій подарунок,— попросив дідусь. 

— Гляньте,— якимсь дивним тремтячим голосом озвалася Буба.— У цій вазочці 

лежить яєчко лежня… Це доказ того, що він живе в Котанському гаю. Можна сказати, 

справжній скарб… 

— Дайте відгадаю, від кого це,— посміхнувся дід Генрик. 

— Лежень… лежень… — замислився тато.— Але ж це надзвичайно рідкісний птах! 

— Яйце? Але ж, здається, це не те свято! — зауважила мама.— Більш доречно було б 

на Великдень… 

— Не обов’язково! — Буба обережно поставила вазочку.— Скажу вам лише, що для 

Мілоша ця начебто дрібничка важливіша від усіх Ребекк на світі. 

— Але напевне не від тебе, доню,— здогадався тато, і Буба не знала, як приховати 

рум’янець, який раптом спалахнув на її щоках, нагадуючи пурпурове небо, котре віщує 

морозяну ніч… Ні! Швидше, червону троянду, яка розквітла просто в Бубиному серці. 

(Переклад Б. Ю. Антоняк) 
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Средневековые богословы всерьез обсуждали, сколько ангелов может поместиться на 

кончике иглы, но так и не пришли к единому решению. Про ангелов до сих пор ничего 

толком не известно. 

Говорят, они умеют летать. И у них, наверное, есть крылья. Но есть ли у ангелов ноги? 

Можно ли сказать: «Ангелы сбились с ног»? Или надо говоришь: «Ангелы сбились 

с крыльев»? 

Часть первая 

1 

Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним 

посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. 

Татьяна Владимировна не сказала бы: «Встать! Руки за голову!» Дедушка не пришел бы 

в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе в другую школу. И я не попала бы 

в класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам об ангелах — о том, что они должны 

отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается — плохое 

или хорошее,— я об этом вспоминаю. 

А если бы у меня был папа, я никогда бы об ангелах не узнала. Поэтому неизвестно, 

хорошо это или плохо, что его тогда не было. 

Конечно, я знала: так не бывает, чтобы папы вообще не существовало. Где-нибудь — 

во времени или в пространстве — он обязательно есть. Должен быть. Хотя бы на Луне. 

Мой папа, например, жил в далекой, прекрасной Франции, на родине шампанского, 

великих революций и гениальных художников. Это немного ближе, чем на Луне. Но, 

с точки зрения практической жизни, родина художников от Луны ничем не отличается. 
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Поэтому Наташка и пыталась меня убедить, что всякие там папы — просто рудименты 

и атавизмы. 

Слова «рудименты и атавизмы» Наташка произносила громко и отчетливо и не 

уставала объяснять их значение. Рудименты и атавизмы — это органы. Они требовались 

человеку, когда он был животным. А потом, в ходе эволюции, человек этими органами 

пользоваться перестал, и они за ненадобностью стали исчезать. Не сразу, конечно, 

а постепенно. Сначала ненужные органы становились очень маленькими, а потом и вовсе 

рассасывались. Чтобы ненужные органы исчезли, должно пройти много времени — 

иногда миллион лет. Но некоторым органам этого мало. Вот хвост у людей рассосался, 

и от него осталось две-три косточки — не больше. Это почти незаметно. А аппендикс 

и гланды не рассосались. Пользы от них никакой, зато неприятностей они доставляют 

порядочно. Поэтому их вырезают. Не всем, конечно: это же больно. Но жить без 

аппендикса и гланд можно. Даже очень хорошо без них жить, потому что они — 

рудименты и атавизмы. 

Наташка с жестким удовольствием заносила в этот ряд еще и пап, хотя, на мой взгляд, 

их нельзя было без оговорок приравнивать к аппендиксу. Но она изо всех сил пыталась 

донести до моего сознания суть последних научных достижений: дети появляются на свет 

вовсе не по причине наличия папы, а из-за того, что сперматозоид сливается 

с яйцеклеткой. Раньше, может быть, папа и был необходим. Но только в те времена, когда 

люди были совсем дикими. А теперь все изменилось. Не понимают таких простых вещей 

только хулиганы и какие-нибудь отсталые люди, которые и зубы-то чистят пальцем. Из 

рассказов Наташки получалось, будто яйцеклетки и сперматозоиды — автономные 

существа, перемещающиеся в пространстве загадочным образом. Наташка не опускалась 

до уточнения мелких деталей и в подтверждение своих слов ссылалась на авторитетный 

источник — детскую энциклопедию под названием «Откуда я появился?». Она открывала 

ее то на одной, то на другой странице и с видом человека, собаку съевшего в вопросах 

размножения, тыкала пальцем в рисунки. На одной картинке был нарисован большой 

ромбик с желтым шариком и белыми мешочками внутри, а вокруг — кружочки 

с хвостиками, похожие на головастиков. Под картинкой было написано: «Сперматозоиды 

вокруг яйцеклетки». На другой картинке один головастик прорывал контур ромбика, так 

что снаружи болтался только его хвостик. А на третьей вместо одного ромбика были 

нарисованы два, плотно прижатых друг к другу, и стояла подпись: «Клетка начинает 

делиться». 

«Ну что? Видишь?» — торжествовала Наташка. По ее словам получалось, что 

главное — вовремя отловить этих головастиков и поместить в надежное место, 
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в пробирку. А потом можно распоряжаться ими по своему усмотрению. И не нужно 

никаких пап. Никаких дурацких свадеб, которые пожирают огромные деньги, никакой 

стирки вонючих носков, всех этих ужасных и унизительных усилий, которые все равно 

кончаются разводом. А что такое развод для ребенка? Это как рана. Будто тебе вдруг 

взяли да что-нибудь отрезали. Пусть даже и какой-нибудь рудимент. 

Тут я ничего не могла возразить. Наташке было виднее: ее родители в это время 

разводились. В результате она совсем перестала делать уроки и испытывала терпение 

Марсём, сочиняя истории про кота, писающего на тетрадки, про свое активное участие 

в дорожных происшествиях и про страшную занятость по выходным в связи с поездками 

к таинственной тете — источнику знаний про рудименты и атавизмы. На самом деле она 

часами сидела на диване, разглядывала энциклопедию и строила планы по поводу 

выведения собственных детей в пробирках с помощью последних достижений научного 

прогресса. Она хотела двух девочек и одного мальчика. 

Желая обрести во мне единомышленника, Наташка прибегала еще к Одному 

аргументу: клеточный подход к проблеме избавлял от риска влюбиться без взаимности. 

Благодаря автономному существованию сперматозоидов и яйцеклеток, отсутствие 

взаимности никак не отражалось на возможности завести детей и жить счастливой 

семейной жизнью. Не то чтобы подобная перспектива очень меня радовала, но я тогда 

была влюблена в Егора и нуждалась в каком-нибудь утешении. 

Правда, утешение это было слабым. Другое дело, если бы у меня был папа (пусть даже 

это и рудимент!), с которым я могла бы ходить за руку — туда, где делаются настоящие 

мужские дела. И там мы бы случайно встретили Егора с его папой, и наши папы 

подружились бы. Они бы по-мужски жали друг другу руки и что-нибудь делали вместе. 

А мы бы с Егором им помогали. И тоже сильно подружились. Стали бы как брат и сестра. 

И тогда Егор часто приходил бы ко мне в гости, и танцевал бы со мной на уроках 

хореографии. Он был бы всегда рядом. Почти всегда. А случись что-нибудь, он бы меня 

защитил. Или спас. Ведь он такой умный, такой сильный и хороший! И все девчонки 

умерли бы от зависти. А я бы не загордилась, нет. Ну, да! Вот я, а вот Егор. И мы всегда 

вместе. Что в этом такого особенного? 

Но у меня не было папы, который мог обеспечить мне такую счастливую жизнь. Он 

жил на родине шампанского, во Франции. А это почти как на Луне. Иногда, мечтая 

о дружбе с Егором, я представляла, как папа в выходной день сидит в ресторане на самом 

высоком этаже Эйфелевой башни, с бокалом этого самого шампанского, а перед ним, как 

на ладони, весь город. И он Думает: «Как там моя девочка, моя дочь? Надо бы пригласить 

ее в гости, вместе с другом Егором,— показать им Париж с высоты птичьего полета». 
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Но мой папа, скорее всего, ничего такого не думал. Как объясняла мама, он вообще ни 

о чем не мог думать, кроме своих задач. Он был математиком. К слову «математик» 

прибавлялось еще определение — «сумасшедший». Или «гениальный». Выбор 

определения зависел от маминого настроения. У моего папы была не очень понятная 

работа — решать задачи. В школе на уроках мы решали задачи. Можно было решать 

задачу минут десять или пятнадцать. Иногда (очень-очень редко) задача совсем не 

решалась. Это означало: нужно у кого-нибудь спросить, что требуется делать. А потом 

потренироваться, чтобы в следующий раз справиться. Но решать задачи, которые до тебя 

никто не решал? Специально для этого приходить на работу? 

Мама говорила, некоторые сложные задачи папа решал месяцами. А на одну ушел 

целый год — тот самый год, когда я должна была родиться. Далекой и прекрасной 

Франции для решения задачи требовался хороший математик. И мой папа вызвался быть 

этим математиком. К тому же папе нравилась Франция и все, что с ней связано. Поэтому 

из роддома нас с мамой забирал дедушка. 

Дедушка надел белую рубашку — ту, в которой он когда-то ходил с бабушкой 

в театр,— побрызгал себя своей любимой туалетной водой и приехал за нами на машине. 

На медсестру, выдававшую детей, дедушка произвел самое приятное впечатление — 

таким веселым и молодым он выглядел. Медсестра с удовольствием приняла от него 

коробку конфет и вручила ему сверток с кружевными оборками, внутри которого была я. 

Малышке (то есть мне) повезло, сказала медсестра. И моей маме тоже. Не то что 

некоторым! За некоторыми вообще никто не приезжает. «А как же они?» — испугалась за 

них мама.— «Да никак. Так и идут. Или такси какое поймают!» Мама вздохнула, и мы 

поехали домой. 

2 

Французская задача, за которую взялся мой папа, не имела решения. Но в далекой 

Франции от этого не расстроились. В математике это допустимо — чтобы не было 

решения. Папе тут же дали решать другую задачу, и он так и не вернулся. Поэтому мы 

жили втроем: я, мама и дедушка. Мама тоже решала задачи. Не такие, как папа, а другие. 

Те, что «ставила перед ней жизнь». И решения к этим задачам обязательно должны были 

находиться. Как, например, решение с моим поступлением в первый класс. 

Как я уже говорила, маме не с кем было посоветоваться — с кем-нибудь близким 

и дорогим. Обычно она советовалась с дедушкой, но дедушка в это время был 

в командировке. И мама посоветовалась с тетей Валей из соседнего подъезда. Вообще-то 

мама не собиралась с ней советоваться. Это получилось случайно. Тетя Валя встретилась 

с мамой в магазине и спросила, записали меня уже в школу или нет. Мама сказала: пока 
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нет. Они с дедушкой еще не решили, куда меня отдать. Они хотели бы найти для меня 

какую-нибудь хорошую учительницу. «Что значит — „хорошую“?» — тетя Валя 

потребовала от мамы объяснений, и мама растерялась. 

Это не значит, будто она не знала. Она знала, ведь они с дедушкой много про это 

говорили. В таких разговорах дедушка всегда ссылался на бабушку. Бабушку я никогда не 

видела, она умерла еще до моего рождения. Но, по словам дедушки, моя бабушка была 

очень мудрым человеком. Не просто мудрым, а по-своему великим. И спорить с ее 

представлениями о жизни — дедушка показывал это всем своим видом — было бы просто 

нелепым. Особенно теперь, когда она умерла. 

А бабушка считала: самое ценное в человеке — его внутренний стержень. Стержень — 

ось человеческой личности, как позвоночник — ось тела. Его нельзя увидеть или 

пощупать. Но отсутствие стержня в человеке сразу ощущается. 

И если этот стержень был, а потом сломался, весь человек изнутри распадается на 

куски. С виду вроде бы ничего не изменилось, а на самом деле — сплошной человеческий 

лом. 

Учительница должна бережно относиться к детским стержням, думали бабушка 

и дедушка. Только как это определить? Вот приходишь ты в школу. Там сидит какая-

нибудь женщина и записывает детей в первый класс. Ты же не можешь прямо ее спросить: 

«Скажите, вы разбираетесь во внутренних стержнях?» Бабушка это понимала. И дедушка 

понимал. И он много раз рассказывал, как нашли учительницу для моей мамы. 

Однажды в апреле, незадолго до того, как маме исполнилось семь лет, бабушка 

с дедушкой проходили через парк. Стояла прекрасная погода, в парке было полно людей. 

Весеннее солнышко выманило на улицу даже учительниц со школьниками. Учительницы 

стояли кучкой и беседовали, лениво отзываясь на редкие жалобы кишащих вокруг детей. 

А одна учительница была далеко от этой кучки — там, где дети прыгали через ручей, 

вырвавшийся из-под снега. Ручей весело булькал, довольный, что с ним играют и что 

вместе с детьми через него скачет учительница. 

А ведь можно было забрызгать одежду! Или промочить ноги! Бабушка посмотрела на 

прыгающую учительницу и как-то сразу догадалась: эта в стержнях разбирается. (На 

дедушкином лице отражались смешанные чувства — нежность и полное признание 

удивительной бабушкиной прозорливости.) Она потихоньку отозвала в сторону одну 

девочку и спросила, в каком классе эта учительница будет работать на следующий год. 

Выяснилось — в первом. Бабушка тут же пошла в школу и записала к ней маму. Потому 

что бабушка была мудрой женщиной и по-своему великим человеком. 
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Прыгающая учительница учила маму целых четыре года. Мама была отличницей. 

А теперь вот стала замечательным специалистом. Да еще растит такую дочку! Тут 

дедушка гладил меня по голове. 

Но когда пришло время записывать в первый класс меня, воспользоваться бабушкиным 

способом не удалось. Снег в ту зиму растаял рано, и лужи быстро высохли. Дедушка 

досадовал, вспоминал бабушку и предлагал маме творчески подойти к поставленной 

задаче. А потом уехал в командировку, отложив решение вопроса до своего возвращения. 

Объяснить все это тете Вале из соседнего подъезда мама, конечно, не могла. Поэтому 

она замялась и стала что-то бормотать про отношение к детям. Тетя Валя ответила сурово 

и категорично: «Глупости! Учительница должна давать крепкие знания. Вот что такое 

хорошая учительница! Потому что начальная школа — это фундамент». 

Мама не стала уточнять, о каком фундаменте идет речь. Подразумевалось, будто это 

и так понятно. Упомянутый фундамент был таким же невидимым, как и стержень, и мама 

малодушно допустила, что фундамент в данный момент важнее. К тому же тетя Валя 

очень энергично на нее набросилась и стала убеждать, что они (мама и дедушка) зря тянут 

резину и что-то нелепое себе фантазируют. Ребенок должен идти в школу. Обязательно. 

Нечего терять год. Особенно, такому ребенку, как я. Этот ребенок тоже все время 

фантазирует. Она, тетя Валя, меня видела и знает, что говорит. Это фантазирование ни 

к чему хорошему не приведет. Человек весь изнутри истончается и становится что твое 

стекло. Чуть тронул — звенит, слегка заденешь — бьется. Так и получаются люди, не 

приспособленные к жизни. А надо загрублять. Кожу ребенку наращивать. Для этого 

школа и нужна. И для знаний. Чтобы фундамент был. На месте моей мамы тетя Валя 

прямо сейчас побежала бы и записала меня к Татьяне Владимировне. Если там еще есть 

место. На прошлой неделе тетя Валя записывала в школу своего Ванюшку, и мест уже не 

было. Слова о фундаменте и моей неприспособленности к жизни произвели на маму 

сильное впечатление. Так как успокоить ее было некому, она, вернувшись из магазина, 

сразу пошла к Татьяне Владимировне, и та записала меня к себе в класс. Двадцать 

седьмой по списку, хотя разрешалось записывать только двадцать пять человек. Татьяна 

Владимировна пошла маме навстречу. Узнала, что у дедушки своя фирма, что он может 

помочь с ремонтом класса,— и записала. Только поэтому. И мама обрадовалась, что 

задача решена. 

Как оказалось, она ошиблась. 
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Мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами. Так иногда говорила мама, 

объясняя, почему папа живет во Франции. Это очень важное основание, чтобы не жить 

вместе,— разные характеры. 

Вот и мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами. Правда, никто об этом 

не знал. Ни мама, ни дедушка, который по возвращении из командировки отправился 

платить за ремонт класса. Вернулся он молчаливый и озабоченный, поскольку при встрече 

с Татьяной Владимировной так и не смог понять, разбирается она в стержнях или нет. 

И мама тогда на него набросилась с упреками, что ему просто жалко денег, он хочет, 

чтобы я потеряла год и выросла без всякого фундамента, не приспособленная к жизни, что 

твое стекло. 

Это было несправедливо. Дедушка не был против фундамента. И денег он никогда не 

жалел, если они шли «на благие цели». В прошлом году он перевел деньги на одежду для 

детей из детского дома, а потом купил холодильник в инвалидное общество. 

Надо было посоветоваться, сказал дедушка. Вот бабушка всегда с ним советовалась, 

хотя была очень мудрой женщиной и по-своему великим человеком. Тут мама вспыхнула 

и заявила: ей не с кем советоваться. Тот, с кем она могла бы советоваться, решает во 

Франции свои дурацкие задачи. А потом заплакала — из-за задач и из-за учительницы. 

Ведь она беспокоилась! И дедушка утешал ее, как маленькую, и говорил, что, может быть, 

все еще будет хорошо. Бог с ним, с фундаментом. Если потребуется, он снова заплатит за 

ремонт. Только пусть мама не переживает. Ей нужны силы, чтобы воспитывать дочку, то 

есть меня. 

И я пошла в класс к Татьяне Владимировне. 

Существует такой закон: надо любить свою первую учительницу. Все дети 

подчиняются этому закону. И Татьяна Владимировна для этого закона очень подходила. 

Она была красивой, в модной кожаной юбке и с ногтями, выкрашенными маленькими 

оранжевыми квадратиками. 

Но мне помешало несходство характеров. 

Первого сентября Татьяна Владимировна привела нас в класс и велела сдать букеты. 

Первоклассники должны идти в школу с цветами. Это тоже закон. Поэтому первого 

сентября в школе бывает много цветов. Слишком много. От этого они даже теряют 

в своей красоте. 

Мы сложили цветы на стол, а потом Татьяна Владимировна поставила их в ведра для 

мытья полов. Ведра были приготовлены заранее, и в них уже была налита вода. Только 

два букета она поставила на стол в вазы. На одном букете сидела большая пластмассовая 
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божья коровка, а другой был украшен цветными бантиками. И еще один букет маленький, 

но в золотой обертке — примостился в баночке на подоконнике. 

Сегодня очень важный день, сказала Татьяна Владимировна, начало нашей школьной 

жизни. Это праздник, поэтому мы будем рисовать цветы. И показала, что надо делать: 

нарисовала мелом на доске вазу, а в ней — стебелек. На стебельке в шахматном порядке 

аккуратно располагались листики, похожие на овалы, но с острыми носиками, а на конце 

стебелька — цветочная головка с круглой серединкой и ровненькими лепестками. 

Немного похоже на ромашку. Нужно было украсить вазу узором, сосчитать, сколько в ней 

цветов, а потом поднять руку и сказать Татьяне Владимировне. 

Я посмотрела на доску и поняла, что не хочу так рисовать. Почему я должна рисовать 

вазу, если мой букет сидит в ведре? 

Дедушка не стал покупать цветы в магазине, а привез их с дачи. Специально поехал 

и привез. Эти цветы вырастила мама. Она растила их все лето, заботливо пропалывая, 

подвязывая и нашептывая какие-то слова. Может быть, про то, как необходим мне 

фундамент для будущей жизни. Мама говорила, цветы на клумбе особенные, потому что 

пойдут со мной в первый класс. 

Теперь мои особенные цветы сидели в ведре для мытья полов вместе с другими 

букетами, и им было тесно. Я чувствовала, как им тесно. И еще у моих цветов не было 

отдельных лепестков, как на рисунке у Татьяны Владимировны. Это были астры. Я знала, 

что «астра» означает «звезда», а лохматые головки напоминают пучки света, которые 

звезды выбрасывают в космос. У каждой звезды бесконечное множество лучей, их нельзя 

сосчитать. Про бесконечное множество мне рассказал дедушка. Он говорил, это самое 

главное в математике и вообще — в жизни. 

Я решила нарисовать огромное ведро — такое большое, чтобы цветы не чувствовали 

тесноты. И у них должно было быть много-много лепестков — не три, не четыре, 

а бесконечное множество — будто это вспышки далеких звезд. 

Прошло немного времени, и Татьяна Владимировна стала спрашивать: «Сколько 

цветов в вазе? Сколько лепестков у каждого цветка?» Все отвечали по очереди, и она всех 

хвалила. Я представляла, как она обрадуется, когда я скажу: «А у меня — бесконечное 

множество. Потому что сегодня праздник — первое сентября, а бесконечное 

множество — это самое важное!» 

Татьяна Владимировна, однако, совсем не обрадовалась. Она сказала, нужно 

внимательно слушать задание. И ваза у меня какая-то странная, бесформенная. Как бочка. 

Впредь мне надо стараться быть аккуратной. Тогда все будет получаться красиво. А мы 

всё должны делать красиво,— она мельком взглянула на свои оранжевые ногти,— потому 
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что теперь мы школьники. Но сегодня она мне прощает. Всю мою неаккуратность. 

Сегодня праздник, первое сентября, мы еще только начали учиться, и у нас все впереди. 

Через некоторое время был еще один урок рисования. Мы рисовали неваляшку. Надо 

было начертить четыре круга — два больших и два маленьких — и сосчитать. А потом 

нарисовать неваляшке лицо и раскрасить. Я хорошо умела рисовать круги и быстро 

выполнила задание. Потом посмотрела на картинку и увидела, что нарисованной 

неваляшке очень одиноко. Она, неваляшка, не может ни лечь, ни сесть. Но должна же она 

что-то делать? А ей даже поговорить не с кем! И тогда я нарисовала рядом с первой 

неваляшкой еще двух — одну поменьше и одну побольше. Получилась целая семья. 

Самой большой неваляшке я нарисовала бороду, чтобы было видно: это неваляшка-

дедушка, а рядом стоят неваляшка-мама и неваляшка-девочка. У каждой неваляшки по 

два больших круга и по два маленьких. Всего шесть больших и шесть маленьких. 

А можно еще по-другому: у одной неваляшки четыре кружочка, а у трех — в три раза 

больше. Три раза по четыре. Так научил меня считать дедушка. Но главное не это. 

Главное, что неваляшкам, когда их три, не скучно! 

Татьяна Владимировна проходила по рядам и смотрела, кто что нарисовал. Она 

заглянула в мой альбом и ни о чем меня не спросила. Просто взяла и показала моих 

неваляшек другим ребятам. 

— Какую ошибку допустила Алина? — спросила она с привычной ласковой 

строгостью, не допускающей возражений и не позволяющей перестать ее любить. 

Все тут же подняли руки и стали трясти ими в воздухе. Татьяна Владимировна вызвала 

одного толстого мальчика, который весь вытянулся, как солдатик на параде, и громко 

сказал: 

— Нам задавали нарисовать одну неваляшку, а она нарисовала трех! 

И все сразу почувствовали, что я совершила что-то плохое. Какое-то глубоко 

неправильное дело. 

Татьяна Владимировна одобрительно кивнула мальчику — солдатику, позволила ему 

сесть, а потом поделилась с классом своими подозрениями: 

— Алина, наверное, не умеет смотреть. Или у нее что-то с глазами. Какая-то болезнь. 

Вот это что такое? 

Она взяла карандаш и показала на неваляшку-дедушку. 

— Это борода,— сказала я тихо. По правилам я должна была что-то сказать. 

— Вы слышали? — некоторое время Татьяна Владимировна одобрительно взирала на 

развеселившийся по команде класс, а потом призвала учеников к молчанию.— Вы где-
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нибудь видели неваляшку с бородой? И я не видела. Ни-ко-гда. Мы учимся в первом 

классе, и я пока не ставлю вам оценки. Но за эту бороду нужно было бы поставить двойку. 

Татьяна Владимировна повернулась ко мне и, возвращая альбом, гулко его захлопнула: 

— Переделай рисунок дома. Как требовалось. Завтра мне покажешь. 

Потом она стала хвалить работы других детей. Все дети уверенно считали круги, и за 

это Татьяна Владимировна раздавала им картонные солнышки. Я тихонько поглаживала 

обложку альбома, чтобы неваляшки не расстраивались, и приговаривала: «А мне 

солнышки не нужны, а мне солнышки не нужны». 

Дома я открыла альбом, положила перед собой картинку и некоторое время на нее 

смотрела. Неваляшки, казалось, не чувствовали обрушившегося на них позора, и та, 

которая с бородой, ласково смотрела на неваляшек поменьше. От этого глаза у нее чуть-

чуть сдвинулись вправо, придавая лицу лукавое выражение. Я взяла карандаши 

и нарисовала дорожку, по которой неваляшечья семья тут же отправилась гулять. 

А вокруг нарисовала бабочек. Я тогда очень любила рисовать бабочек. Гораздо больше, 

чем цветы. Бабочки — это и есть цветы, как-то сказала мама. Только летающие. 

Дедушка пришел с работы, и я показала ему картинку. Он долго и с удовольствием 

разглядывал неваляшек, жалел, что бабушка этого не видит, а потом попросил подарить 

ему рисунок. Дедушка повесит его над столом в кабинете. Если ему вдруг станет грустно, 

он посмотрит на картинку и сразу перестанет грустить. 

Я вырвала листок из альбома и подарила дедушке. А другую неваляшку рисовать не 

стала, хотя мне было страшно: вдруг Татьяна Владимировна станет меня ругать? Но она 

не стала. Она забыла. 

4 

Довольно быстро выяснилось: все ученики в классе делятся на неравные группы. 

Первая группа была маленькой. В нее входили умные дети — как тот мальчик-солдатик. 

Татьяна Владимировна часто к ним обращалась, говорила, что он или она — «молодец». 

И солдатики получали больше всех картонных солнышек. 

Все остальные были Татьяне Владимировне неинтересны и вызывали скуку. Скука 

была невероятно заразительной и оказалась бы невыносимой, если бы не наличие третьей 

группы. Ее представители никогда не получали солнышек. Время от времени Татьяна 

Владимировна о них вспоминала и говорила: «Так. Все молчат и работают 

самостоятельно. Я занимаюсь с дураками!» Дураки вставали рядом с партами, и Татьяна 

Владимировна с раздражением начинала требовать, чтобы они что-то повторили — еще 

и еще раз. В эти моменты она нехорошо возбуждалась, и в ее красивом лице 

чувствовалась недобрая, но живая жизнь. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3208 

 

Особое место в группе дураков занимал Колян. Татьяна Владимировна, обращаясь 

к нему, всегда несколько повышала голос: «Воротов! А ну — сядь! Ты успокоишься 

когда-нибудь? Ничего не соображаешь, так сиди тихо!» Но дети называли его Колян: 

«Колян сказал», «Колян кинул (уронил, толкнул, сделал)». 

Колян был не просто дураком, от которого по непонятным причинам ускользали буквы 

и цифры в их подлинном значении. Колян был сумасшедшим. Не сильно, а чуть-чуть. Он 

не мог сидеть спокойно. Внутри у него работал какой-то бессмысленный механизм, 

заставлявший внезапно взмахивать руками, пищать или хрюкать. Татьяна Владимировна 

от этих незапланированных звуков выходила из себя. Я ее понимала — несмотря на 

несходство характеров. Мне тоже не нравилось, когда кто-то ни с того ни с сего начинает 

кукарекать. Но с этим ничего нельзя было поделать. 

И это создавало некоторую непредсказуемость в нашей невыразительной школьной 

ЖИЗНИ. 

Хотя Колян корчил рожи, на переменах орал и носился по классу, в целом он был 

безвредным существом. Пока не стащил зеркальце. 

Зеркальце хранилось в учительской сумочке. Татьяна Владимировна время от времени 

извлекала его наружу, встряхивала прической, поворачивала голову то налево, то направо, 

убеждалась, что в мире существует красота, подавляла зевоту и начинала урок. 

Вот это зеркальце и лопалось Коляну на глаза. Точнее, его ручка, торчавшая из 

небрежно прикрытой сумочки. 

У Коляна не было злых намерений. Он просто проносился мимо во время перемены, 

демонстрируя чудеса увертливости и чудом не сшибая стоящие на пути парты. И его рука 

как-то сама собой ухватила зеркальце за торчащую ручку. Он и не думал скрываться 

и продолжал сумасшедший бег, размахивая зеркальцем, подсовывая его кому-нибудь под 

нос и восклицая: «Накось! Выкуси!» 

Потом прозвенел звонок, и что-то в бедной голове Коляна защелкнуло. Он заметался по 

классу, отдаляясь от учительского стола и от сумочки, будто вдруг осознал исходящую от 

них угрозу. А потом и вовсе оказался в последних рядах и, пытаясь замести следы своего 

нечаянного преступления, куда-то это злополучное зеркальце сунул. Вошла учительница, 

мы вскочили и замерли рядом с партами. Татьяна Владимировна кивнула, класс дружно 

выдохнул и опустился за столы, а она привычным движением потянулась к сумочке. И не 

обнаружила там любимого зеркальца. 

На лице Татьяны Владимировны вдруг вскипела жизнь, сделав его неузнаваемым, 

почти некрасивым. Все, даже любимцы-солдатики, почуяли неминуемую беду. 
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— Кто позволил лазить в мою сумку? — Татьяна Владимировна произнесла это 

с незнакомыми интонациями. 

— Кто взял зеркало? 

Кто-то из солдатиков тут же поднял руку. 

— Ты? 

— Нет,— испугался ответчик.— Это Колян взял. Я видел. Он с ним бегал. 

— Не я, не я! — заканючил Колян, и было видно, что ему очень страшно. 

— Где зеркало, я вас спрашиваю? 

Колян все продолжал ныть и отнекиваться. Было видно: толку от него не добиться. 

И Татьяна Владимировна, все больше гневаясь, сменила тактику. 

— Кто был в классе на перемене? Кто последним видел зеркало? А ну, встать! 

Встали почти все. Только четыре девочки остались сидеть. 

— По стойке смирно. Руки за голову! Будете так стоять, пока зеркало не найдется. 

Мы встали и неуверенно заложили руки за голову. Как в кино про бандитов. Или про 

террористов. Террористы кладут руки за голову, когда их ловят. Или они сами велят кому-

нибудь положить руки за голову. 

И так мы все стояли перед Татьяной Владимировной, весь первый класс. Она сидела за 

столом, листала журнал и на нас не смотрела. 

Одна маленькая девочка в последнем ряду вдруг подняла руку и начала ею трясти. Мы 

всегда так делали, чтобы нас спросили. А девочка не просто трясла рукой, она даже 

подпрыгивала от нетерпения. 

— Я знаю, где оно! Я знаю! — громко зашептала девочка. Ребята стали 

переглядываться. И учительница, наконец, обратила на нее внимание: 

— Я тебя слушаю! 

— Вот оно, в ведре! 

Все обернулись и посмотрели, куда указывала девочка. Среди бумаг в мусорной 

корзинке виднелась ручка зеркальца. Колян, осознав, что его разоблачили, страшно завыл 

и бросился вон из класса. 

Татьяна Владимировна подошла к корзинке, извлекла оттуда зеркало, потом вернулась 

к столу, резко схватила сумочку и тоже быстро вышла. Дверь громко хлопнула. Хотя 

хлопать дверью было нельзя и учительница постоянно за это боролась. Но теперь она сама 

хлопнула дверью и ушла. А мы остались стоять «руки за голову». И не знали, что делать. 

Некоторые мальчишки стали опускать руки и садиться. А девочки все стояли: вдруг 

Татьяна Владимировна вернется? Но затем сели и они. И все стали разговаривать, шуметь. 
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Прозвенел звонок. Это был звонок с последнего урока. В обычные дни Татьяна 

Владимировна строила класс парами и вела вниз по лестнице, к родителям, ожидающим 

в вестибюле. А сейчас вести нас было некому. Поэтому мы еще немного посидели, 

а потом кто-то из мальчишек крикнул: 

— А что, ребя! Я домой пошел! 

Мальчишки похватали портфели и побежали из класса. А за ними — девочки. И так мы 

гурьбой скатились по лестнице, к удивленным родителям. 

Меня ждал дедушка. Он спросил, что случилось. Я объяснила: Колян стащил у Татьяны 

Владимировны зеркальце, но не захотел признаться. Из-за Коляна нас всех наказали. 

Татьяна Владимировна сказала: «Встать, руки за голову!» Надо было стоять, пока 

зеркальце не найдется. «Но зеркальце нашлось?» — осторожно уточнил дедушка. 

Я сказала, да, нашлось. В мусорном ведре. Потому что Колян не хотел украсть. Он просто 

немного сумасшедший. Дедушка погладил меня по голове и больше не стал ни о чем 

спрашивать. 

Ночью на меня напали. Кто-то сухой и жгучий, желавший лишить меня стержня. Враг 

был невидимый и прятался внутри. Он схватил стержень своей горячей рукой 

и проталкивал в горло, чтобы проделать там дыру. В горле невыносимо скребло. Яне 

могла сама справиться с врагом и стала звать маму. Мама прибежала, и дедушка тоже 

пришел. Он сказал, «скорая» будет с минуты на минуту. 

Потом появился человек в белом халате, с чемоданчиком. Он потыкал меня в живот 

холодной трубочкой, заглянул в горло и сделал укол. 

— Классическая скарлатина,— спокойно подытожил врач.— Завтра вызывайте 

участкового. Это за два дня не проходит. 

— Скарлатина? Откуда? — мамин вопрос звучал жалобно. 

— Как откуда? Сидит за каждым углом. Особенно, в школе. Поджидает, кто мимо 

пройдет. 

— Доктор, как вы думаете,— осторожно поинтересовался дедушка,— это заболевание 

не может возникать на нервной почве? Когда нервное напряжение является, так сказать, 

катализатором нарушения иммунитета? 

— Скарлатина, батенька,— вирусная инфекция. Обычная детская болезнь,— отрезал 

доктор.— А про нервную почву — это не ко мне. Это к бабушкам из богадельни. У них 

там на этой почве чего только не бывает. 

Дедушка попытался скрыть разочарование: он привык уважать профессионализм. 
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После укола жар меня отпустил, и я стала погружаться в спокойную дремоту уже 

опознанной болезни. «Скорая» уехала, дедушка и мама сидели в кухне, и до меня сквозь 

сон доносились их приглушенные голоса. 

— Иметь в классе больного ребенка… У любого могут не выдержать нервы. 

— Никто не спорит. Но надо быть разборчивой в средствах. 

— Тридцать человек в классе. После Алины Татьяна взяла еще троих. 

— И все сдали деньги на ремонт? 

— Нельзя быть таким злопамятным. Она же не в карман эти деньги кладет. Они идут на 

детей. 

— Охотно допускаю. 

— Нет, ты не допускаешь. Ты все время хочешь обвинять! 

— Ну что ты, Оленька! Я совсем не обвиняю. Просто я с самого начала чувствовал: это 

не для Алины. Бабушка бы ни за что… 

— Хватит, хватит об этом. Ты можешь предложить что-нибудь другое? Что устроило 

бы тебя, меня, Алину? Не можешь! Так о чем речь? 

— Алину нужно забрать из школы. Из этой школы. От этой учительницы. 

— То есть ты хочешь, чтобы она нигде не училась. А только слушала байки про лужи 

и рисовала бородатых неваляшек. 

— Бородатые неваляшки, Оленька,— это своего рода шедевр. Такие способности 

нужно беречь, а не загрублять, как рассуждает твоя приятельница из соседнего подъезда. 

— Никакая она не приятельница. Просто знакомая. 

— Хорошо. Эта знакомая из соседнего подъезда. А тот, кто загрубляет, совершает 

настоящую диверсию. Против человечества! Хочет лишить мир писателей и художников. 

А художники, Оленька,— это главный нерв человечества! 

— Тебе сегодня уже объясняли, что нервная почва ценится только в богадельне и не 

может быть фундаментом будущей жизни! И с чего ты взял, что Алина станет 

художником? Из-за этих самых бородатых неваляшек? Да может, из нее получится 

математик! 

— Хм… Математика — вершина человеческой фантазии. Это говорил еще Гильберт, 

про одного своего знакомого: «Он стал поэтом. Для математики у него не хватило 

воображения!» 

— Папа! Ты неисправимый романтик! Твои взгляды на жизнь давно устарели. Но ты 

продолжаешь настаивать на своем. И всех нас вынуждаешь жить по-своему! 

— Оленька, тебе не нравится, как мы живем? 

— Пала, мне все нравится. Но что касается Алины… 
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— Я все-таки думаю, нужно еще поискать для нее учительницу. 

— Ты с ума сошел! На дворе ноябрь. 

— Ну, карантин по скарлатине, по этой детской болезни, имеющей вирусную основу, 

все равно кончится не раньше, чем через три недели. Так что у нас есть время. 

— Времени нет! 

— Кстати… Мне кажется, стоит посоветоваться с В.Г. 

— С В.Г.? Что за новости? С каких это пор мы советуемся с ним по вопросам своей 

семейной жизни? 

— Оленька! Ты пристрастна. В.Г.— профессионал. Профессионал с большой буквы. 

Он вращается в этой сфере. 

Мама фыркнула — как всегда, когда дедушка упоминал В.Г. И я погрузилась в сон. 

5 

В.Г. был новым «дедушкиным приобретением». «Блистательный молодой человек, 

подающий надежды ученый», по образованию он был химиком. Но В.Г. пришлось 

выбирать между наукой и стержнем. Он предпочел стержень и пошел работать в школу. 

А подрабатывал переводами. Когда дедушке понадобилось перевести статьи 

о достижениях западной фармакологии, ему порекомендовали В.Г. 

Добровольный отказ В.Г. от научной карьеры произвел на дедушку неизгладимое 

впечатление. Как и сам В.Г.— его внешний вид, манеры, стиль общения. И дедушка 

решил пригласить нового знакомого в гости. 

Узнав об этом, дедушкина секретарша Клавдия Ивановна пришла в ужас. Да этот В.Г., 

он же просто чудовище! Клавдия Ивановна имела право так говорить. Она давно знала 

В.Г., и именно ее стараниями фирма получила нового переводчика. Но сейчас речь шла 

о другом — не о его профессиональных качествах, а об отношениях с женщинами. По 

словам Клавдии Ивановны, не было женщины, устоявшей против обаяния В.Г., за что он 

снискал себе дурную славу разрушителя женских судеб. Тут Клавдия Ивановна начинала 

загибать пальцы, пытаясь сосчитать его романы и увлечения. Только крупные! Для 

мелких не хватило бы суставных косточек. И то сказать: галантный, внимательный. Дамам 

ручку целует при встрече. Вы представляете? В наше время — целует ручку! Тут у кого 

хочешь крыша съедет. Даже она, Клавдия Ивановна, чуть было не попалась в его сети. Тут 

секретарша с трудом подавляла вздох, выдававший то ли благодарность за чудесное 

спасение, то ли сожаление об упущенных возможностях. А потом вновь принималась 

урезонивать дедушку: «Ау вас, Виктор Сергеевич, дочка. Молодая, хорошенькая! Да 

к тому же пережившая жизненную драму. К чему рисковать?» 
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Но дедушка предостережениям не внял и в подробности огнеопасного прошлого В.Г. 

вникать не пожелал. Правда, он счел нужным предупредить маму, что ожидаемый гость 

женщинам по преимуществу нравится. Ничего плохого дедушка в этом не видит. Ведь 

и бабушка когда-то так сильно влюбилась в дедушку, что готова была убежать из дома. 

Правда, это не понадобилось: бабушкины родители с готовностью дали согласие на их 

брак. Но мама все-таки должна иметь в виду некоторые… э-э-э… особенности 

взаимодействия В.Г. с женщинами. 

«Не надо меня запугивать»,— гордо заявила мама. У нее, у мамы, огромный опыт 

общения с разрушителями женских судеб. И если хорошенько подумать, что такое химия 

рядом с математикой, царицей наук? 

Иными словами, В.Г. стал частым гостем у нас дома. Мама, чувствуя себя 

ответственной за все разрушенные женские судьбы, потребовала отменить ритуал 

целования ручки и встречала его гордым кивком головы, а в разговорах ни разу не 

согласилась с высказанным им мнением. 

Сообщая дедушке о звонке В.Г., она ехидно называла его «твой юный друг»: «Звонил 

твой юный друг». Дедушка не возражал, поскольку находил в этой формуле «нечто 

диккенсовское и до некоторой степени соответствующее сути», и сам частенько 

обращался к В.Г. со словами «молодой человек». 

С моей точки зрения, В.Г. не был таким уж молодым и тем более юным. В его 

рыжеватой бороде уже виднелись седые волоски, а виски были темные, рыжие и седые 

одновременно. «Трехцветный — как кот-крысолов!» — посмеивалась мама. 

Но в присутствии В.Г. она неузнаваемо менялась. Мама, сама того не сознавая, 

начинала светиться. И В.Г., очевидно, этим светом любовался — несмотря на то, что мама 

все время вредничала. Дедушка тоже посматривал на преображавшуюся маму 

с удовольствием, хотя она своими колкостями мешала ему вести дискуссию на какую-

нибудь серьезную философскую тему. 

Я любила посещения В.Г. В них было что-то от праздника. Он приносил с собой торт 

или виноград и цветы для мамы. Он внимательно смотрел и внимательно слушал. Он был 

нашим другом. 

А потом, когда пришла скарлатина, рассказал про Марсём. 

— Интересно, где он был раньше? — рассердилась мама.— Сидел и ждал, пока ребенок 

заболеет? 

Но мама напрасно обвиняла В.Г. в злонамеренном сокрытии информации. Он 

познакомился с Марсём совсем недавно, незадолго до событий вокруг зеркальца. 
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Не только дедушка считал В.Г. хорошим учителем. Так считали многие другие. В.Г. 

даже отправили на специальный конкурс, где выбирали лучшего учителя. Там он изложил 

свою теорию «Химия — основа жизни» — и победил. 

Нет ни одной сферы жизни, избежавшей влияния химии, сообщил В.Г. жюри. Химия 

касается даже того, что раньше считали областью сугубо духовной,— человеческих 

эмоций и чувств. Центр удовольствия в мозгу уже обнаружен. С помощью химических 

препаратов можно погрузить человека в состояние эйфории или наоборот — лишить его 

возможности испытывать удовольствие. Сегодня ученые делают смелые заявления, будто 

возможно обнаружить и центр любви. Экспериментально доказано: в организме 

влюбленного меняется скорость химических процессов, индекс кислотно-щелочного 

баланса и даже электрические показатели мозга. Следующий шаг — попробовать влиять 

на некоторые мозговые участки, чтобы способствовать возникновению или уничтожению 

любви — этого самого неподвластного управлению чувства — сколь прекрасного, столь 

и разрушительного. Но пока наука находится в поиске, приходится надеяться на самих 

себя, на свою способность к саморегулированию. К химии же надо относиться с особым 

вниманием — как к орудию проникновения не только в тайны материи, но и в тайны 

человеческой души. 

В довершение своей блистательной речи В.Г. устроил на демонстрационном столике, 

в непосредственной близости от жюри, маленький взрыв, искры которого заставили судей 

увидеть в новом свете и химию, и любовь, и самого докладчика. «Это наглядное 

доказательство силы химии,— заявил он.— И яркий образ для изображения любви!» 

Последнюю часть фразы В.Г. сопровождал демонстрацией горстки черной пыли, 

оставшейся после искрящегося пламени. 

И жюри присудило ему первое место. 

— Уверена, больше половины судей принадлежали к слабой половине,— заметила 

мама. 

В.Г. усмехнулся. Его глаза превратились в щелочки, и теперь главными на лице 

оказались нос и борода: вот и Марсём, которая тоже была на конкурсе, попыталась 

съязвить по этому поводу. Она подошла к В.Г. после выступления и спросила: 

— Управляемый центр любви — это вроде электрического прибора? Захотел 

влюбиться — включил в розетку. Передумал — выключил. А вам это зачем? Боитесь 

воспламениться не вовремя? 

В.Г. сказал, что не имел в виду конкретно себя и или кого-то другого. Это, так сказать, 

общий взгляд на вещи, аллегория. 
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— Если к вам это не относится, то и к детям относиться не может. В работе с детьми не 

бывает общего взгляда. Там все предельно конкретно. Вам не кажется? 

Они немного поспорили. После чего В.Г. нашел, что Марсём — очень интересный 

человек и привлекательная женщина. 

Эта часть рассказа маме не понравилась. 

— И что же, этот интересный человек тоже занял какое-нибудь место? 

В.Г. покачал головой. 

— Привлекательная женщина проиграла? — мама не скрывала злорадства. 

Не совсем так. Марсём показала очень смешное занятие — как она учит детей считать, 

используя пальцы. Не только рук, но и ног. 

— Пальцы ног? Что за фокусы? 

Человеческое тело, объясняла Марсём,— идеальные счеты. И было бы глупо не 

воспользоваться всеми его двойками, пятерками и десятками — этими замечательными 

подвижными пособиями, созданными природой. Тогда первые шаги в математике будут 

связаны с познанием самого себя. 

— Математика — высокая наука. И ее отличительная особенность — в свободе от 

конкретного,— резко возразила мама. 

— Но, Оленька, прежде чем достичь таких высот, человек должен был научиться 

считать мамонтов. И пещерных медведей. Каждого убитого медведя обозначали зубом 

и подвешивали на веревочке к шее охотника,— мягко возразил дедушка.— А потом 

считали: один охотник убил столько медведей, сколько пальцев на руках. А другой — еще 

больше. Чтобы счесть его медведей, и пальцы на ногах понадобятся. 

— Вот-вот,— кивнул В.Г. 

Он вместе с другими участниками изображал на занятии Марсём детей. Всем им было 

очень весело, и зрителям тоже было весело. А оператор, снимавший конкурс, так смеялся, 

что камера прыгала у него в руках. И поначалу жюри отнеслось к Марсём благосклонно. 

Но потом все изменилось. 

На следующий день конкурсанты должны были отвечать на вопросы. Марсём 

спросили, какие педагогические ценности являются для нее ориентиром в работе. Ей 

просто повезло! Так считали все участники конкурса. Нужно было сказать про любовь 

к детям и демократический стиль общения. Если детей любить и демократически с ними 

общаться, они вырастут активными гражданами и будут горячо любить свою родину. 

Но Марсём вдруг замялась. Она сказала, это сложный вопрос. Она предпочла бы 

отвечать на другую тему. 
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Члены жюри выжидающе молчали. Марсём вздохнула. Вчера мы видели взрыв. Как 

символ разрушительных чувств. И всем это понравилось. Уж не знаю, почему. Но 

педагогические ценности взрываются точно так же. Они могут казаться бесспорными. На 

словах. А в жизни оборачиваются своей противоположностью. У Марсём такое было. 

И она не уверена, что в педагогике есть хоть что-нибудь незыблемое. Чем она 

руководствуется? Чем-то вроде рудиментов и атавизмов теорий, когда-то ее 

восхищавших. Не потому что они — истина. Просто она пока не имеет сил с ними 

расстаться. 

(Вот когда я впервые услышала эти слова! А вовсе не от Наташки. Я даже думаю, что 

и Наташка узнала их от Марсём и потом приспособила к своей теории.) 

Судьи неодобрительно переглянулись. Но жюри еще хранило воспоминания о смешном 

занятии Марсём, и белокурая дама из профсоюза — с очень полной грудью, красными 

губами и душевным выражением лица — попыталась протянуть ей руку помощи: 

— Но, милочка, разве любовь к детям — не безусловная ценность? 

Однако Марсём протянутую руку не приняла. Она отвергла эту руку с непонятным 

упрямством и даже с какой-то воинственностью. 

Дети — не фарфоровые пупсики, сказала Марсём. Они люди. И, как люди, вызывают 

в нас самые разные чувства. Нам может быть с ними хорошо, а может быть — противно. 

Мы хотим, чтоб было интересно. В этом наша учительская корысть. Наш разумный 

эгоизм. Но вопросы профессионализма не связаны с любовью. Они ставятся по-другому: 

насколько наши теории губительны для нас самих? 

— Я не поняла, милочка! — с удивлением прервала ее душевная представительница 

профсоюза.— Вы что же — не любите детей? 

Тут Марсём утратила всякую артистичность и стала похожа на строптивого подростка: 

— Вы хотите услышать от меня публичное признание в любви к детям? Я не понимаю, 

почему для педагогов эта двусмысленная процедура оказывается обязательной. Этот 

гибрид стриптиза и ханжества… 

Мама не выдержала и рассмеялась. 

— Ну и ну! Какая наглость! Как члены жюри такое пережили? 

Эти слова произвели ужасное впечатление. С места поднялась одна очень важная дама, 

доктор наук. В ее толстой-претолстой диссертации рассказывалось о педагогических 

ценностях. Целых сто страниц про то, как учитель должен быть устроен изнутри, еще 

сто — что должно быть у него снаружи, и двести — как это совместить. От студентов, 

обучавшихся в педагогических институтах, требовалось содержание диссертации 
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запомнить и четко на экзамене изложить. А если их усилия ни к чему не приводили, не 

было ни малейшего шанса получить диплом. 

И вот доктор наук встала и сказала: ей не раз приходилось сталкиваться с людьми, не 

способными назвать педагогические ценности. Однако такую степень самонадеянного 

цинизма она наблюдает впервые. Она не понимает, что Марсём, этот так называемый 

передовой учитель, делает на конкурсе. Ей и в класс-то нельзя позволять входить! 

Все сочувственно закивали. 

Но тут взял слово член жюри по фамилии Зубов. Зубов был маленький седенький 

старичок, тихонько дремавший в конце судейского стола. Первый раз он проснулся во 

время выступления В.Г.— но тут же опять уснул. Потом, открыл глаза, когда на сцене 

появилась одна очень юная учительница в короткой юбочке и в туфлях на высоченном 

каблуке, и еще — когда Марсём учила конкурсантов считать пальцы на ногах. Тогда он 

очень смеялся. Теперь Зубов опять сидел с открытыми глазами и с интересом наблюдал за 

происходящим. 

Старичок был известным человеком, издателем. Он слыл оригиналом, всегда голосовал 

против общих решений или имел «особое мнение». 

— Маргарита Семеновна,— Зубов обратился к Марсём с подчеркнутой учтивостью, от 

чего даму-доктора передернуло,— мы смотрели видеозаписи ваших уроков. Я заметил: 

у вас в классе висит портрет Януша Корчака. Вы ведь знаете его главный педагогический 

труд? 

Марсём кивнула — будто бы слегка поклонилась Зубову в благодарность за 

отмеченную подробность. 

— Не могли бы вы объяснить, почему вы повесили этот портрет над своим столом? 

— Здесь? Сейчас? Нет. Думаю, не могу. 

Старичка ответ почему-то удовлетворил. Он благосклонно кивнул, а дама-доктор 

пошла пятнами. Марсём отпустили и вызвали на сцену другого конкурсанта. Но зал еще 

некоторое время пребывал в оцепенении. 

А потом, во время церемонии награждения, этот старичок, Зубов, поднялся на сцену, 

чтобы сообщить публике свое особое мнение — отличное от мнения жюри. Среди всех 

участников конкурса Зубов выделил одну учительницу. Это Марсём. Он отметил ее 

способность выдумывать. Но дело не только в этом. Дело в особой смелости — 

заглядывать внутрь себя. Крайне важное качество! И трудновыполнимое. 

А вообще — он зато, чтобы педагоги как можно больше «какали». 

Тут Зубов сделал небольшую паузу, наблюдая произведенный эффект, а потом 

разъяснил: прошло время, когда в педагогике требовалось задавать вопрос «Что?» — «Что 
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надо делать?». Теперь настало время другого вопроса — вопроса «Как?» — «Как делать 

это „что“?». 

Тут все поняли, что старичок — шутник и проказник, и облегченно рассмеялись. А он 

объявил, что награждает Марсём специальным призом: она поедет на практику в Швецию, 

в одну необычную школу. Зубов обнял и расцеловал Марсём и подарил ей цветы. 

Получилось, что она тоже победила. 

Как и В.Г. 

7 

— Ну, и что мы имеем? — мама попыталась перевести разговор в рациональное 

русло.— В чем главное достоинство этой учительницы? В том, что она не желает говорить 

о любви к детям? На этом основании мы должны отдать к ней ребенка? Не вижу логики. 

— Вы, Ольга Викторовна, как я вижу, вполне разделяете позицию основного состава 

жюри,— засмеялся В.Г. 

Но дедушка не поддержал маму. Он, казалось, был очень заинтересован рассказом В.Г. 

— Я думаю, в Маргарите Семеновне есть нечто, привлекательное и для вас,— В.Г. 

серьезно посмотрел на маму.— Ее, к примеру, очень волнует, что дети голодают. 

— Я не понимаю, почему это должно меня привлекать. И какое отношение это имеет 

к нам, И Алине? Мы же не в Африке. 

В.Г. секунду-другую пытался изображать скорбь, но не выдержал и громко рассмеялся. 

Ему доставляло явное удовольствие вводить маму в заблуждение: мамино лицо при этом 

утрачивало ехидное выражение и выглядело совершенно беззащитным. 

— Маргарита считает, что дети голодают не только в Африке, но и в наших широтах. 

А именно — в школе. Им не хватает пищи для внутренней жизни. И эта внутренняя 

жизнь, точнее — пища для нее — и должна быть предметом педагогических забот. 

— Ну, знаете ли… 

В этот момент мама вспомнила про фундамент, о котором ее предупреждала тетя Валя. 

Она решительно не понимала, как Марсём может обеспечить мне приспособленность 

к будущей жизни. Но В.Г. уже перестал смеяться. Только напряженная внутренняя жизнь, 

считала Марсём, со временем превращает детей в писателей и художников, делает их 

нервами человечества. 

Тут мама почти испуганно посмотрела на дедушку. Дедушка выглядел довольным. 

— Папа, ты же не думаешь, что эта Маргарита Семеновна, эта Марсём разбирается 

в стержнях? И все эти разговоры о внутренней жизни, о голоде — косвенный признак? 

— Нет, Оленька, это не косвенный признак,— дедушка ласково погладил маму по 

руке.— Не косвенный, милая. А прямой. Самый что ни на есть прямой. 
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И он глубоко и удовлетворенно вздохнул. Ведь бабушка в этот момент его обязательно 

поддержала бы. А она была по-своему великим человеком. 

Дневник Марсём 

…Я повесила над столом портрет Корчака. Почему? 

Потому что кончается на «у»! 

По-моему, исчерпывающий ответ. Есть вещи, которые лучше не объяснять — 

прослывешь идиотом. Или получится какая-нибудь пошлятина — вроде любви к детям 

или ко всему человечеству. 

И какая нелегкая занесла меня на этот конкурс? Директор уговорил? Оригинальный 

метод работы? Самобытное видение проблем? 

Выпендриться захотелось — вот и согласилась. А раз согласилась, нужно было играть 

по правилам. 

Выйти и сказать: «Корчак — это наше все! И скоро ученые откроют в мозгу центр 

демократии. Примешь пилюлю — и готовый демократ!» 

Глядишь — и обскакала бы этого В.Г. сего химической любовью. 

Так нет же! Не хватило смелости публично соврать. 

А может, надо было честно сказать: я была молодая и глупая, когда повесила этот 

портрет. Я и правда тогда думала: вот они, мои ценности. И собиралась внедрять их 

в своем классе. Я мечтала, как приду искажу детям: берите! Веемое — ваше. 

И в один прекрасный день действительно сказала: давайте придумаем законы и будем 

по этим законам жить. Детям предложение показалось интересным, и они быстро — за два 

урока — насочиняли много разных законов, записали их на альбомный листик и сдали 

мне, чтобы я вклеила листик в рамочку и повесила на самом видном месте. 

Я, очень довольная, принесла итог коллективного труда домой и стала трудиться над 

рамочкой. Пока рамочка сохла, я решила вникнуть в содержание. И чем дальше читала, 

тем яснее понимала: дети, которых я пять лет учила прекрасному, доброму и вечному (с 

четырех годочков),— полные кретины. А может быть — даже наверняка — кретины не 

они, а их учительница. Уж она-то полная кретинка. Демократка. И надо что-то с этим 

делать. И с учительницей, и с этими законами. 

Я решила: надо попробовать еще раз. По-другому. Я сказала: посмотрите на эту 

фотографию. Это Януш Корчак. Фашисты отправили его в лагерь смерти вместе с детьми, 

и там они погибли в газовых камерах. Но это случилось, когда началась война. А до войны 

Корчак писал книжки и придумывал для детей праздники. Он придумал праздник первого 

снега. В этот день в интернате отменялись уроки, и все — дети и взрослые — бежали на 

улицу играть в снежки. 
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Когда выпадет снег, мы тоже устроим такой праздник. Хотите? 

Дети хотели. И я думала, что успешно внедряю ценности. Нужно только дождаться 

снега. 

И снег наконец выпал. 

Лучше бы он не выпадал. Это желание лишний раз подтверждает кретинизм 

учительницы: ведь в наших широтах оно невыполнимо. Но я тогда не один раз подумала: 

«Лучше бы он не выпадал!» 

На следующий день после первого снега, этого снежного праздника демократии, когда 

все мы играли в снежки, и валялись, и промокли насквозь, и, казалось, были вполне 

счастливы, ко мне пришла Анина мама. 

Она пришла перед уроками, хотя существовало правило — не портить мне перед 

рабочим днем демократическое настроение. Анина мама нарушила правило. Она была 

кроткой и тихой женщиной. Но в тот день пришла перед уроками. Ее попросила прийти 

Аня. Она была такая же, как мама. Такая нежная и чувствительная девочка. И еще — 

армянка. Точнее, ее родители были армянами. Этому обстоятельству я как-то не 

придавала значения. 

У меня была своя классификация. Я делила родителей на три части: активные, 

сочувствующие и бесполезные, по степени их участия в классной жизни. А тут вдруг 

оказалось, можно по-другому. По этой не очень важной для меня классификации, Анины 

родители — армяне. И во время нашего демократического праздника, воплощаемого 

в жизнь корчаковского наследия, к Ане подбежал Кирюша. Такой красивый мальчик 

с большими голубыми глазами, такой большой младенец с брутальными чертами 

будущего самца. Подбежал и шепнул ей на ухо: «Твой отец — черножопый!» А потом 

засунул ей снежок за шиворот. 

Снежок за шиворот — ерунда. Это, может быть, признак чувства. Даже наверняка — 

признак чувства. И даже «черножопого папу» при некоторых усилиях можно расценить 

подобным образом. Такое извращенное признание. У детей бывает. Но, чтобы это понять, 

нужно было начитаться Фрейда и других из его компании. А я тогда еще не начиталась. 

Я была молодая. Демократическая кретинка. Я читала Корчака. «Как любить детей». И эта 

«черножопость» — в свете праздника первого снега — совершенно выбила меня из колеи. 

Анина мама сказала, девочка весь вечер плакала, не хотела идти в школу. В мой 

демократический класс! 

Я озверела. Я влетела в класс с перекошенным лицом и сказала очень тихо и страшно: 

«Посмотрите все на меня! На меня! Вы тут вчера законы сочиняли — кого за что 

наказывать. Но я — главнее всех. Я главнее вас и ваших законов. И в этом классе все 
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будет так, как я решу. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь обзовет кого-нибудь 

черножопым, или хачиком, или жидом — какие вы там еще слова знаете? — он вылетит 

из этого класса в два счета! Я понятно говорю?» Им было понятно. Им было понятно: 

я великая и могучая. И я страшно разгневана. А законы — это игра. Это не важно. 

Мама Кирюши потом пришла ко мне извиняться. Он так испугался, что сам прислал ее 

в школу. Она сказала, Кирюша еще не понимает. Эти обзывательства — дурное влияние 

старших братьев. Разрыв-то у них — десять лет. Им, дуракам, уже по двадцать. 

А Кирюша — маленький. Поздний. И — она смутилась — случайный. Она им скажет, 

чтобы при маленьком «не выражались». Обязательно скажет. Ведь они в семье меня очень 

ценят. Меня и мой класс, где детям хорошо. Им так весело, детям, в моем классе, так 

интересно! 

После этого я по всем правилам, по всем жизненным показаниям должна была снять 

портрет Корчака со стены. Но я его не сняла. Почему? Потому что кончается на «у». На 

«у». 

Другая запись 

Когда пишешь дневник, всегда немного хитришь. Вроде выводишь себя на чистую 

воду, а сам все представляешь, как кто-нибудь другой будет эти страницы полистывать да 

почитывать. Какой-нибудь педагог-потомок. И из-за этой мысли — о потомке — ты все 

время должен себя корректировать. Откроет потомок тетрадку, а там — «дети-кретины» 

и «учитель-кретин». Учитель еще ладно. Это допустимо. А вот чтобы детей так 

обзывать… Может создать неправильное представление о происходящем. 

Так вот, объясняю для потомков: мой папа был учителем русского языка. Меня обучали 

говорить «скушно», «булошная» и «молошница». А еще «дощ». И что «кофе» — он. 

Самым сильным выражением у нас в семье было слово «дура». Когда отец 

раздражался, он говорил: «Дура, сколько страниц „Мурзилки“ ты сегодня прочла? Ни 

одной? Что же ты хочешь от жизни?» Этого было достаточно, чтобы я, глотая слезы, 

приступала к самоусовершенствованию. И еще мама, которая тоже была педагог, учила 

меня не повышать голос: это вредно для детей и рассеивает их внимание. Они не вникают 

в смысл угрозы, они просто пугаются. Сильных звуков. Поэтому надо говорить спокойно. 

Всегда говорить спокойно. 

И я старалась не повышать в классе голос. Я никогда не обзывала детей. 

Ни кретинами, ни кем. Потому что демократические ценности обязывают уважать 

чужую личность. А про себя я думала, что они — мои первые, мои неповторимые, мои 

незабываемые и незаменимые. Когда они сочинили эти идиотские законы, я просто впала 

в отчаяние. Что в мозгу нет центра демократии. Что нельзя послать туда электрический 
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разряд и установить в классе свободу, равенство и братство. Еще я поняла, что плохо их 

учила. Раз они придумали такие законы. И такие наказания. А до этого я думала, что учу 

их хорошо. Что им вообще со мной хорошо. Но оказалось, им часто бывало плохо. Даже 

тогда, когда я думала, что им хорошо. 

И я ничего не знаю об их внутренней жизни. О том, что у них внутри. А это важно. Это, 

может быть, самое главное — думать про их внутреннюю жизнь. Про то, как там все 

происходит. Может, центр демократии у них потому и не образовался: я начала не с того 

конца. 

И я тогда дала себе слово: когда у меня будут «новые» дети, я начну по-другому. 

Я вообще стану другим человеком. Не буду больше такой правильной и нагруженной 

ценностями. Я буду учиться вглядываться — чтобы угадывать нечто про внутреннюю 

жизнь. Возможно, им чего-то не хватает для этой жизни. Взрослого внимания. Моего 

проникающего внимания. Ведь хорошее сочетание — «проникающее внимание»? Что-то 

вроде проникающего излучения, для которого телесное — не препятствие. 

А Корчак пусть висит над столом. Пусть смотрит, как у меня получится. Как я буду 

играть с детьми в игры, которые придумаю для них сама. Точнее, которым позволю 

вырасти из нашей совместной жизни, из нашего трудного совместного бытия… 

Другая запись 

Для потомков: специально переписала в тетрадку те самые законы, с которых все 

началось. В скобках — мои комментарии. Чтобы было понятней. 

ЗАКОНЫ (НАПИСАНО ЗЕЛЕНЫМ, ПОДЧЕРКНУТО КРАСНЫМ) 

1. Нельзя драться, пока кто-либо заплачет. (В том смысле, что если уже кого-то довели 

до слез, то дальше нельзя.) 

2. Нельзя бить по лицу. 

3. Нельзя бить ногами. 

4. Нельзя, чтобы мальчик бил девочку, и наоборот. 

5. Нельзя ругаться в классе матом. 

6. Нельзя опаздывать. 

7. Нельзя пропускать дежурство. 

8. Не брать чужие вещи без спроса. (Было «без спросу».) 

9. Не мешать вести урок учительнице. (Видимо, мне.) 

10. Нельзя пропускать занятия, не предупредив учительницу. 

11. Нельзя оскорблять друг друга. 

НАКАЗАНИЯ (НАПИСАНО СИНИМ, ПОДЧЕРКНУТО КРАСНЫМ) 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3223 

 

1. За слезы человека, которого побили,— Три дня поливать цветы. (Сохраняю 

пунктуацию.) 

2. За побитие по лицу — Дополнительное задание по русскому языку. 

3. За побитие ногами — дополнительное задание по математике. (Почему выше 

с большой буквы, а здесь — с маленькой, не знаю.) 

4. За драку мальчика с девочкой они получают уборку в классе четыре дня. 

5. За ругательство матом — три дня поливать цветы, два дня убираться в классе и еще 

дополнительное задание по русскому языку. (Это что — хуже, чем «побитие по лицу»?) 

6. За опоздание — выучить стихотворение. 

7. За пропускание дежурства — дополнительные три дня уборки. 

8. За вещи, которые взяты без просу (народная этимология) — задавать 1 5 вопросов 

ему по теории. (Это я придумала такую форму опроса: кто-то выходит к доске, 

а остальные формулируют вопросы по прочитанному дома. Казалось — умно!) 

9. За мешание вести урок учительнице — учить правила и стихотворение. (Особенно 

мне нравится последняя мера.) 

10. За пропущение уроков без предупреждения не ходить на прогулку и читать десять 

страниц (Думаю, из своей «любимой» книги). 

11. За оскорбление друг друга — дополнительное задание по русскому языку. 

Часть вторая 

8 

Дедушка готовился к встрече с Марсём. В.Г. позвонил, что мы можем идти, он 

договорился. У Марсём в классе уже больше нет мест, но она попросит директора 

зачислить меня, потому что полностью доверяет характеристике В.Г. И как она может ему 

не доверять, когда он целует дамам ручки! 

Мама поинтересовалась, целовал ли В.Г. ручку Марсём. В.Г. по телефону хмыкнул и на 

вопрос не ответил. Мама положила трубку и пошла гладить дедушке рубашку. Последний 

раз он надевал эту рубашку, когда забирал нас с мамой из роддома. Теперь, сказала мама, 

такие рубашки никто не носит. Никто, кроме дедушки. Но эту рубашку очень любила 

бабушка, любила, как дедушка в этой рубашке выглядит, и дедушка хотел надеть ее на 

встречу с Марсём. Рубашка полностью себя оправдала, сказал он после встречи. 

Я думаю, значение рубашки дедушка переоценивал. Он проникся симпатией к Марсём 

задолго до встречи. А Марсём почувствовала если не симпатию, то некоторое облегчение 

уже в тот момент, когда мы с дедушкой появились на школьном дворе: она смогла 

передоверить дедушке ноги, которые держала, и побежала за дворником. 
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Это были самые несчастные и одинокие ноги, которые мне когда-либо приходилось 

видеть. Они торчали из отдушины, ведущей в подвал. Вместе с ними торчала попка 

в «воротничке» из подола пальто. Все остальное, включая голову, застряло: двинуться 

назад, туда, где торчали ноги, оно не могло. Из отдушины доносились ясно различимые 

всхлипы. 

— Нужно спуститься в подвал и протащить его в ту сторону,— объяснила Марсём 

дедушке.— Подержите, пожалуйста, ноги, пока я туда спущусь. А то проскользнет вниз 

раньше времени — костей не соберешь. Нужно ключи раздобыть. Эй, Егорка! Не плачь! 

Я уже бегу тебя спасать. Не плачь, говорю. Лучше пой что-нибудь. Мужественное. Споете 

с ним, ладно? 

Дедушка кивнул, выражая готовность сделать все возможное во имя спасения 

обладателя ног, и Марсём убежала. До этого я ни разу не слышала, чтобы дедушка пел. 

И он, видимо, был не очень уверен в своих силах. Поэтому попытался несколько 

отсрочить данное обещание. 

— Как же ты туда забрался? А? 

Попка не отвечала. Но сведения не замедлили поступить от толпящейся вокруг 

публики, выражавшей к происходящему самый живой интерес. 

— Это Егор,— доверительно сообщила дедушке одна девочка.— Он был собака 

Баскервилли. Он выть умеет. 

— Вчера по телику показывали,— стоявший рядом мальчик решил внести в сообщение 

ясность.— Про Шерлока Холмса. И там была собака. Такая страшная, огромная. В огнях 

на болоте. 

— Она жила в темноте. И Егор полез в подвал. Выть оттуда. Чтобы всем страшнее 

было. 

Получив исчерпывающую информацию о причинах возникшего в отдушине затора, 

дедушка решил перейти к выполнению порученного ему задания — к пению. 

— Ну, Егор, давай с тобой споем. Мужественную песню для поднятия духа. Ты какие 

песни знаешь? 

— Я знаю песню «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“»,— сказал мальчик, 

рассказавший про телик.— Ее моряки пели, когда тонули. 

— И я знаю,— обрадовался дедушка поступившему предложению.— А Егор знает? 

Всхлипывания стихли: видно, Егор прислушивался к разговору. Но судить о его 

готовности поддержать певческую инициативу было невозможно. Оставалось только 

надеяться. Поэтому дедушка обратился к автору идеи: 

— Ну, давай, начинай! 
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— Наверх вы, товарищи, все по местам! — заговорил мальчик громким изменившимся 

голосом, ненатурально растягивая слова. Призыв «Наверх!» прозвучал актуально. 

Поэтому дедушка решил вступить, не откладывая. 

— Последний парад наступа-а-ает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! — протянул 

он, и, к моему удивлению, у него получилось даже лучше, чем у мальчика.— 

Помогайте! — кивнул дедушка, призывая окружающих принять участие в акции. И для 

верности повторил: — Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! 

Несколько голосов подхватили слова и отдельные окончания. Неожиданно из дырки 

донеслось приглушенное: «Пощады никто не желает!» Песня подействовала надлежащим 

образом. И вдохновленный дедушка закрепил достигнутый эффект повторением припева. 

— Я те покажу, «пощады»! Не желает он! — голос доносился из глубины подвала 

и принадлежал сторожу-дворнику. Судя по всему, Марсём несвоевременно потревожила 

его покой.— Я те покажу, «не желает»! 

Сторож-дворник решил спуститься в подвал вместе с Марсём, убедиться во всем 

своими глазами и по всей форме доложить начальству о безобразии. Как о каком? Вот об 

этом. Дети в подвал лазают! Отдушину заткнули. Режим проветривания нарушают. Хотят, 

чтобы сгнило все. Чтобы школа рухнула. Распустились! Сторож-дворник громыхнул Чем-

то — видимо, стремянкой. Затем ноги Егора в воротничке из подола пальто испытали 

потрясение: сторож-дворник хорошенько тряхнул Егора в целях безопасности школы, 

выволок из дыры, лишив нескольких пуговиц, и всучил Марсём. 

— На, забирай своего хулигана! Ишь, пощады он не желает! 

После чего, продолжая громыхать и ругаться, выпроводил их наверх. 

Скоро Марсём привела Егора к нам. Он что-то размазывал под носом, но уже улыбался. 

И Марсём, казалось, дышала свободнее: с ее лица ушло напряженно-озабоченное 

выражение. Но нужно было что-то сказать. Что-нибудь порицающее, педагогическое. 

И она придумала: присела перед Егором, заглянула ему в лицо и спросила: 

— Ты зачем туда полез? Захотел в пасть к дракону? 

Егор взглянул на Марсём с любопытством. Все другие, топтавшиеся у отдушины, тоже 

смотрели с интересом и украдкой поглядывали на дыру. Было очевидно: в пасть к дракону 

хотят все — кто играл в собаку Баскервилей и кто не играл. 

И Марсём поняла. Но решилась не сразу. Прошел год, прежде чем она открыла для нас 

пасть дракона. 
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Жорик и Илюшка подобрали покинутую хозяйкой Барби, дождались, пока все уйдут 

гулять, спрятались в спальне и раздели беззащитную куклу догола. Они хихикали, 
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уставившись на пластмассовые выпуклости, и по этому хихиканью были обнаружены. 

Сначала Марсём молчала — долго и тяжело. Это сразу заставило малолетних 

преступников потерять вкус к жизни. Потом она заговорила, глядя в пространство и не 

обращаясь ни к кому лично. 

Больше всего, сказала Марсём, мне хочется раздобыть еще одну куклу. Такую же 

голую. На специальной веревочке. И повесить каждому из вас на шею. (Тут она 

посмотрела — сначала на Илюшку, а потом на Жорика.) Как орден за совершенные 

деяния. И чтобы все видели. А то ишь — спрятались! Кстати, чья это кукла? Большой 

Насти? Вот и поделились бы с ней своими открытиями. Но, сказала Марсём самым 

жестким голосом, я так не сделаю: мне жалко кукол. И стыдно перед Настей. А на вас 

смотреть противно. Она резко повернулась и ушла на улицу, к остальным, отыскала там 

Настю, велела ей привести свою куклу в порядок и убрать в шкаф. 

Жору с Илюшкой Марсём не замечала два дня. В тот злополучный день они сами 

старались не попадаться ей на глаза. Но на следующее утро вступил в действие закон 

о любви к первой учительнице, и Илюшка уже не мог выдерживать подобной немилости. 

Он вертелся рядом с Марсём — неправдоподобно вежлив и неприлично послушен, все 

время поддакивал и заглядывал ей в лицо. Мрачный, как туча, Жорик следовал за ним по 

пятам и был на редкость миролюбив. Так что классная общественность тут же 

заподозрила неладное. 

— Ты чего? Совсем рехнулся? — выразила всеобщее недоумение Вера.— Тихий такой? 

— Может, у него умер кто,— великодушно предположила Наташка. 

— Да… Умер… Если хочешь знать, я сам чуть не умер,— заметил Жорик.— Марсём 

вчера знаешь как ругалась? 

Илюшка вздохнул и согласно закивал: 

— Хотела куклу на шею привязать. 

— Какую куклу? Мою Барби, что ли? — Догадалась Настя и тут же дала волю 

возмущению: — Так это вы порвали ей платье? А я думаю: кто порвал? И еще под кровать 

бросили! Потом жалуются: «Марсём руга-а-алась!» — это Настя пропела противным 

тонким голоском.— Вот и правильно, что вас наказали. 

— Правильно, правильно,— заворчал Жорик. Не надо кукол разбрасывать! — он 

внезапно решил использовать свое положение в воспитательных целях.— А то 

разбрасывают тут, а потом — платье порвали. 

— А ты — не хватай,— резонно заметила Вера. 

На этом публичный разбор инцидента был исчерпан. 
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Не успела забыться история с куклой, как поступили жалобы на Ромика: он пытался 

проникнуть на женскую половину туалета, проявив интерес к тому, что там, у девочек, 

в трусах. Обладательницы трусов сообщали об оскорблении своей чести плаксиво 

и настойчиво и в конце концов вывели Марсём из себя. Она велела всем девочкам достать 

трусики, в которых они ходили на уроки танцев, насыпала их щедрой кучкой перед 

Ромиком и пожелала ему приятного исследовательского труда. 

Ромик выглядел совершенно уничтоженным. Он был маленьким, худеньким, по 

природе своей совершенно безвредным, и обожал играть с девочками. Уличенный 

в неправедных намерениях, Ромик даже не пытался сдерживаться — только горько 

плакал, вызывая у заложившей его публики сочувствие, граничащее с нежностью. Марсём 

не была исключением. Она сказала: «О, Господи!», смела со стола трусы, швырнула их 

в корзинку и велела большой Насте проводить Ромика в умывальник. 

А через пару дней позвонил папа Егора. Егор принес домой машинку, сообщил он, 

немного волнуясь. Сначала Марсём не усмотрела в этом ничего криминального. Но, 

осторожно заметил Егоркин папа, его сын не мог толком объяснить, как машинка к нему 

попала. И, что особенно тревожно, это не первая машинка, пополнившая игрушечный 

автопарк Егора. За три дня до этого была другая. А на прошлой неделе к числу Егоровых 

игрушек был приобщен робот неизвестного происхождения. Из чего папа Егора заключил: 

он приносит чужие игрушки. 

На следующий день машинки и робот вернулись в школу, и каждая вещь нашла своего 

хозяина. Попытки Егора убедить собравшихся, будто машинки испытывали чувство 

потерянности и чуть ли не сами просились в руки, не оправдали себя. И Марсём 

предложила похитителю общественное соглашение: 

— Если в следующий раз тебе понравится какая-нибудь игрушка, шепни мне на ушко. 

Мы найдем хозяина и вместе с ним решим, на какое время ты можешь взять ее домой. 

Понятно? 

Но игрушки уже потеряли в глазах Егора всякую ценность: ведь теперь их не надо было 

«спасать от одиночества». Зато у него появилось новое пристрастие: для починки 

карандашей в классе завели большую общественную точилку. Точилка немного походила 

на мясорубку, у которой нужно крутить ручку. Она совершенно очаровала Егора своей 

технической мощью, и на некоторое время карандашный ремонт стал главным смыслом 

его жизни. Сначала починке подверглись Егоровские карандаши — сломанные и не очень. 

Они побывали в точилке-мясорубке по несколько раз, лежали в коробке, высунув наружу 

острые носики, и этим обстоятельством — полной готовностью к рисованию — 

расстраивали своего обладателя. 
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Егор стал ходить по классу, заглядывать в чужие пеналы и заботливо спрашивать: 

«Тебе не нужно карандаш поточить? Смотри: у этого кончик уже притупился». В процессе 

самоотверженного общественного служения он то и дело поглаживал точилку, 

приподнимал ее и слегка взвешивал в руках. 

Марсём решила не дожидаться неприятностей. 

— Хочешь взять точилку домой? 

Егор не стал отпираться. 

— Сегодня пятница. Берешь на выходные. Плюс понедельник. Договорились? 

Егор повернулся к точилке, всунул в нее карандаш и стал медленно крутить ручку. Он 

сосредоточенно смотрел на вылезающую из точилки стружку и морщил лоб. 

— А в понедельник? 

— Что — в понедельник? 

— Как же тут в понедельник без точилки? 

— Ну, как-нибудь справимся. 

Егор еще сильнее наморщил лоб и продолжал разглядывать отходы производства. 

Когда за Егором пришли, Марсём напомнила про точилку. 

— Не, я раздумал,— сообщил вдруг Егор.— Раз вы догадались, что я хочу. 

— Раздумал? Тебе что же — неинтересно стало? — у Марсём даже лицо вытянулось от 

удивления. 

— Ну, да… И еще это… В понедельник всем надо будет. Папа взял Егора за руку, 

и они ушли. А точилка осталась. 

Марсём некоторое время смотрела им вслед. Потом — на точилку, будто на ней были 

начертаны загадочные письмена. И, наконец, поняла: выхода нет. Придется послать нас 

в пасть дракона. 

Вот тогда с холмов потянуло сыростью. 

Дневник Марсём 

Они думают, я повесила портрет Корчака над столом, чтобы быть на него похожей. 

Упаси Господи! Для этого нужно по меньшей мере совершить подвиг, погибнуть 

в газовой камере. 

— В детстве я читал ваши книжки,— говорит эсэсовский офицер Корчаку на вокзале, 

откуда уходит состав в концлагерь.— Эти книжки, они мне очень нравились. Поэтому вы 

можете быть свободны. 

— А дети? — спрашивает Корчак. 

— А дети поедут. 
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— Вы ошибаетесь: не все в мире негодяи,— замечает Корчак. И не уходит. Остается 

с детьми. А по дороге в Треблинку, туда, где их ждут газовые камеры, рассказывает 

сказки. 

Я не могу этого слышать. Я — против подвигов. Если жизнь нормальная, в ней не 

должно быть подвигов. Я где-то читала: в реальности человек не совершает подвигов. Он 

совершает поступки. Подвиг это или не подвиг, решают другие люди. Потомки. Те, кто 

может взглянуть на чужую смерть со стороны. Они думают: ах, как красиво этот человек 

умер! Настоящий герой! 

А тот, кто действительно умирает, в газовой камере вместе с детьми, не совершает 

никакого подвига. Ему тоскливо, страшно, больно. Невыносимо ему. И он совсем не 

думает: как же красиво я тут помираю! 

Я просто ненавижу подвиги. 

Другая запись 

Я просто ненавижу подвиги — когда их должны совершать взрослые, в реальной 

жизни. Но дети — это другое. 

Дети думают: как хорошо было бы героически умереть — только ненадолго. 

Спрятаться за кустик, подсмотреть, как другие будут тобой восхищаться, а потом 

ожить — будто ни в чем не бывало. 

А за это, за твою героическую смерть, за твой подвиг тебе многое простят — 

и телесную твою неустроенность, и темные твои желания. 

Только неизвестно, где и как совершить этот подвиг. Нету места. Не предусмотрено. 

Потому что, если жизнь нормальная, человеческая, никто не будет испытывать тебя 

смертью. Эта жизнь — про другое. Ноты еще этого не знаешь. Ты ничего не понимаешь. 

Тебе надо справиться с тем, что внутри. 

И приходится придумывать: пройтись по карнизу восьмиэтажного дома, сыграть 

в «Догони — убей» с автомобилем — прямо на проезжей части. 

Но это, как правило, не ценится. После этого отправляют на кладбище или в психушку. 

И нет ощущения подвига. 

На моей памяти был только один случай, когда человек мелкого подросткового 

возраста сумел найти форму сильному чувству. 

Пошел на бульвар, оборвал три клумбы тюльпанов протяженностью десять метров 

каждая и выложил под окном своей возлюбленной огромное красное сердце. Наутро все 

проснулись, посмотрели в окно, а там — сердце. И все сказали: «Ого! Вот это да! 

А парень-то не промах! Хоть и одиннадцать лет. Всерьез его зацепило. Молоде-е-ец! Ой, 

молоде-е-ец!» 
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Хотя, по большому счету, надо было этому молодцу хорошего ремня всыпать — за то, 

что испоганил клумбы и лишил бульвар общественно предназначенной красоты. 

Другая запись 

Если бы у них была возможность совершить подвиг в выдуманной жизни! 

В выдуманной, но чтобы была почти как настоящая. Будто ты уснул, а потом очнулся — 

с подвигом внутри. И дальше бы с этим жил. А это героическое внутри — оно как 

гарантия человеческого качества, даже если жизнь вокруг будет нормальная и не 

потребуется действительно умирать, задыхаться в газовой камере. 

И вообще: быть может, если совершать подвиги в детстве, лотом, во взрослой жизни, 

ни от кого не потребуется задыхаться. Не потребуется подвигов, которые будут признаны 

после смерти… 

10 

Холмы были самым красивым местом лесопарка, гордостью микрорайона. Они были 

довольно далеко от школы, и все вместе, классом, мы туда еще не ходили. Но знали: есть 

холмы. 

И вот теперь с холмов потянуло сыростью. Марсём стала зябнуть и кутаться в шаль, 

которую специально для этого принесла из дома. Она и нас призывала почувствовать, как 

комнату то и дело накрывают потоки непривычно холодного, колючего воздуха, 

проникающие в самое нутро: в холмах завелась Гниль. 

«Гниль поражала быстрые прозрачные ручейки, и те застывали вонючими старицами, 

добиралась до веселых прудов с рыбками и стрекозами, и они обращались в гиблые 

болота. В мутной воде стоячих водоемов появились странные липкие кучки зеленоватых 

яиц. С виду они напоминали кладки лягушачьей икры, но были намного крупнее и плохо 

пахли. Когда весеннее солнце посетило холмы и лучи проникли сквозь тину, кожистая 

оболочка яиц стала лопаться, выпуская на свет странных человекообразных существ 

с бородавчатой шкурой и лягушачьими лапами. Это были жабастые — хладнокровные 

порождения болотистой Гнили. Они расплодились и заселили холмы. А теперь охотились 

за принцессами». 

«Им нужны принцессы,— тихо повторила Марсём и внимательно на нас посмотрела.— 

Я, кажется, говорила: в конце года мы собирались устроить бал. Самый настоящий. Все 

девочки, как истинные принцессы, должны прийти во дворец в длинных платьях — точь-

в-точь как у Золушки, когда она отправилась знакомиться с принцем…» 

Оказывается, речь шла о нас. Конечно, о нас! «Принцессы придут на бал в красивых 

длинных платьях,— Марсём повторила эти слова с удовольствием. Но тут ей в голову 

пришла новая, более „правильная“ мысль.— А может быть, они придут на бал 
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замарашками, в своей старой грязной одежде, и превратятся в принцесс прямо на глазах 

у всех». Марсём заметила, как изменились наши лица, и удовлетворенно подтвердила: 

«Да-да, прямо на глазах у всех. По взмаху волшебной палочки!» Она сделала паузу, 

позволив слушателям справиться с чувствами: «Но жабастые могут помешать. Не только 

балу. Им нужны принцессы. Чтобы обратить их в чудовищ». 

Мне казалось, внутри меня все уже занято: там был стрежень, там жили разные мысли 

и чувства. А тут вдруг меня стал заполнять сладкий, тягучий страх, похожий на горький 

шоколад. Страх булькал от возбуждения, пускал пузырьки, делал меня легкой и горячей. 

Если бы я могла подпрыгнуть, то взлетела бы к потолку. 

Принцессы, бал, жабастые… Наташка тоже не могла сдерживаться — схватила меня за 

руку и сжала изо всех сил: «О-о-о!» 

«Жабастые давно бы расправились с принцессами. Если бы не принцы,— теперь 

Марсём смотрела на мальчишек.— Принцы им очень мешают. Ведь они никогда не 

позволят,— она снова сделала паузу,— не позволят посадить кого-нибудь в клетку». 

Вершители «невинных гнусностей» исчезли. Благородные принцы застыли от 

напряжения, сживаясь с уготованной им миссией. 

«Принцы отправятся в путешествие, в настоящее рыцарское приключение — чтобы 

сокрушить Черного Дрэгона, повелителя жабастых». 

«Говорят, Черный Дрэгон тоже появился на свет из яйца. Только никто этого не видел. 

Никто, кроме Беспечной птицы. Беспечная птица сидела на ветвях ивы, росшей у самого 

болота. Когда-то дерево склонялось над прудом, чтобы любоваться на свое отражение 

в чистой воде. И птица прилетала сюда за тем же. Она смотрелась в воду и время от 

времени выражала свое мнение по поводу увиденного: „Уй-ти! Уй-ти!“ 

Потом отравленная гнилью вода позеленела, заросла тиной и перестала радовать глаз 

отраженьями деревьев и птиц. Но ива уже не могла разогнуться. А Беспечная птица была 

слишком беспечной, чтобы менять привычки. Она продолжала смотреть на то, что можно 

было видеть,— на зеленую тину, и время от времени восклицала: „Фьють-фьють!“ 

Потому что „Уй-ти!“ теперь не годилось. 

И вот она увидела, как из кожистого яйца, вызревшего в зарослях камыша, выбрался 

странный малыш. Он был самым темным и самым бородавчатым из всех жабастых, когда-

либо появлявшихся на свет. И птица не могла сдержать удивления: „Уй-ти! Уй-ти!“ 

Маленький жабастик оглянулся вокруг, ухватился за тростниковые метелочки и позвал: 

„Мама! Мама!“ Но мамы не было. Вокруг вообще никого не было. Кроме Беспечной 

птицы, которая тут же закричала: „Мама — фьють! Мама — фьють!“ Что она хотела этим 

сказать, никто в точности не знает: птица была Беспечной и не отвечала за свои слова. 
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Малыш, услышав пронзительное „Мама — фьють!“, горько расплакался. А птица все 

продолжала кричать. И от этих криков горечь жабенка стала свиваться в тугой жгут 

и биться о стенки сердца, пытаясь вырваться наружу. Но сердечный мешок жабастых 

достаточно прочен: он выдержал удары жгута. Горечь так и осталась внутри, отравляя 

жабенку вкус к жизни, а сердце изнутри покрылось мозолями, затвердело и потеряло 

всякую чувствительность. 

Он сделался молчаливым и подозрительным. Ядовитые болотные пары пропитали его 

злобой. И скоро злоба заполнила его до краев — ведь он был пуст: ни одно доброе чувство 

не сумело в нем угнездиться. Жабенок рос под крики Беспечной птицы, и вместе с ним 

росла его злоба. Редкий цвет бородавчатой кожи сделал его заметным, безжалостность 

вселила в окружающих страх и подарила над ними власть. Он получил имя — Черный 

Дрэгон, и это имя заставляло трепетать. 

У Дрэгона не было никаких желаний, кроме безграничной жажды власти. Лишь одно 

пристрастие преследовало его: он любил слушать детский плач. Быть может, этот плач 

странным образом напоминал ему первые часы жизни — когда сердце его еще было 

мягким и он думал найти свою маму. 

Чужой плач стал для Дрэгона главной пищей естества, и он научился его множить. 

Дрэгон заставил духов болота раскрыть свои магические тайны и обучить жабастых 

секретам магии и колдовства, чтобы превращать людей в страшилищ. Для этой цели 

годились не все люди, а только принцессы — причастные сказочной красоте, обожаемые 

детьми. 

Принцесс сажали в клетки и поили специальными зельями. Через некоторое время они 

покрывались дикой черной шерстью, у них отрастали желтые зубы — такие длинные, что 

торчали изо рта,— и кривые когти, вонзающиеся в ладони. Принцессы превращались 

в чудовищ, послушных злой воле, и их посылали пугать маленьких детей — чтобы те 

плохо спали по ночам и плакали от страха». 

Как плакал сам Дрэгон, когда был маленький: «Мама — фьють! Мама — фьють!» 

«Но наши принцы,— в голосе Марсём зазвучали торжественные нотки,— не допустят 

этого. Они вступят с Дрэгоном в битву, сразятся с ним и победят. Они совершат подвиг 

подвигов!» 

Марсём перевела дыхание и, придавая грядущим событиям несколько больше 

неопределенности, уточнила: «Постараются совершить». 

Принцессы тоже отправятся в путешествие. Это очень опасно, но необходимо: они 

станут хранительницами жизней принцев. 
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Жизни принцев мы плели на уроках труда — цветные шнурки, шесть боевых и один 

неразменный. Почти как мойры, заметила Марсём. 

Во времена древних греков мойры были богинями судьбы. Они сидели высоко на горе, 

суровые и беспристрастные, и пряли нити человеческих жизней. «Знаете, как выглядит 

пряденая жизнь?» — спросила Марсём. 

В юности они с друзьями ходили в поход, в Карелию. Пришли в деревню 

и попросились на ночлег в один дом. Там жила бабушка. Парни из туристской группы 

накололи ей много дров, на всю зиму. За это бабушка истопила для них баню. А потом 

отвела Марсём в маленькую летнюю кухню. Там была дровяная плита. Бабушка взяла 

«разжошку» и затопила печку. Пока печка чадила, а вода закипала, Марсём 

расспрашивала бабушку про жизнь. Бабушка сказала, что прядет помаленьку. Раньше 

пряла много, а теперь помаленьку. Марсём попросила показать, как это — прясть? 

Бабушка вынесла деревянную прялку — совсем простую, ручную, вырезанную из 

цельного корня елки. Нацепила на гребень клок собачьей шерсти, послюнявила пальцы 

и стала вытягивать из шерсти маленькие пучочки, скручивая их в нитку. Бабушка была 

очень старая, и Марсём подумала: она похожа на мойру. А нитка состоит из крошечных 

узелков. Узелки — как события жизни, из которых складывается судьба. 

Мы плели, почти как мойры. Только не беспристрастно. Мы должны были наделить 

узелки волшебной силой, вплести в нити свои надежды и заветные чаянья. Это совсем 

маленькое колдовство, говорила Марсём. Так поступали женщины во все времена, когда 

собирали мужчин в дальние странствия. И мы должны суметь. 

Мне нравилось плести с умыслом. Косички получались красивыми, тугими и ровными. 

Марсём, проходя по рядам, даже остановилась, чтобы полюбоваться на них. Но, быть 

может, в них пробралось какое-то неправильное чаяние? То, что сыграло с их обладателем 

злую шутку? Как с верным и благородным рыцарем Тристаном, выпившим чужой 

любовный напиток. Как с верным и благородным рыцарем Ланцелотом, охранявшим 

молодую жену короля. 

Если бы пришел некто и спросил, кому желаю я победы в бою с Дрэгоном, кому желаю 

совершить подвиг подвигов, я, конечно же, сказала бы: «Всем нашим принцам желаю 

я совершить подвиг! И для этого плету цветные шнурки жизни! И вкладываю в них свои 

чаянья и надежды».— «Нет,— возразил бы некто.— Ты должна назвать только одно имя!» 

Что бы я ответила? 

12 
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Принцы сами выберут себе хранительниц, сказала Марсём. Это их привилегия, старый 

рыцарский закон: рыцарь выбирает даму, которой служит и которую защищает. 

— Тебе хорошо! Ты Петькины жизни хранить будешь! — проворчала Наташка. 

Она боялась, что ее не выберут. А я совсем не боялась. Я знала, как будет. Но 

и Наташка зря волновалась. У нас в классе мальчиков было меньше, чем девочек. 

А в защитниках, сказала Марсём, нуждаются все. И хранительницами тоже все хотят 

быть. Поэтому, кроме меня, Петя выбрал еще и Наташку. Сначала — меня, а потом — ее. 

Он не мог поступить иначе. Он всегда поступал правильно. 

Дедушка возил меня в школу на машине. Как-то, проезжая мимо троллейбусной 

остановки, мы увидели Петю с Наташкой и Петину бабушку. Дедушка притормозил, 

открыл дверцу и пригласил их сесть в машину. С тех пор он все время так делал. 

А иногда — очень редко, когда дедушка уезжал в командировку,— нас в школу 

провожала Петина бабушка. 

Петя был кругленький, пухлый и задумчивый. Никто не знал, о чем он думает: он мало 

говорил. Зато любил слушать — меня, Наташку, свою бабушку. Но меня — больше всего. 

Петина бабушка считала, я хорошо влияю на Петю. Она специально готовила пирожки 

и приглашала меня в гости. Обычно вместе со мной заявлялась Наташка. Это было почти 

неизбежно: Наташка жила в том же доме и считалась моей лучшей подругой. А пирожки 

ей нужны были гораздо больше, чем мне. Из-за развода Наташкина мама была «вся на 

нервах», и еда дома стала готовиться с перебоями. 

Я приходила к Пете в гости (с Наташкой и без Наташки), ела пирожки, смотрела 

мультики и играла в Петины игрушки, но я не могу сказать, в чем именно заключалось 

мое благотворное влияние на Петю. Наверное, я просто боюсь сказать. До сих пор боюсь. 

Очень скоро после того, как дедушка первый раз посадил в машину Петю с Наташкой 

и Петину бабушку, у Пети дома случилось несчастье. Его мама заболела. Она заболела не 

просто так, а будучи беременной. Врачи очень беспокоились не только за ее здоровье, но 

даже за жизнь. Петина мама должна была все время ходить в маске, и ей нельзя было 

общаться с теми, у кого насморк: даже самый маленький насморк мог запросто ее убить. 

А у Пети насморк был очень часто, и не маленький. И так получилось, что он стал опасен 

для своей мамы. Поэтому Петин папа увез маму жить куда-то за город и только иногда 

приезжал за сыном, чтобы отвезти повидаться с мамой,— когда у Пети не было насморка. 

Папа сказал, он заработает много денег, поедет за границу и достанет нужное 

лекарство — чтобы мама поправилась. Мама поправится — обязательно — и родит Пете 

сестричку. Но пока Петя должен терпеть и жить с бабушкой. Петя должен быть 

мужественным, не капризничать и хорошо учиться. 
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И Петя терпел и жил с бабушкой. А Петин папа очень много работал. Больше, чем по 

силам нормальному человеку. Потому что, объясняла Петина бабушка дедушке, лекарство 

для мамы стоило баснословных денег. Но они, конечно же, справятся. Потому что — 

слава Богу! — есть Марсём, и вот — Алиночка. 

Петя старался следовать папиным наставлениям. Но у него не очень получалось 

хорошо учиться. Он часто бывал рассеянным, быстро уставал и рвался на перемену. 

Однако Марсём была его первой учительницей, он любил ее — в полном соответствии 

с законом, и это ему немного помогало. А Марсём знала про его маму и всегда сажала 

около себя. Часть уроков проходила на ковре. Мы сидели, скрестив ноги по-турецки, 

иногда лежали на животах. А Марсём рассказывала — про имена, про греков или про что-

то другое. И было два места — рядом с Марсём, где все хотели сидеть. Раньше все сидели 

по очереди. А потом, когда Петина мама заболела, одно место, справа, закрепилось за 

Петей. Когда мы перебирались на ковер, Петя устраивался у Марсём под боком, как 

котенок, и она легонько прижимала его к себе. Она даже разрешала ему лежать, когда 

другие сидели. Если он вдруг начинал возиться и отвлекался, она прижимала его к себе 

чуть покрепче — чтобы он утих и сосредоточился. А когда ругала, говорила: «Ты 

мужчина или нет?» Потому что была уверена: Петя — не просто мужчина. Он верный 

и преданный рыцарь. Она так считала из-за меня. 

Вообще-то мы в классе следили, кто с кем вдруг встанет в пару и кто за кем бегает на 

перемене. И если вдруг кто-то бежал за кем-то «новым», это сразу замечали, начинали 

обсуждать, задирать или дразнить — из зависти или просто так, для интереса. И только 

над Петей не смеялись. Петя всегда вставал в пару со мной. И на музыкальных занятиях 

хотел танцевать только со мной. Танцевал он очень плохо: не попадал в такт музыке, и его 

ногам требовалось много времени, чтобы освоить новое движение. А у меня все 

получалось легко. И наша учительница танцев Юлия Александровна часто ставила меня 

в пару с другими мальчиками — более ловкими и подвижными. Но когда мы сами 

становились в пары — как хотели, Петя неизменно оказывался в одной паре со мной. 

И еще он ездил вместе со мной в школу и обратно. И я ходила к его бабушке на пирожки. 

И мы играли в его игрушки. 

Петя любил строить из кубиков. Когда он был один, он всегда строил — дома, башни, 

заборы, гаражи. Большие, маленькие, все время разные. Но в этих домах и башнях никто 

не жил. В гаражах иногда стояли машины. Но они были будто бы ничьи. Меня это 

удивляло. Когда я строила домик — даже самый маленький,— я сразу туда кого-нибудь 

поселяла, и там начинало что-то происходить. А Петя строил ради чего-то другого, чего 

я понять не могла. Ради того, чтобы это было и занимало всю комнату, и даже иногда 
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вылезало в коридор. Однако, когда я предлагала заселить его город, он всегда соглашался. 

Он был рад, что у меня есть желания. Я приносила с собой человечков, и зверюшек, 

и маленьких монстров. Они занимали разные углы и башни, ходили друг к другу в гости, 

праздновали дни рождения, пели, танцевали, ссорились и воевали. 

Петя сидел и смотрел, как я играю. Смотрел — и ничего не предлагал. Он не смел 

вмешиваться в жизнь моего игрушечного мира, будто это могло мне чем-нибудь 

повредить. Только иногда тихонечко просил: «Ну, играй вслух!» 

Куколки и монстры, конечно же, разговаривали между собой. Все время разговаривали. 

Но их голоса звучали внутри меня. А снаружи лишь было видно, как фигурки 

перемещаются туда-сюда. Поэтому Петя и просил: «Ну, играй вслух!» Играть вслух было 

труднее. Иногда я соглашалась, а иногда — нет. 

А он соглашался всегда: чтобы случилась гроза, или землетрясение, или налет 

инопланетян, и его город, огромный прекрасный город, который он строил три дня, вдруг 

начал рушиться. Так бывает, говорила я. Даже на самом деле. Землетрясение может 

стереть с лица земли не только город — целую страну. Главное во время землетрясения — 

спасти жителей. Хотя бы не всех, а героев. Главных. Потому что главные герои могут 

построить другой город, еще лучше. Или вообще переселиться жить на другую планету. 

И Петя смотрел, как от устроенных мною толчков или от падения неопознанных 

летающих объектов рушатся его башни, заборы и гаражи — и соглашался: главное — 

спасти жителей. И помогал мне их спасать. А потом строил новый город. Будто бы — на 

другой планете. Это я настаивала, что на другой. Или Наташка, которая тоже любила 

землетрясения и катаклизмы. И он строил. Для меня. 

А когда мы были в пасти дракона, он спас нас с Наташкой от жабастых. И наше 

спасение помешало ему совершить подвиг подвигов. 

Часть третья 
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Дедушка проводил меня до школы. И еще немного постоял на крыльце, глядя, как мы 

уходим по дорожке в направлении леса и исчезаем за деревьями. Но я не обернулась. 

Никто из нас не обернулся. 

Пасть дракона открылась! 

Тропинка становилась все уже. Мы старались идти тихо. Мы старались не 

разговаривать. Марсём сказала, надо быть наготове. С этой минуты — все время наготове. 

Принцы шагали, выстроившись с двух сторон от колонны, чтобы прикрывать собой 

принцесс. Они были серьезны и собранны. Они сжимали в руках оружие, которое дал им 

Отшельник,— короткие палочки с тряпичными шарами на конце. 
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Отшельник сказал, Дрэгон в сто раз сильнее принцев. Нужно нанести ему сто ударов. 

Сто, ни на один меньше. Тогда он утратит свою злобную силу и падет. Это очень трудно 

и опасно: у Дрэгона тоже есть булава — огромная, с семью шарами. Он будет размахивать 

булавой и бить принцев шарами. Со всей силы. Глупо думать, будто он станет жалеть 

кого-то в бою. Если мы боимся биться, если мы боимся боли, лучше повернуть назад. 

Принцы сказали: «Ни-за-что!» И принцессы сказали: «Нет!» Отшельник кивнул, 

соглашаясь. 

Но заставить Дрэгона драться тоже непросто. Нужно попасть в заповедный круг 

Зеленого холма. Там он не сможет избежать боя. А его слуги не смогут ему помогать: 

вход в заповедный круг для них заказан. Зато жабастые рыщут вокруг, подстерегают 

путников по оврагам, устраивают засады в кустах. Они похищают их жизни, и путники 

каменеют, не в силах сдвинуться с места. Чтобы миновать стражей холма, нужно 

волшебное покрывало. В нужный момент оно сделает нас невидимыми для врагов. Это 

покрывало Отшельник нам дал. 

В случае опасности нужно сразу встать плотным кольцом и набросить на всех ткань. 

Покрывало могло стать спасением. Но жабастые напали, а мы не сумели сбиться 

в кольцо. Мы растерялись. 

У принцессы Наташки глаза вдруг стали большими-большими, и она закричала. 

Закричала так громко, что сначала мы смотрели только на нее — как она кричит и на что-

то показывает. А потом тоже увидели: из густого низкого куста на изгибе тропинки 

торчала голова. С всклокоченными зелеными волосами и с серьгой в ухе. Конечно, мы 

ожидали страшных опасностей и ужасных приключений. Но голова все равно оказалась 

полной неожиданностью. И вслед за Наташкой закричали все. Поднялся страшный шум, 

и призыва Марсём занять оборону никто не услышал. Вдалеке, между елками, тоже 

мелькнуло что-то зеленое. И захлопало лапами в зеленых варежках. А «голова» 

вынырнула из кустов и бросилась к нам. В тот момент мы совсем не могли думать. И не 

могли занять оборону. От страха мы сбились в визжащую кучу, и это нас спасло: Марсём 

кое-как набросила на наши головы покрывало. Но мы ей почти не помогали, мы только 

боялись. Покрывало все время соскальзывало. «Голова» приближалась, и Наташка вдруг 

усомнилась в волшебных свойствах покрывала: а вдруг ее видно? Вот же она, вот, на виду 

у врагов! И «зеленая голова» несется прямо к ней. И непременно ее схватит. Она вдруг 

выпустила мою руку и бросилась бежать. 

— Стой! Назад! — закричала Марсём. 

Мы все вцепились друг в друга. «Голова» в два прыжка настигла принцессу и схватила 

за руку. «Спасите! Помогите! Он съест меня! Он оторвет мне руку!» 
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Я вывернулась из-под покрывала, бросилась к Наташке на помощь и вцепилась в нее, 

как дед в репку. Жабастый задорно тряхнул серьгой в ухе: «Тц-тц-тц, малявочки! Ловись, 

рыбка, большая! На один крючок — сразу две!» 

И тут появился принц Петя. Он мчался к нам на помощь, охваченный яростью, 

маленький и страшный. Он бросился на жабастого, как отчаянный гном на великана. Не 

так, как учила Марсём. Не сзади, где болтались заветные хвосты. А спереди, с кулаками 

и яростными воплями: «Отпусти! Отпусти!» Жабастый слегка растерялся, выпустил 

Наташкину руку и развернулся к принцу. А потом хохотнул, чуть присел, расставив руки, 

ловким движением вырвал у Пети из-за пояса шнурок и покрутил над головой: «Ква-а-а!» 

Принц застыл от удивления, а жабастый ловким движением вырвал у него из-за пояса еще 

два шнурка. «Окаменей!» — весело сказал он. Петя, подчиняясь правилам, застыл на 

месте. 

«Шнурки, лови шнурки!» — закричала Наташка и сдернула с шеи секретницу. Это 

было неправильно, совсем неправильно, но Наташка сейчас плохо соображала. Она 

швырнула сумочку в сторону Пети и бросилась бежать. Я за ней. 

До Пети секретница не долетела. Жабастый подпрыгнул и перехватил ее еще в воздухе. 

Теперь он забавлялся, перекидывая мешочек из одной руки в другую — на глазах 

у беспомощного окаменевшего принца. 

Мы с Наташкой нырнули под покрывало, откуда остальные с ужасом наблюдали за 

происходящим. 

— Шнурки, он схватил шнурки! 

— Все три боевых шнурка? 

Принцесса Наталья тяжело вздохнула: 

— И запасные? 

— И запасные. Всю секретницу. 

— Всю секретницу? — Марсём не могла прийти в себя.— А неразменный шнурок? У 

кого был неразменный шнурок? 

Наташка схватилась за голову. Перед выходом я уговорила ее положить неразменный 

шнурок в свою секретницу. Я думала, боевые шнурки нести интереснее. Ведь их надо 

доставлять принцу во время боя. 

— Без неразменного шнурка принц не сможет вернуться домой,— сурово сказала 

Марсём.— Он останется в пасти дракона. Мы не можем этого допустить. 

Все прятавшиеся под покрывалом ждали, что будет дальше. Ромик слегка постукивал 

зубами, и большая Настя взяла его за руку — чтобы успокоить: «Не бойся! Петю сейчас 
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спасут!» У меня сердце колотилось, как барабан,— то ли от бега, то ли от жалости 

к своему принцу. Марсём наконец приняла решение: 

— Придется торговаться. Где остальные шнурки? 

Я сняла секретницу с шеи и попыталась ее развязать. Тесемка не хотела слушаться, 

пальцы беспомощно теребили узелок. 

— Скорее, время уходит. 

Наконец мне удалось извлечь шнурки наружу. Те самые, пестрые, с ровными узелками, 

которыми Марсём когда-то любовалась. Шнурки, в которые я должна была вплести свои 

надежды и тайные чаянья. И которые стали жизнями принца Петра. 

— Стойте тихо, не сбейте покрывало. Я пошла. 

Марсём взяла у Ромика булаву, привязала к свободному концу зеленую ленту и, 

размахивая палкой, побежала туда, где жабастый веселился вокруг Пети. Еще двое 

носились по кустам вдоль тропинки. Все они кинулись к Марсём, окружили ее и стали 

страшно квакать. Что-то они там бурно обсуждали. Наконец жабастые, квакнув в нашу 

сторону, исчезли в кустах. А Марсём с Петей вернулись к нам. Все стали теребить Петю, 

пожимать ему руки. Он был растерян, но держался мужественно. 

— Петр сейчас совершил подвиг — спас от гибели принцесс, доверивших ему свою 

защиту,— сказала Марсём.— Но подвиг принца дорого оплачен: он лишился всех боевых 

шнурков и не сможет биться с Черным Дрэгоном. Он не сможет совершить подвиг 

подвигов. Потому что вы поддались панике. Не сумели действовать сообща. Это плохо. 

Очень плохо для всех нас. И очень опасно. Нам нельзя терять воинов до решающей 

схватки. Как мы тогда сможем победить? Надо внутренне собраться, как следует 

собраться. 

Мы попытались. Мы дали слово держаться вместе, не кричать от страха и не 

сворачивать с пути — что бы ни случилось. Теперь мы двигались плотной настороженной 

кучкой, чтобы не быть застигнутыми врасплох. 

Петя шел между нами — между мной и Наташкой, верный, благородный, 

опустошенный. Принц, потерявший свои боевые Жизни. Из-за нас с Наташкой. Или из-за 

меня? Из-за тайных моих чаяний? 

К полудню солнце устало вселять надежду и спряталось в большую тучу. Из леса 

выбрался злобный знобящий ветерок, в котором явственно различался запах Гнили. 

— Там начинается тропинка, ведущая в заповедный круг,— тихо сказала Марсём.— 

Мы начнем подъем вон оттуда. Десять шагов вправо. 

Раз-два-три… «Ох!» — выдохнул кто-то. Мы взглянули вверх и оцепенели. 
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Высоко-высоко над нашими головами, на самой вершине холма, виднелась темная 

фигура. Огромная, неподвижная, страшная, господствующая над миром. 

— Это Дрэгон! — прошептал Саня. 

— Сам вижу, что Дрэгон,— шепотом ответил Егор. 

— Какой страшный! 

— А ты думал, он какой? 

Четыре — пять — шесть… Незаметный изгиб тропинки — и Дрэгон исчез из виду. Это 

было еще страшнее, чем видеть его впереди. 

Мы опять замерли. 

— Надо идти,— шепнула Марсём.— Теперь поздно раздумывать. Двигаемся под 

покрывалом. Вперед! 

Так страшно мне никогда еще не было. То тут, то там из кустов появлялись головы 

жабастых, испускавших пронзительные визги и противно квакающих. Они тянули к нам 

свои зеленые лапы с черными когтями, будто пытались схватить. «Нас не видно! — 

Марсём сказала это очень громко — то ли для нас, то ли для жабастых.— Всё! Мы 

в заповедном круге!» Она привязала концы покрывала к деревьям. Получилось укрытие. 

Здесь будут пережидать битву принцессы. Сюда будут приходить раненые принцы. Здесь 

можно будет отдохнуть и выпить напиток силы. 

— Слушайте! Рог! 

Из леса донеслись скребущие звуки, отдаленно напоминающие звуки горна. 

— Это Дрэгон! Он нас почуял! Принцы! Готовьтесь к бою! 

Принцы сгрудились на краю поляны и прижались друг к другу. 

Терзающие ухо звуки повторились, и из леса появился Дрэгон. Он был в доспехах, 

с длинным разноцветным хвостом на шлеме и с огромным щитом, разрисованным 

огнедышащими мордами. В руке у него была «булава». Огромная страшная «булава» 

с семью шарами. 

— Гарх! — издал гортанный возглас Дрэгон и взмахнул своим оружием. Шары 

заметались в воздухе. 

— Гарх! — повторил он.— Трусы! Пришли сражаться и сбились в кучу! Боитесь моих 

шариков? Гарх! 

— Мы не трусы,— вдруг закричал Егор.— Мы не трусы! Мы тебе сейчас врежем! 

Нападай, ребя! 

Принцы гурьбой кинулись к Дрэгону. 

— Берегите шнурки! — крикнула Марсём.— Не заступайте за границу круга. 
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Все завертелось, как на карусели. Дрэгон кружил по поляне, принцы пытались достать 

его ударами своих маленьких шаров, вокруг поля битвы носились жабастые. А принцессы 

дрожали под тентом, в который временно превратилось покрывало. 

Первым в укрытии появился Ромик. Он вполз на коленках, стуча зубами. «Лучше 

я посижу с вами,— с трудом выдавил он,— а то мне как-то плохо. Не по себе как-то». 

Принцессы бросились поить его водой и пересчитывать шнурки. Затем один за другим 

стали прибывать раненые принцы — получить замену потерянным в битве жизням. 

Марсём пыталась выяснить, сколько ударов получил Черный Дрэгон. 

— Кажется, шестьдесят три,— сказал Петя.— Я считал. 

— Всего шестьдесят три! — пробормотала Марсём.— А наши силы на исходе. 

Бой затягивался. Принцы уже не носились по полю дружной кучкой. Оно странно 

опустело. И только Дрэгон широко размахивал своими шарами, гортанно вскрикивал 

и ревел. 

Под тентом появился Егор. 

— Все, больше не могу! Не могу больше. 

— Где остальные? — Марсём тревожилась не на шутку. 

— Не знаю. Они окаменели. И они тоже больше не могут. 

— Что — все окаменели? А где Жора Илюшкой? 

— Дрэгон на них замахнулся, и они заступили за границу. Испугались и заступили, 

а там жабастые. Жабастые погнали их в кусты. 

— У тебя еще есть жизни? 

— Да. Две. 

— Молодец. А сколько ударов? Сколько ударов вы нанесли? 

— Девяносто семь. 

— Егор! Девяносто семь! Осталось три. 

Егор молчал и не двигался с места. 

— Егор! Всего три удара! 

— Не могу. 

— Три удара — и Дрэгон падет. 

Егор молчал, глядя под ноги, и размазывал грязь по лицу. 

— Егорка! Посмотри на меня! — Марсём наклонилась к нему близко-близко, пытаясь 

заглянуть в глаза.— Всего три удара! — и потом добавила тихо, но очень настойчиво: — 

Если не ты, то кто же? Кто, принц? 

— А-а-а! — Егор вдруг развернулся и вылетел из укрытия, будто в нем разогнулась 

запасная пружина. Марсём бросилась за ним. 
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— А-а-а! — не переставая кричать, Егор бросился к Дрэгону. Он подбежал к нему 

почти вплотную и нанес удар. 

— Девяносто восемь,— Марсём считала теперь сама и очень громко, чтобы все 

слышали. 

Дрэгон поднял булаву и обрушил на Егора ответный удар. Егор не отскочил, только 

чуть отклонился назад, чтобы как следует размахнуться. 

— Девяносто девять! 

Теперь Егор стоял слишком близко к Дрэгону. Тому даже неудобно было его бить. Зато 

он мог легко выхватить у принца шнурок жизни. 

— Сто! — раздался ликующий возглас Марсём.— Сто! 

Мы высыпали наружу. Дрэгон продолжал кружиться, размахивая шарами, а Егор 

прыгал вокруг него. 

— Я сказала, сто! — вдруг заорала Марсём не своим голосом.— Ты слышал? Сто! 

Дрэгон внезапно остановился, взглянул на Марсём, пожал плечами и сказал совсем по-

человечески: 

— Как скажешь, начальник! 

— Сто! 

Дрэгон вскинул руки, уронил булаву и стал медленно заваливаться на траву. 

— Заклятия сняты! — крикнула Марсём.— Все могут двигаться! 

Дрэгон лежал на траве, раскинув руки. Вокруг него на почтительном расстоянии 

толпились принцы и принцессы. Егор стоял ближе всех, не в силах отвести глаз от 

огромной фигуры. Шлем слетел с головы, и картонные щитки на нем слегка помялись. На 

латах кое-где ободралась фольга. 

— Во, какие здоровые! — Петя осторожно поддел носком кроссовки шар отброшенной 

в сторону булавы. 

— А знаешь, как бьет больно! — прошептал ему Саня. 

— Хорошая работа, Макс,— сказала Марсём будто бы в никуда.— Но уже все. Конец. 

Фигура не шевелилась. 

— Ма-акс, оживай! 

Дрэгон вдруг шевельнул головой, приоткрыл один глаз, взглянул на Егора и — 

подмигнул! 

— Привет! 

— Ах! — Егор чуть не задохнулся. Дрэгон опять подмигнул и теперь смотрел на 

мальчишку одним глазом: 

— Сразимся, а? 
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— Бей его, ребята! — вдруг завопил Егор и повалился Дрэгону на живот. Дрэгон тут же 

обхватил его своими зелеными варежками и включился в шутливую борьбу. 

— Ура, победа! — вслед за Егором на Дрэгона набросились Саня и Петя. Потом — все 

остальные. Куча шевелилась и перекатывалась с места на место. Принцессы прыгали 

вокруг. Кто-то пытался вмешаться в возню. Марсём суетилась вокруг и приговаривала: 

— Осторожно, Макс! Осторожно, не раздави! 

— А кто на меня, а? 

Из леса выскочил зеленый. У него за спиной, как всадник на коне, сидел Илюшка. 

— Ну что, принцесса? Покатать? Или боишься? 

Я вскарабкалась на того, что с серьгой, и он понесся по поляне, толкая других 

всадников и пытаясь свалить их на землю. 

— Нет, только взгляните на это безобразие! — Марсём изображала, что сердится.— 

Скачки устроили! Всё! Идем обратно. 

Дорога домой оказалась на удивление короткой. Недалеко от школы наши спутники 

свернули к автобусной остановке. 

— Хоть грим-то сотрите! — крикнула Марсём. 

— А чё? Может, мы еще кого пугнуть захотим! 

— Смотрите, как бы вас не пугнули. Милиционер какой-нибудь. 

— Все путем будет. 

— Надеюсь. Спасибо. Григоричу привет! Скажите — хорошая была работа. 

14 

— В пасти дракона было так страшно, так здорово! А Черного Дрэгона на самом деле 

зовут Макс. Но когда мы увидели его на горе, у меня в животе стало холодно. 

А у Наташки вообще чуть руки не отнялись. Особенно та, за которую ее тянул жабастый. 

Наверное, она впитала колдовство, эта рука. Хорошо, что Марсём прикрыла нас 

покрывалом. 

Я рассказывала про наши приключения уже в третий раз. Первый раз — дедушке. 

Второй раз — дедушке и маме. А третий раз — когда пришел В.Г. и мы все вместе сели 

ужинать. Дедушке мои рассказы совершенно не надоедали, и он все время что-нибудь 

уточнял: кто откуда вылез, да куда побежал, и кого ранили первым, и кто где прятался. 

И как Петя потерял боевые жизни, и как Марсём считала удары во время поединка Егора 

с Дрэгоном. 

— Папа! Ну что ты, как маленький! Ты уже об этом спрашивал,— с некоторой 

укоризной замечала мама. 
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— Да-да,— вздыхал дедушка. Он все жалел, что не видел битвы собственными 

глазами.— Ну, тогда расскажи, как вы прятались под волшебным покрывалом. И вас был 

не видно? — в десятый раз уточнял он. 

— Да, деда, совсем не видно. Сначала, когда мы накрылись, казал что видно: один 

жабастый смотрел прямо на меня, хихикал и даже протянул в мою сторону зеленую лапу. 

Но Марсём сказала: «Под покрывалом нас не видно. Это условие»,— и хлопнула его по 

этой лапе. Так что потом никто уже лапы не совал. И мы добрались до заповедного круга! 

— Вообще-то я не удивляюсь,— дедушка, казалось, был удовлетворен моими 

объяснениями.— Все-таки парашютный шелк — стоящая вещь. Он всегда себя 

оправдывал. Что только мы из него не шили: и анораки, и бахилы, и краги! Помню, 

у одного моего приятеля даже рюкзак был из парашютного шелка! 

— Папа,— притворно нахмурилась мама,— ты поставляешь ненужную информацию. 

Подумай сам: при чем тут парашютный шелк? Тебе же сказали: покрывало с магическими 

свойствами. И секреты его производства неизвестны. 

Дедушка немного растерялся: 

— Да-да, Оленька, ты права. Но, видишь ли, другой шелк, пожалуй, не выдержал бы 

такого обращения — всех этих битв и зеленых лап. Здесь нужен очень прочный 

материал… 

— Ну, уж не знаю! Сам подумай: откуда у Отшельника парашют? — продолжала мама 

дразнить дедушку. 

— Может быть, ему кто-нибудь подарил,— попробовал выкрутиться дедушка.— 

Отшельники часто живут за счет подношений добрых людей… 

— Какой-нибудь летчик, да? Свалился с неба прямо ему на голову и подарил! 

— Ну, зачем же летчик. Какой-нибудь старый альпинист, у которого этот шелк долго 

хранился без надобности… 

— Я даже знаю одного такого,— закивала мама. 

— Версия с альпинистом выглядит убедительно,— В.Г. вроде бы говорил серьезно.— 

Когда он был молодым, то ходил в горы. А когда достиг солидного возраста, стал чаще 

гулять в лесу. 

— Альпинист по лесу шел, парашют в траве нашел! — не унималась мама. 

— Нет, не совсем так. Парашют хранился у него дома. Но как-то раз он во время 

прогулки наткнулся на одинокую хижину… 

— На шалаш,— я решила внести некоторые уточнения: выяснять историю появления 

магического покрывала было интересно. 

— На шалаш с огромными дырками в стенках. 
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Против этой детали, предложенной мамой, В.Г. не возражал. 

— Пусть так. Он посмотрел на этот шалаш и подумал: не подарить ли мне что-нибудь 

этому человеку… 

— Чтобы он мог закрыть свои дырки… 

— Старый альпинист вернулся домой, взял парашют и отнес Отшельнику. 

— А тут оказалось, что парашют может не только закрывать дырки, но и сделать 

невидимыми тех, кто решил сразиться с Дрэгоном! 

Дедушку предложенная легенда устроила, и он вздохнул с облегчением. Но продолжал 

вслух жалеть, что бабушка не дожила до этого дня. Она в таких вещах понимала толк — 

в волшебных покрывалах, в дрэгонах. Тут мама опять не согласилась: 

— Про покрывала ничего сказать не могу. Что же касается Дрэгона, патент на это 

сомнительное изобретение целиком принадлежит Марсём. И она своего добилась: 

в течение последнего месяца мы, как дураки, только и делаем, что обсуждаем ее выдумки! 

— А впереди еще бал! — с улыбкой напомнил В.Г., и его глаза тут же спрятались 

в щелочках. 

— Вот именно, новая головная боль! 

Бал был обещан победителям Черного Дрэгона, и обещание требовалось выполнять. Но 

Марсём ничего не могла делать «без фокусов». Выяснилось: на празднике, кроме принцев 

и принцесс, будут танцевать родители. 

— Оленька,— дедушка пытался успокоить мамино раздражение.— Но ведь это тайное 

желание взрослых! Просто высказанное вслух. Каждый человек в глубине души мечтает 

хоть раз потанцевать на балу! Это так прекрасно! 

— А больше ему и мечтать не о чем! Только не рассказывай, что сказала бы бабушка,— 

сердилась мама.— К тому же есть одна ложка дегтя в этой танцевальной бочке меда. Твоя 

Марсём потребовала приходить на репетиции парами — дама с кавалером. Говорит: «Мы 

должны продемонстрировать красивые образцы взаимодействия между мужчинами 

и женщинами!» А где я возьму кавалера, а? 

— Значит, ты все-таки хочешь танцевать? — обрадовался дедушка.— Конечно, 

хочешь! Это так понятно. Знаешь — я с удовольствием буду твоим кавалером. 

Бедный дедушка! Он так хотел, чтобы мама отправилась на бал. Он хотел галантно 

подавать ей руку, и выводить в бальный круг, и с поклоном усаживать на место. Но первая 

же репетиция расстроила его планы. 

— Оленька, я, кажется, переоценил свои возможности,— дедушка не мог подавить 

вздох.— Боюсь, я могу тебя подвести: надо так быстро опускаться на колено! Чтобы 

в музыку уложиться. Но ты обязательно должна танцевать. Обязательно. Знаешь,— тут 
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дедушка постарался говорить нарочито беспечно,— я попросил Володеньку меня 

заменить. И он согласился. С радостью. 

Мама фыркнула, но представившуюся возможность не отвергла. К тому же 

выяснилось, Марсём тоже пригласила В.Г. принять участие в бале — вместе 

с перерожденными жабастыми. Так что он вполне мог совместить возложенные на него 

обязанности. 

Теперь все вокруг — и дома, и в школе — были заняты исключительно мыслями 

о бале. 

ДНЕВНИК МАРСЁМ 

…Когда мне было одиннадцать, родители призвали меня «поговорить». Они сидели 

в кухне, за пустым столом, с торжественными выражениями на лицах. 

Отец постарался говорить мягко и доверительно: «Видишь ли, у нас в жизни 

изменения. Мы с матерью решили разойтись». Это было почти невыносимо, поэтому 

я с поспешной готовностью согласилась: «А-а-а… Ну, расходитесь. Раз решили. Только 

бумаг никаких не подписывайте. Вдруг потом передумаете!» Почему-то мне казалось, что 

корень зла в этих самых бумагах. «Мы уже все подписали,— в отличие от отца мама 

держалась строго и независимо.— И папа теперь будет жить отдельно. Но ты сможешь 

ходить к нему в гости». Я сказала: «Ладно. Буду ходить».— «Ну, тогда все». 

Я повернулась и ушла. А отец собрал свои вещи и переехал жить в школу. 

С этого момента все разговоры, так или иначе касавшиеся семейной жизни, мама 

начинала фразой: «Запомни: нужно быть гордой!» 

Иногда сообщение имело более развернутый вид: «А то некоторые видят смысл жизни 

в стирке вонючих носков!» По-моему, отец всегда сам стирал себе носки. Но теперь это 

было неважно. Теперь я должна была усвоить: «Стирать мужские носки — ниже всякого 

достоинства. Совершенно не годится стирать чьи-то носки». 

Мама никогда не говорила об истинных причинах, пробудивших в ней приступ 

гордости. Я узнала об этом много лет спустя: у отца, тогда директора школы, случился 

роман с районной начальницей. И кто-то маме об этом настучал. Отец был сознательный, 

роман быстро кончился. Но мама уже подала на развод. 

После этого она стала истязать себя работой и между сменами — первой и второй — 

доводить до моего сознания: у нас очень мало денег. Но жаловаться нечего. И некому. 

Лучше отсутствие денег, чем стирать мужские носки и проводить жизнь среди грязных 

кастрюль, обслуживая не пойми кого и не пойми зачем. Видимо, ее женское горе я должна 

была разделить с ней по полной. 
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Накануне очередного учебного года мама достала откуда-то из глубины шкафа 

ботинки — огромные, коричневые, с острыми носами. Такие тогда никто не носил. «Это 

бабушкины. Новые не проси». Я не спорила. К этому времени я уже начиталась Диккенса 

и Гюго и находила в бедности нечто романтическое. В это можно было играть. И я играла. 

Я зашивала дырки на колготках разноцветными нитками — чтобы было видно; на них 

нет живого места. Это роднило меня с Козеттой и другими «бедными честными 

девушками» прошедших столетий. А потому обещало неожиданные, непременно 

счастливые превращения в будущем. 

Но ботинки были слишком ужасные. Они плохо вязались даже с тем образом 

«благородной бедности», который я культивировала в своем воображении. Поэтому 

я продумала тактику: прихожу в школу раньше всех, прячусь за учительской раздевалкой 

и быстро переодеваюсь. Тогда никто не увидит. А гулять можно в кедах. И мне, в общем-

то, везло. 

Зато мои ботинки увидел отец. Я пришла к нему в гости в этих ботинках, Йон увидел. 

«Слушай, мать что — не может тебе обувь купить? На что она деньги тратит?» — он даже 

поморщился, глядя на мои ноги. Но я уже усвоила: нужно быть гордой. Нужно защищать 

женскую честь. От любых посягательств со стороны мужчин — от стирки вонючих 

носков, от требования новых ботинок. Неважно, от чего. Поэтому я набрала побольше 

воздуха и сказала: «Не нужно считать чужие деньги». 

Получилось громко и четко. Мне и в голову тогда не пришло, что отец платил матери 

алименты и считал себя вправе видеть на мне новые ботинки. А ему не пришло в голову 

это объяснять. Он просто схватил меня за шиворот и вытолкал за дверь. Он был очень 

вспыльчивый, мой отец. 

После этого я перестала ходить к нему в гости. И в последующие десять лет мы с ним 

не встречались. 

У меня появилось свободное время, и я решила посвятить его самосовершенствованию. 

Точнее, развитию способности к независимой жизни. 

Я решила основать общество амазонок — из себя и своей подружки Лерки. 

Мать Лерки не страдала приступами гордости в столь острой форме, как моя. Поэтому 

она просто устраивала Леркиному отцу разборки по поводу каждого случившегося с ним 

любовного казуса. А Лерка в это время приходила ко мне отсиживаться. В один такой 

день я коротко сообщила ей, что «поссорилась с отцом до конца своих дней» и теперь 

собираюсь обходиться без мужчин — сейчас и в будущем. Для этого нужно не так уж 

много — научиться всему, что умеют мужчины: драться, играть в футбол, разжигать 

костер и орудовать ножом. Я показала Лерке маленький перочинный ножик. Ножику 
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теперь отводилось постоянное место в кармане тренировочного костюма, на который 

я после уроков меняла школьную форму. (Тренировочный костюм, по моим 

представлениям, больше всего подходил в качестве униформы для поставленных задач.) 

Там он покоился в компании с мотком шпагата, коробкой спичек и маленьким пузырьком 

с солью. Этот джентльменский набор должен был выручить меня в любой жизненной 

ситуации. 

Лерка сказала, что она с отцом не ссорилась. Даже наоборот — она хочет наладить 

с ним отношения. Только для этого нужно его разыскать, поскольку живет он в другом 

городе. Не с ними. С ними живет Леркин отчим. Это он ссорится с мамой. В настоящий 

момент Лерка как раз занята поисками, но все же готова разделить со мной тяготы 

приобщения к независимой жизни. 

Чтобы привыкнуть к безлюдным ландшафтам, где совершенно неоткуда ждать 

помощи, мы с Леркой ходили на пустырь и там, среди огромных бетонных плит, 

оставшихся от фундаментов снесенной деревни, разжигали костер из толстых стеблей 

сухой травы, ели вареные яйца и недопеченную картошку, выгрызая ее из обугленной 

кожуры. А еще играли в ножички и мечтали о независимой жизни амазонок, скачущих на 

конях по бескрайним степям и убивающих всех встречных мужчин за ненадобностью. 

К сожалению, с нами не происходило ничего такого, что привело бы к необходимости 

драться. Не могу сказать точно, как далеко продвинулись мы на пути к поставленной 

цели. Потому что потом возникла Аллочка и внесла в наши ряды разброд и смятение. 

Аллочка была старшей сестрой Лерки. Не родной, а двоюродной. Но это было неважно, 

потому что для Лерки она была «даже больше, чем родная». «Представляешь, ей только 

девятнадцать лет, а она уже замужем! Ее муж — полковник. Он служит в Германии»,— 

сообщила мне подруга, и я почувствовала неладное: от Аллочки, даже невидимой, 

исходила какая-то опасность, невнятная угроза нашей независимой жизни. Аллочка 

с мужем недавно приехали на побывку в Москву и теперь гостили у родственников. 

Лерка стала настойчиво зазывать меня к себе в гости — познакомиться с сестрой. 

Аллочка привезла Лерке немецкие платья, очень красивые. А одно ей мало, и Аллочка 

хочет примерить его на меня. 

— Привет, амазонка! — Аллочка, улыбаясь, оглядела меня с головы до ног, немного 

задержавшись взглядом на том месте, которое с некоторых пор стало предательски 

выдавать мой пол.— Рада тебя видеть! А знаешь, что амазонки отрезали себе правую 

грудь, чтобы легче управляться с мечом? Ну, ладно! Будем мерить платье. Надевай! 
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Платье было каким-то невероятным — с нижней юбкой и со шнуровкой. Не знаю, что 

там случалось с Золушкой во время смены туалетов, но у меня перехватило дыхание. На 

несколько мгновений я даже потеряла способность двигаться. 

— Надевай, надевай,— подбадривала Аллочка.— А то Лерка длинная выросла. Ей это 

коротко. А тебе… — Аллочка одернула на мне юбки и повернула за плечи к зеркалу,— 

в самый раз! 

Из зеркала на меня смотрело незнакомое существо. Аллочка даже причмокнула 

языком, приветствуя мое преображение. Шнуровка сбивала меня столку, сигналила о чем-

то мало знакомом. И это мало знакомое плохо сочеталось с образом амазонки. 

— А если чуть распустить, будет слегка видна ложбинка груди,— Аллочка стала 

ослаблять шнурки.— Вот так. О-очень сексуально! Жаль, здесь нет никого, кто мог бы 

оценить,— Аллочка все продолжала вертеть меня перед зеркалом.— Ну, что, амазонка, 

нравится? 

Амазонка в тот момент терпела поражение. Навязанная ей тактика боя была слишком 

непривычной. 

Платье в конце концов надо было снимать. Уж не знаю, почему, но идти в нем по улице 

было пока невозможно. Будто в этом случае пришлось бы открыть окружающим 

страшную тайну. Вроде того, что ты только притворяешься лягушкой. А на самом деле 

ты — царевна, только кожа твоя еще не сносилась. И я облачилась в эту свою привычную 

кожу — в тренировочный костюм, взяла под мышку объемный сверток и неуверенно 

двинулась к двери. 

— Пока, амазонка! Заходи в гости, поболтаем! — сказала на прощанье Аллочка.— 

А вообще-то запомни: женщина без мужчины — не женщина, а пародия на саму себя! 

Не знаю, что сыграло решающую роль в моей измене движению к независимости — 

платье или известие о том, что амазонки отрезали себе грудь. Я в то время еще не 

выработала четкого отношения к своей новоявленной груди, но мне почему-то было ее 

жалко. Чего это вдруг ее отрезать? Ради того, чтобы махать каким-то дурацким мечом? 

А в мозгу все прокручивалась эта неподражаемая Аллочкина интонация: «О-очень 

сексуально!» 

Другая запись 

Ну, и что от всего этого потомкам? 

Разве что натолкнет их на мысль развесить на столбах лозунги: «Берегите пап. Они — 

друзья человека!» Или «Исчезновение папы обедняет окрестную фауну и вредит 

здоровью, особенно — здоровью мелких человеческих существ». 
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Между прочим, это даже на новую отрасль знания могло бы потянуть. Назвать ее как-

нибудь броско — «папология». Или «логопапия». И сразу на конкурс: папология как 

новая технология. Логопапия как… Вот чёрт: рифму не подберу. Хотя можно и прозой: 

логопопия как средство развития логопапии. А логопопию широко так представить: здесь 

тебе и применение ремня, и хватание за шиворот, и выкидывание за дверь. 

…Что из вышесказанного имеет отношение к моей школьной жизни? Разве что сюжет 

про платье. 

15 

После работы и по выходным мама шила мне бальное платье. 

К этому занятию она отнеслась на удивление серьезно: долго листала модные журналы 

и книжки со сказками, перебирала куски старых тюлевых занавесок и кружевных 

наволочек, извлеченных из старых чемоданов, и, наконец, взялась за работу. 

Каждый вечер перед сном в доме проводилась показательная примерка. Мама надевала 

на меня платье и открывала дверцу шкафа с большим зеркалом. Я крутилась и вертелась 

перед зеркалом, и ходила на цыпочках по комнате, и подпрыгивала, и приседала. А мама, 

довольная своей работой, только восклицала: «Осторожно! Там булавки! Не споткнись: 

еще не подшито!» Дедушку тоже приглашали на эти показы, и каждый раз он с новой 

страстью убеждал нас: я похожа на особу королевской крови больше, чем сама английская 

королева. Хорошо, что королева меня не видит. Чего доброго, умерла бы от зависти! 

А дедушка не желает королеве плохого: он всегда относился к ней с уважением. 

И вот заветный день настал. Зазвучали фанфары, и под торжественные звуки полонеза 

в бальный зал вошли пары взрослых — дамы в длинных (до самого пола) платьях 

и кавалеры в черных пиджаках, в белых рубашках с бабочками. Моя мама была 

в блестящем красном платье с бантом на спине и в перчатках до локтей. И еще она 

сделала себе такую прическу с локонами, как на картинках, где нарисован Пушкин 

с Натальей Николаевной. Мы вместе рассматривали эти картинки в одной толстой 

книжке. Мама сказала, Наталья Николаевна — это жена Пушкина. Она была красавица. За 

ней даже царь ухаживал. Мама очень походила на Наталью Николаевну. А В.Г. немного 

походил на Пушкина. Не в точности, а чуть-чуть. Из-за кудрявых волос. И еще среди 

бальных пар мы разглядели Макса. Мы его с трудом узнали, потому что он тоже был 

в пиджаке с бабочкой и вел за руку тоненькую девочку в белом платье. А за ним в паре 

шел тот, с серьгой, который похищал Наташку, а потом катал меня на спине. Волосы 

у него оказались светлыми, а вовсе не зелеными. И он был очень серьезный, легко и ловко 

двигался под музыку и, когда Юлия Александровна, распорядительница бала, 
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скомандовала: «Кавалеры — на колено!», проворно опустился на пол и подчеркнуто 

внимательным взглядом провожал скользившую вокруг него партнершу. 

А потом все расселись на местах, и свет в зале потух. Освещенной осталась только 

сцена, где у потухшего камина, до времени незаметные, тихонько сидели бедные золушки. 

То есть мы, девочки. 

Заиграла грустная музыка, золушки поднялись со своих мест, взялись за метелки 

и стали подметать пол, жалостно напевая. О том, что где-то сияют разноцветные огни 

и гости в нарядных одеждах весело танцуют друг с другом. И только они, усталые, 

покрытые сажей и золой, лишены такой радости. Их мечтам поехать на бал не суждено 

сбыться: у них нет бальных платьев. Луч прожектора скользил по нашим живописным 

лохмотьям с огромными разноцветными заплатками. Над этими заплатками мама 

трудилась три дня. Марсём сказала, лохмотья должны быть выразительными и при этом 

легко сниматься: освободиться от них нужно будет за три минуты. 

Мы махали маленькими метелками и жаловались на жизнь, но к нам на помощь уже 

летела Фея. Она легко вспорхнула на сцену, закрутила нас в хороводе, коснулась наших 

лохмотьев волшебной палочкой, и под звон колокольчиков маленькие замарашки 

скрылись в камине. 

Пока Фея на сцене исполняла танец превращения, Марсём и две мамы за кулисами 

срывали с нас драпировки из лохмотьев. И когда свет снова вспыхнул, мы, одна за другой, 

стали появляться из черной дыры в своих чудесных новых платьях. Эти платья вобрали 

в себя все несбывшиеся мечты наших мам и бабушек, их детства, а может быть, и юности. 

И каждая из нас светилась от счастья — как и полагается Золушке, пережившей чудо. 

Присутствующие в зале на мгновение онемели от восторга, а потом все взорвалось 

аплодисментами. 

Наше появление приветствовали юные принцы в разноцветных шелковых плащах: они 

встали и поклонились. Этот поклон Юлия Александровна долго с ними репетировала. Но 

они все-таки немного замешкались — от растерянности: не ожидали увидеть нас вот 

такими, сказочными. 

Потом снова затрубили фанфары, оповещая собравшихся о прибытии новых гостей. 

Стремительным шагом в зал вошли три взрослых рыцаря. Их латы сияли, а плащи 

развевались за спиной, как огромные крылья. 

Они поднялись на сцену и замерли в торжественной позе. Один из них поднял руку, 

призывая собравшихся к тишине, и заговорил голосом В.Г. (и когда он успел 

переодеться?): «Мы — рыцари Ордена Старого Замка. Много лет храним мы традиции 
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рыцарской чести, отправляясь на помощь слабым и беззащитным. Весть о приключении 

юных принцев и принцесс, об их великой победе достигла наших ушей. 

Как в древние времена, мы расселись за круглым столом и приняли важное решение: за 

сражение с Черным Дрэгоном посвятить принцев в рыцари и вручить им именные мечи». 

Юлия Александровна и Марсём построили принцев перед сценой, и рыцарь В.Г. стал 

вызывать их для посвящения. 

Под торжественную музыку каждый принц поднимался на сцену и опускался на 

колено. Один из рыцарей касался его плеча огромным кованым мечом. После этого 

принцу вручали деревянный меч с выжженным на лезвии именем. 

Последним В.Г. вызвал Егора. Егор стоял на сцене с очень серьезным лицом 

и с горящими глазами, в синем плаще и в шляпе с пером. Шляпу В.Г. велел ему снять. 

Егор быстро стянул ее с головы, прижал к груди и теперь теребил за тулью нервными 

пальцами. «Этот принц совершил подвиг подвигов,— сообщил собравшимся благородный 

рыцарь.— Три его последних удара повергли Дрэгона в прах! Ура победителю дракона!» 

Все захлопали и закричали «Ура!» 

Я тоже кричала «Ура!». И мне вдруг так захотелось, просто ужасно захотелось, чтобы 

Юлия Александровна поставила нас рядом и сказала: «А сейчас принц Егор и принцесса 

Алина будут танцевать танец танцев!» И мы бы танцевали, а все бы смотрели и говорили: 

«Это самый смелый из принцев. А у этой принцессы самое красивое платье!» Но Юлия 

Александровна не собиралась ставить меня с Егором. На балу он танцевал с Катей, 

которую защищал в лесу. А меня выбрал Петя. Он тоже был в новом плаще и держал свой 

заветный деревянный меч. И он бы, наверное, тоже мог совершить подвиг подвигов, если 

бы до битвы не потерял свои боевые шнурки. Спасая меня и Наташку. 

«А сейчас танец танцев! — объявила Юлия Александровна.— Мазурка!» Кавалер 

с серьгой в ухе встал и направился к Марсём. «Неужели он будет с ней танцевать?» Но 

я не успела удивиться. Другой, незнакомый человек шел туда, где сидела моя мама, 

в локонах, как у Натальи Николаевны. Он вежливо склонил перед ней голову и протянул 

руку. Мама встала, сделала реверанс и вышла вместе с ним в самую середину зала. 

«Бал венчает подвиги не только детей, но и взрослых,— сказала Марсём.— Всего за 

один месяц взрослые научились ходить в полонезе, танцевать гавот и польку. В наше 

время это серьезный поступок. Но освоить ход мазурки сумели немногие. Сейчас они 

покажут, что у них получилось. Этот танец мы посвящаем победителям Черного 

Дрэгона!» 

Зазвучала музыка, и кавалеры уверенно повлекли в танце своих дам. Мама двигалась 

легко и изящно, локоны ее подрагивали, и она задорно смотрела снизу вверх на своего 
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партнера. Я подумала: если бы здесь был царь, он, наверное, стал бы за ней ухаживать. 

Ведь она такая красивая! А потом я вдруг увидела В.Г. и поняла: он тоже так думает. Он 

успел снять латы и крылатый плащ, вернулся на место, где сидел рядом с мамой, и теперь 

следил за танцем. 

Герои сказок часто влюблялись с первого взгляда. Принц как увидел Золушку на балу, 

так сразу и влюбился. И после этого танцевал только с ней. А про Ивана-царевича даже 

таких подробностей не сообщают. Он заезжал в тридесятое царство — тридевятое 

государство и сразу обнаруживал там какую-нибудь Василису или Елену. Не просто очень 

красивую, а прекрасную. Самую прекрасную на свете — по мнению всех окружающих, 

включая волка. Царевич сразу сажал Василису на коня и вез, из чего можно заключить, 

что все случилось с первого взгляда. К тому же на второй и, тем более, на третий взгляд 

у него просто не было времени: за ним всегда кто-нибудь гнался. 

Дедушка говорил, это не выдумки. Только так и бывает. Ты давным-давно знаешь 

какого-нибудь человека, а в какой-то момент что-то случается с твоими глазами — будто 

купил другие очки: смотришь на старого знакомого и вдруг понимаешь: увидел его 

впервые! И с этого момента — с этого взгляда — влюбляешься. 

Я думаю, что-то случилось с глазами В.Г., когда мама танцевала мазурку. Будто до 

этого он не приходил к нам в гости, не носил цветы и не вел беседы за ужином. И уже 

ничего нельзя было изменить. Ведь в мозгу еще не обнаружили центра любви, чтобы 

выключать его, как утюг. А то, что В.Г. знал химию,— разве это что-то меняло? 

Дневник Марсём 

Сегодня у нас был чудесный праздник в честь победы: Дрэгона завалили, жабастых 

преобразили. Теперь болота снова благоухают, а дети будут плакать значительно меньше, 

чем могли бы. 

Честно говоря, меня подмывало влезть на сцену и сказать патетическую речь. Но 

я очень волновалась из-за мазурки. К тому же речь не была предусмотрена сценарием. 

Какие могут быть речи на балу? 

Поэтому воплощаю невысказанное в письменной форме. 

«Мы тут с вами насовершали подвигов и теперь знаем, что способны на это. И если нам 

в будущем захочется сделать какую-нибудь гадость — а нам захочется! — надо бы про 

этот опыт вспомнить. Он поможет куда-нибудь вырулить. В какую-нибудь нужную 

сторону». 

Вот такая содержательная речь. 

Верю ли я в это? После бала, после сокрушенных злыдней и превращающихся 

принцесс, мне отказывает испытанная защита — здоровое чувство цинизма. 
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Удивляться нечего: все запасы сил ушли на магические действия и колдовские приемы. 

Еще немного — и буду летать в школу на метле. 

Но, если без шуток, память об этих подвигах нужна, прежде всего, мне. Вот сделает 

некто, посещающий твой класс, гнусность, а ты на него посмотришь и подумаешь: гад, 

форменный гад! Но может совершить подвиг. 

Только не надо говорить, что это игрушки. Сами попробуйте нанести три последних 

удара, когда ноги уже не держат, а страшилище величиной с дядю Степу колотит тебя 

диванными валиками. Все было по-настоящему. И на это — весь расчет. 

Надеюсь, на наш школьный век, на наше совместное бытие нам этого хватит. Вряд ли 

мне достанет сил еще раз открыть пасть дракона. Какой-нибудь спектакль поставить, 

комнатный праздник — да. А это — вряд ли. 

Чего стоит одного Дрэгона наколдовать! И для бала должны возникнуть благоприятные 

сопутствующие обстоятельства: например, наличие некоторого количества знакомых 

кавалеров, чтобы родительницы учеников не остались без пары; наличие некоторого 

количества артистичных подростков, по которым плачет то ли сцена, то ли детская 

комната милиции. Этого добра может и не оказаться под рукой в нужный момент. А без 

него — никуда. Никаких балов и пастей. Так что с В.Г. и его подопечными «злыднями» 

мне повезло. 

Правда, эти великовозрастные детки пристали ко мне по дороге из леса: «Вы только 

для малявок стараетесь? Может, нам тоже что-нибудь устроите? С похищениями!» 

Я говорю: «О вас должен собственный шеф заботиться. Вот пусть и думает, кого и где вам 

похищать. А мне вы в аренду сданы. На строго оговоренных условиях!» 

А вообще — хорошие ребятки. Но думать про них не буду. Нет сил. Мое дело сделано. 

Теперь три дня буду лежать в отходняке. Ждать возвращения чувства здорового цинизма. 

Часть четвертая 
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Когда мы были в третьем классе, кто-то из детей принес в класс маленькую 

самодельную марионетку с головкой из пластилина и ручками на ниточках. Принес 

и заставил плясать у всех на глазах. Марсём смеялась, хлопала в ладоши и тут же 

присвоила кукольному умельцу звание — «наследник папы Карло», а на следующий день 

выдала ему красивое свидетельство с желтыми и красными буквами. 

После этого в классе началась эпидемия кукольного производства. Мы делали кукол из 

воска и пластилина, из проволоки и тряпочек, из палочек и спичек, приносили в класс 

и заставляли «оживать». После выступления куклы заселялись в шкаф, на специальную 

полочку, и там ожидали нового пополнения своих рядов. 
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Как-то Петя встретил нас на остановке с сияющими глазами и огромным свертком 

в руках. Он был молчалив, сосредоточен и твердо отказывался отвечать на вопросы 

любопытствующих до назначенного времени. Когда все, наконец, уселись в круг, Петя 

еще немного помедлил, а потом неторопливо развернул свою тряпку. Мы ахнули: под 

оберткой оказался — неужели такое может быть? — настоящий Буратино. Самый 

настоящий, деревянный, сделанный, как сказал Петя, по всем правилам — из полена. 

Субботний вечер и воскресенье — все время, отпущенное Пете на общение с папой,— они 

провели в гараже. Там Буратино и появился на свет. Самое трудное — сделать голову, 

объяснял Петя, ведь она круглая, ее нужно вытачивать на специальном станке. И Петя 

позволил себе усомниться, что настоящий папа Карло мог сделать Буратино вручную, без 

такого станка. 

А потом настал мой день. На столе у дедушки лежали два магнитика. К ним цеплялась 

мелкая канцелярская всячина — кнопки, скрепки, зажимы. Если мама нечаянно роняла на 

пол иголку, один из магнитиков тут же приходил ей на помощь: ехал, как маленький 

трактор по полу, разыскивая пропажу. И иголка обязательно находилась — выскакивала 

из какой-нибудь щели, будто по взмаху волшебной палочки, и прилипала к магниту. 

Однажды дедушка показал мне фокус: взял листок бумаги, насыпал на него горсточку 

скрепок, а снизу подложил магнит. Дедушка двигал магнитом и отдавал команды: 

«Полный вперед! Полный назад!», а скрепки шевелились, словно живые, и перемещались 

туда, куда он им приказывал. Сначала я просто смотрела и смеялась, а потом меня вдруг 

осенило: 

— Деда! Я сделаю озеро. И лебедей. Лебеди будут скользить. Из-за магнита. 

Я трудилась часа три, может быть, больше. Сначала мне не давались лебединые шеи. 

Ведь они должны красиво изгибаться! Но я их срисовала — из книжки про царя Салтана. 

Каждый лебедь состоял из двух одинаковых половинок с общим донышком. К донышкам 

я прицепила скрепки. Потом установила лебедей на поверхность бумажного озера, 

подложила снизу магнит и стала водить им туда-сюда. Невидимый магнит тянул лебедей 

за скрепки, и они двигались по бумаге. Будто плыли! 

— Деда, правда, как настоящие? Как в «Лебедином озере»! Правда? 

Я приклеила по краям картонки камыши и наутро принесла свое изобретение в школу. 

Я предчувствовала, что поражу Марсём: она поражалась легко и с радостью. Я знала, 

что получу свидетельство. Но в тот день на меня обрушилось нежданное счастье: главным 

поклонником лебединого озера оказался Егор. На перемене у моей парты выстроилась 

очередь из желающих управлять лебедями. Егор подходил несколько раз, сосредоточенно 
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водил магнитом по листу и приговаривал: «Вот, значит, как он работает! Вот чего может! 

Вот это да! Сила!» 

Будь моя воля, я разогнала бы очередь. Я сказала бы: уйдите. Пусть он играет! Пусть 

играет только он. Мы теперь будем все время с ним играть. И я ему все разрешу. Как Петя 

мне разрешает. Я ничего для него не пожалею. Потому что в тот момент — наверное, 

в тот момент! — что-то случилось с моим взглядом. Он стал первым. 

17 

О любви детей почти ничего неизвестно. В отличие от взрослых, в мозгу которых 

ученые рано или поздно что-нибудь откроют. 

Конечно, дети должны любить свою первую учительницу. Это закон. Даже для тех, кто 

не сошелся с учительницей характерами. Как я — с Татьяной Владимировной. А потом 

я любила Марсём, очень любила, хотя и не могла решить, какая она учительница — 

первая или вторая. И может, здесь действует какой-нибудь другой закон. 

Еще дети любят маму и папу. Их они любят с самого начала, до всего, что произойдет 

потом. До того, как станет известно о каких-нибудь законах. Но у меня не было папы. 

Если папы нет, что происходит с его долей любви? С той долей, которая ему 

предназначена? Никто не знает. 

Как-то я спросила у мамы, бывает ли у детей любовь. Если они учатся в третьем классе. 

Или в четвертом. Маме вопрос не понравился. Она сказала, это дурацкая тема. Если я хочу 

дружить с мальчиками, пожалуйста. Никто не запрещает. И я могу пригласить кого-

нибудь в гости. Например, Петю. Только при чем тут любовь? Мама даже немного 

рассердилась. Будто я ее неприятно задела. А вечером, в присутствии дедушки, 

заговорила об этом сама. Сделала вид, что ей очень смешно, и сказала: 

— Пап, вот тут у Алины вопросы. Могут ли мальчики нравиться маленьким девочкам? 

Бывает так, чтобы они любили друг друга? 

Но дедушка не стал смеяться. Он сказал, что всегда любил бабушку и поэтому не знает. 

Дедушка встретил ее, когда учился в институте. Конечно, он был тогда молод. Но его уже 

нельзя было считать мальчиком. А бабушку нельзя было считать девочкой. Возможно, 

встреть он бабушку раньше, в школе, он бы и тогда ее полюбил, потому что бабушку 

просто нельзя было не полюбить. 

— При чем здесь бабушка? — мама опять немного рассердилась.— Алина спрашивает, 

может ли такое серьезное чувство, как любовь, возникнуть у детей ее возраста. 

— Да, да, я понимаю. Ну, почему же — нет? Влюбился же Лермонтов первый раз 

в пятилетнем возрасте? Это доподлинно известно. Ты же сама зачитывала мне из Ираклия 

Андронникова… 
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— При чем здесь Лермонтов? — маму явно не устраивало направление беседы.— 

Лермонтов — гениальный поэт, классик. 

— Но, Оленька, когда ему было пять лет, этого еще не знали. Просто обнаружили, что 

он влюбился… А почему Алина об этом спросила? Ее что-то тревожит? 

— Алину ничего не тревожит. Просто Наташка заморочила ей голову своими 

россказнями,— подвела неожиданный итог мама, имевшая некоторое представление 

о Наташкиных проблемах.— Лучше сходи с девочками в театр, чтобы они не забивали 

себе голову ерундой. 

— Конечно, конечно,— дедушка любил ходить со мной в театр. И против присутствия 

Наташки никогда не возражал. 

— Искусство способно дать нам ответы на наши вопросы. Я еще знаешь кого 

вспомнил? Тома Сойера. Ему было примерно столько же лет, сколько Алине. Может, 

чуть-чуть больше. Йон во имя своего чувства совершил подвиг. Что-то вроде подвига. 

— Папа, ты неисправим! Том Сойер — литературный персонаж. А это — живые дети. 

Никто не спорит: они влюбляются. Но это игра. Не больше. Вспомни, как Алина 

рассказывала нам про Соломона. И как ты смеялся. 

У нас в классе был мальчик с редким именем — Соломон. Мы все, включая Марсём, 

звали его просто Саней. Но в некоторых случаях Марсём называла его «полным именем». 

Например, в день рождения. 

У нас был такой обычай. Все усаживались в кружок на ковре, а именинник — в центре, 

и Марсём рассказывала историю — про какого-нибудь героя с таким же именем. 

Имя, говорила она,— связующая нить. Она связывает разных людей аз разных времен. 

В честь Саниного дня рождения Марсём рассказывала про царя Соломона, про его 

мудрость и про то, как он строил первый Храм. Но у Соломона, сказала Марсём, был один 

недостаток. Он имел тысячу жен. И это обстоятельство плохо повлияло на дальнейшую 

судьбу его страны. Неудивительно. Если у тебя так много жен, ты даже не в состоянии 

запомнить, как их зовут. Где уж тут уберечься от несчастий! 

Марсём рассказывала про царя Соломона три дня подряд. Два дня — про его мудрость, 

а третий день — про тысячу жен и царицу Савскую. И этот третий день понравился Сане 

больше всего. Когда мы пошли гулять, он позвал всех девчонок играть в царя 

Соломона — сказал, будет выбирать из нас самых красивых и жениться. Мы согласились. 

Все мы тогда (или почти все — включая меня и Наташку) были влюблены в Саню. Он 

считался самым красивым и всегда высказывал собственное мнение. Марсём считала 

собственное мнение особым достоинством. Она всегда говорила: смотрите! У Сани на 

этот счет есть свое мнение! Как интересно! Но если бы Саня никакого мнения не 
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высказывал, мы бы все равно в него влюбились. Вера сказала, он похож на Ричарда Гира. 

А Ричард Гир — очень красивый. И в кино в него все влюбляются. Когда Вера так 

сказала, все девчонки быстренько влюбились в Саню. Когда ты в третьем или в четвертом 

классе, лучше всем влюбляться в кого-нибудь одного. (А потом, через какое-то время, 

в кого-нибудь другого.) Так гораздо интереснее. Ведь ты должен об этом с кем-нибудь 

разговаривать — с тем, кто понимает, о чем, собственно, речь. И тогда можно 

соревноваться: кто больше влюблен, кто раньше займет место в нужной паре. 

Мы забрались на крыльцо под окнами сторожа-дворника и стали играть в царя 

Соломона. У Веры был тонкий прозрачный платок, и она повязала его на голову, как фату. 

У Наташки платка не было, и она сказала, что фата не нужна. Царь Соломон жил 

в Африке, и там одевались по-другому. Вот так. И Наташка накрутила на нос и на рот 

шарф. Тут Вера заметила, что Наташка в шарфе похожа не на невесту, а я какого-то 

ковбоя, на котором никто ни за что не женится. Только какой-нибудь «голубой». Наташка 

обиделась. Вера просто не умеет различать ковбоев и бедуинов, сказала она. 

А бедуины всю жизнь водились в Африке. Но тут большая Настя предложила всем 

быть разными, потому что у Соломона жены были из разных стран. И царица Савская, 

хотя и не была женой, тоже была из другой страны. Все нашли Настино предложение 

разумным, нарядились, кто как мог, и выстроились в ряд. Саня стал мимо нас ходить 

и приговаривать: «Так-так-так! Выбираю себе жену! Самую красивую». И пока он мимо 

нас ходил, у меня внутри все замирало от страха: вдруг не выберет? Но Саня, похожий на 

Ричарда Гира, был добрым. Саня сказал, мы можем не волноваться, что он вдруг на ком-

то не женится. Соломон женился тысячу раз. А нас гораздо меньше. И хотя первой Саня 

выбрал Веру, следом за ней он выбрал всех остальных. Мы все перешли с одной стороны 

лесенки на другую. В новом качестве. 

Что делать дальше, было непонятно. Вера сказала, теперь Соломон должен выбрать 

самую любимую жену. Ту, которая будет главной. Много жен — это гарем. А там всегда 

есть главная жена. Наташка закричала, что Марсём такого не рассказывала — про 

главную жену и про гарем. А рассказывала только про несчастья. Верка просто хочет 

покомандовать. Воображает, будто она самая красивая. Тут все начали друг на друга 

кричать, и Сане стало скучно. Он сказал: «Ну, ладно. Я пошел. Живите тут сами. Все 

равно всех вас по именам не запомнишь!» И убежал к мальчишкам. 

И дедушка с мамой очень смеялись — над тем, как мы играли в царя Соломона. Но 

это — совсем другое. Не то, о чем я спрашивала. То, о чем я спрашивала, не смешно. 

Был день, когда Марсём позвонила и рассказала про Петю, дедушка не смеялся. И мама 

не смеялась. Мама сказала: «Алиночка! Петя — хороший мальчик. Надо быть 
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великодушной!» А дедушка был очень грустным, но ничего не сказал. Когда Петя пришел 

к нам на следующий день, он повел его смотреть корабли в энциклопедии и показал один 

корабль, который раздавило льдами. Но люди, плывшие на корабле, не погибли. Они 

вылезли на льдины и жили там некоторое время, ожидая спасательной экспедиции. 

— Их спасли? 

— Да, спасли,— сказал дедушка и подарил Пете пакетик с волшебным порошком. 

Этот порошок делали у дедушки на работе, на заводике фармакологических 

препаратов. Насыпанный в ранку, он останавливал кровь и убивал всех опасных 

микробов. Порошок может пригодиться, объяснил дедушка, если Петя разобьет коленку 

или поранит палец. Больше он ничем не мог ему помочь. Но я тоже не могла. Совсем не 

могла. 
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— Настя, что с твоими вещами? — Марсём выглядела недовольной.— Я же просила 

вас аккуратно складывать вещи в шкафчики. И закрывать дверцу. Пожалуйста, приведи 

все в порядок. 

Сконфуженная Настя направилась к шкафу и стала возиться со свитером и шарфом, 

пытаясь заставить их слушаться. 

— А это что валяется? 

— Шапка. Это Веры. 

— Что Верина шапка делает в проходе? 

— Она вывалилась. 

— Что значит — вывалилась? 

— Ну, она все время вываливается. 

— Надо дверцу закрывать. Тогда не будет вываливаться. 

Вера встала, засунула шапку в шкаф и прижала дверцей. 

Дверца тут же снова распахнулась и снова выпустила шапку на пол, будто кто-то ее 

заколдовал. Марсём нахмурилась и внимательно оглядела шкафчики. Они сегодня 

выглядели очень странно. Почти все дверцы были приоткрыты. Некоторые — широко 

распахнуты. И от этого класс имел вид неприбранного гардероба. 

— Я что-то не пойму… Что происходит? 

— Маргарита Семеновна! У меня дверца не закрывается. Вчера закрывалась, а сегодня 

не закрывается. Вот! Смотрите! — Вера продемонстрировала обнаружившийся дефект. 

— И у меня! 

— И у меня! 
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Класс загудел, выражая жалобщикам солидарность. Гул перекрыл чей-то тоненький 

голос: 

— Это Егор! 

— Что — Егор? 

— Он магнитики скрутил. 

— Что сделал? 

— Магнитики скрутил. Со шкафчиков. 

— А Илюшка с Жорой ему помогали! — кто-то решил, что справедливости ради надо 

уличить сразу всех. 

— Ничего не понимаю! — что-то мешало Марсём вникнуть в происходящее. Ромик 

решил объяснить: 

— Ну, Егор хотел добыть магниты. Чтобы сделать дома машину. А магниты есть на 

шкафчиках. И он стал скручивать магниты. А Илюшка с Жориком как раз пришли. Он 

говорит: во, ребя, где магниты! Хотите? Тогда приносите завтра отвертки. А то 

ножницами неудобно. 

— И что — принесли? — ошарашенная размахом преступления, Марсём все-таки не 

могла скрыть любопытства. 

— Угу! — Егор сидел, насупившись и уставившись в парту.— Принесли. 

— Они все трое принесли,— мягко пояснил Ромик.— И вчера свинтили. Вот тут не 

свинтили. Это мой шкаф. Я не дал. Мне магниты самому нужны. 

— И эти люди победили Дрэгона! — Марсём с трудом сдерживала негодование.— 

Садитесь. Решайте примеры на сто двадцать первой странице. А я пока подумаю, что 

делать. 

Все тихонько сели и открыли учебники, чтобы не мешать Марсём думать. Она тоже 

села и стала смотреть куда-то мимо нас. Когда прозвенел звонок, она все так сидела. Мы 

на цыпочках вышли в коридор, а потом вернулись. 

— Давайте на ковер! Поговорить надо,— Марсём приняла решение. 

Мы сели в кружок, поджав ноги. Все молчали, потому что сказать было нечего. Все 

понимали: дело плохо. 

Я расскажу вам историю, сказала Марсём. Нет, две истории. Первая — из реальной 

жизни. В одном селе ребята решили устроить дискотеку. Настоящую. Как в большом 

городе. Когда кругом разноцветные круги вибрируют. Для этого нужны были 

специальные стекла. Цветные. Ребята стали думать, где их взять. И какой-то умник 

вспомнил: цветные стекла есть на станции, у светофора. Красное и зеленое. Все взяли 

отвертки побежали на станцию за стеклами, а вечером устроили дискотеку — как 
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в городе, с цветными кругами. Но утром следующего дня в районе этой станции 

пассажирский поезд столкнулся с товарняком, и погибло много людей. Об этом писали 

в газетах. Это первая история. 

А вот вторая. Как-то я встретила человека, который каждый день перед заходом солнца 

начищал до блеска свою лопату. Лопата сияла так, что в нее можно было смотреться — 

как в зеркало. Я спросила, зачем он это делает. «У каждого из нас есть ангел,— сказал 

человек.— Тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только 

нами. Если мы что-то делаем правильно — хоть что-то делаем правильно, они улетают по 

другим важным делам. И тогда одной бедой в мире становится меньше. Если же мы 

пакостим, ангелы должны оставаться рядом — исправлять наши пакости. Мой ангел 

знает: вечером я всегда чищу лопату. 

В это время он может быть за меня спокоен, может от меня отдохнуть. И он летит 

спасать кого-нибудь — от бури, камнепада, землетрясения. Летит туда, где нужны усилия 

многих ангелов. И если хоть один из них не явится в нужный момент, последствия могут 

оказаться самыми печальными». 

Так сказал мне тот человек. Подумайте об этом, ладно? 
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Это очень важно — узнать про ангелов. Но слова должны за что-то зацепиться. За что-

то внутри. Иначе они скользнут мимо. 

Как ветер. 

Как шум проезжающего автомобиля. 

Как чужая кошка, бегущая через двор. Она, такая мягкая и пушистая, бежит по своим 

делам и не имеет к тебе никакого отношения. Ты, конечно, можешь ее погладить — если 

она не испугается. И если ты не испугаешься погладить чужую, неизвестную кошку, 

только что выбравшуюся из подвала,— вдруг она заразная? Но даже если ты ее 

погладишь, это ничего не изменит в твоей жизни. И в жизни кошки тоже. Она все равно 

побежит дальше, по своим делам. И ты пойдешь дальше, будто бы никого не гладил. 

С ангелами так нельзя. Нельзя поступить с ними так Же, как с этой неизвестной 

кошкой: все узнать — и пойти по своим делам. Ты должен будешь с этим жить. Дальше — 

жить с этим. 

Вечером я сломала своих лебедей. Достала тихонько с полочки в шкафу, принесла 

домой и сломала. Внутри меня было тихо и грустно. Я знала: теперь мы не сможем играть 

с Егором в магнитики. Магнитики теперь нужны для другого. Для шкафчиков. Чтобы 

шкафчики снова стали закрываться. Я попросила дедушку пойти со мной утром в школу 

и починить дверцы — мою и Наташкину. Потому что у Наташки, я точно знала, никаких 
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магнитиков нет. И Наташка не знает, где лежит отвертка. Наташкин папа знал, а Наташка 

не знает. 

Когда мы с дедушкой на следующий день пришли в класс, там уже было полно народу: 

папа Егора, и Илюшкин брат, и еще папы Жорика, Веры, Насти. Даже Петин папа 

приехал, хотя ему это было очень трудно. Все чинили шкафчики. А мальчишки подавали 

отвертки и винтики, потому что привинчивать труднее, чем отвинчивать, и у них это 

плохо получалось, слишком медленно. А девочки просто смотрели или аккуратно 

складывали вещи — чтобы не вываливались. 

Марсём появилась в классе, когда мужчины складывали инструменты и готовились 

расходиться. Егор собирал в коробку винтики. 

— Это запасные,— сказал он вместо «здравствуйте» и показал Марсём несколько 

магнитных защёлок.— Если отлетит, можно приделать. 

— Доброе утро, Маргарита Семеновна! — поздоровался Петин папа.— Работайте 

спокойно. Ангелы сегодня отдыхают. 

Дневник Марсём 

…Сегодня во время рабочего дня меня преследовала навязчивая мысль: «Убила бы!» 

Убила и развесила бы по фонарям: инициатора проекта — в центре, и двух 

сподвижников — по бокам. В назидание оставшемуся в живых детскому человечеству. 

Вот как меня разозлили. И даже думать не хочется, что можно иначе. Без убийств. 

Вот Корчак старался. Он придумал в своем интернате специальный орган — детский 

суд. Чтобы дети жаловались друг на друга в законном порядке и разбирались друг 

с другом по закону, а не посредством мордобоя. Большая часть корчаковского судебного 

кодекса кончается словами: «Простить, потому что виновный сам уже раскаивается 

в содеянном». 

Но есть одна запись в его дневнике. Одно место, где он записал: порой мне кажется, 

надо ввести для детей уголовное наказание. Для некоторых. 

В учебниках, конечно, про это не пишут. Чтобы не портить Корчаку посмертную славу. 

А Корчак, когда писал, об этом не думал — о том, что придется совершить подвиг 

и погибнуть в Треблинке. Что каждая оброненная им фраза, даже фраза из дневника, будет 

причислена к разряду святых истин. Он написал так в сердцах. Потому что его разозлили. 

Он сидел в своем кабинете, в Доме сирот, и смотрел в окно. Кругом такое дерьмо — 

фашисты и полицаи, дети болеют, и нужно где-то добыть мешок гнилой картошки, чтобы 

они не умерли с голода. От всего этого пухнет голова. А во дворе Марыся и Янек строят 

из песка домик. Песок грязный, сероватого цвета. Откуда взяться чистому песку 

в Варшавском гетто в разгар войны? Марыся и Янек долго трудятся, прихлопывают песок 
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ладошками, укрепляют камешками, чтобы стенки домика не обвалились. Им нет дела до 

полицаев и до фашистов. Пока есть песок и возможность строить домики. 

А потом они уходят, ненадолго, чтобы съесть свою порцию гнилой картошки. Или 

зачем-нибудь еще. 

В это время появляется еще один, имя которого вылетело у меня из головы. 

Совершенно вылетело. Он по-воровски оглядывается вокруг, а потом бежит туда, где 

Марыся и Янек строили домик, и топчет его каблуками. Одним каблуком, потом другим: 

вот так! Вот так! Без всякого смысла. Исключительно по злобе, чтобы навредить. А потом 

убегает, прячется. Марыся и Янек возвращаются и видят — домика больше нет. Только 

безобразная яма. Как на месте того дома, на который упала большая бомба. Там еще была 

лавка зеленщика. Они жили как раз напротив, пока мама и папа были живы. И потом они 

еще ходили туда — посмотреть на яму, пока Дом сирот не перевели в гетто. 

Марыся и Янек решают: ничего! Еще можно все поправить — пока есть песок 

и возможность строить домики. И снова начинают копать, и прихлопывать, и укреплять 

стенки камушками. А наутро их домик опять окажется раздавленным. Потому что тот, чье 

имя я не запомнила, дождется вечера, придет и опять все сломает. 

Корчак из окна это видит. Один раз, другой, третий. И в нем закипает негодование. Он 

думает про того, кто ломает: вот гадкое существо! Какой человек из него вырастет! На что 

он будет способен в будущем? А сейчас он тоже ест добытую с таким трудом гнилую 

картошку. И порции Янека и Марыси от этого меньше, гораздо меньше, чем могли бы 

быть. И почему только для детей не придумали серьезных наказаний? Для таких вот 

детей, с испорченным нутром? Он думает: была б моя воля — убил! 

Но когда наступит минута, когда вроде бы его воля, когда нужно делать выбор, он 

спросит у конвойного офицера: 

— А дети поедут? 

И решит ехать вместе с детьми. С Янеком, с Марысей и с тем, кто ломал домики. В этот 

момент записанное в дневнике не будет иметь никакого значения… 
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Другая запись. Двумя часами позже 

Перерыла весь «Дневник» Корчака. Не могу найти это место — про Янека с Марысей. 

Про то, как злобный мальчишка топчет их домик каблуками. Сначала — одним, потом — 

другим. Сильно вдавливая песок ботинком, так, чтобы осталась вмятина. 

Я что же — все придумала? Из-за каких-то дурацких шкафчиков? 

Дурацкие-то они дурацкие, но ведь как мы им радовались! 

Завезли в школу шкафчики, неизвестно зачем купленные. Начальство думает: не 

нужны эти шкафчики никому. Разве той демократке предложить? И предложили. 

Я подумала: вот счастье-то привалило! Шкафчики! На каждого. Теперь, друзья мои, 

у каждого в классе будет свое местечко, свой тайничок. 

А какую речь я на родительском собрании толкнула! Папы понабежали, с отвертками, 

с дрелями наперевес. Шкафчики ведь к нам не в виде шкафчиков приехали — в виде 

дощечек со штыречками. Но дырочки, куда эти штыречки вставлять, на фабрике сделать 

позабыли. 

И мы эти дощечки три дня собирали — и в будни, и в выходные. Для чего? Чтобы 

юные кулибины магнитиками могли разжиться? Чтобы из шкафов дрессированные шапки 

выскакивали? 

Хреновы победители драконов!.. 

Другая запись 

Учительское счастье слегка напоминает счастье идиота. 

Ну, и действительно: сначала со шкафчиков свинтили магнитики, и ты впал в истерику. 

Потом магнитики привинтили обратно, и ты готов прыгать до потолка. Разве не 

идиотизм? Кому из нормальных людей можно объяснить, от чего ты, собственно, 

прыгаешь? 

Поэтому объясняю — исключительно для потомков: прыжки вызваны внезапным 

открытием: твои дети — вполне человеки! С явно выраженными признаками внутренней 

жизни. Ты решился доверить им свое тайное знание, и они тебя поняли! 

Более того, вдруг понимаешь: никому, кроме них, ты бы эту тайну не смог открыть — 

с безумной надеждой, что это может исправить положение вещей. Где это видано — такое 

могущество слова? 

Разве это не основание чувствовать себя счастливой?.. 

Другая запись 

…Тайное знание? Возможно, для Йона это не было тайной. Ведь мне он об этом 

рассказал? Но, может быть, это был особый дар. Дар неслучившейся любви. 
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Мы познакомились в Швеции, в той школе, куда после конкурса послал меня умный 

и хитрый Зубов. 

Собственно, никакой Швеции оттуда не было видно. Видны были лес и камни. Такие 

огромные валуны с сединами мха. Они обнаруживаются в самых неожиданных местах 

между соснами, будто напоминают, что люди — молокососы, хоть и воображают о себе 

невесть что. 

Среди этих сосен и валунов стоит школьный поселок: деревянные бараки на фоне 

средневековых развалин. То ли остатки деревни после нашествия вражеских рыцарей, то 

ли поселение свободных мастеров, свергнувших власть феодала. В общем, ничего 

современного. Дровяное отопление, свечное освещение. Средневековые развалины — не 

настоящие. То есть настоящие, но не средневековые. В какой-то моменте поселке решили 

построить замок — для театральных занятий. И почти построили, но в процессе 

строительства он взял и сгорел. Кто-то, из-за привычки к свечному освещению, что-то не 

так включил или выключил. Поэтому случилось замыкание, и возник пожар. Я это 

рассказываю, чтобы дальше все было понятно. 

Первый раз я увидела Йона на дорожке, которая отделяла цокольные домики от леса. 

Было такое раннее серое утро, и я вышла пописать. 

Только не надо дергаться. Это вам не любовный роман в стиле Джейн Остин, где 

барышни способны только на один физиологический акт — вздыхать. Ах, да! Иногда они 

еще плохо спят. 

Но это — не ко мне. Я пока хорошо сплю. 

И, когда надо,— писаю. Как любой нормальный человек. И нечего делать вид, будто 

для учительницы это недопустимо! Учительница — а такие желания! Низкие. Все что 

угодно, только не это! 

Я не согласна. Я думаю, писать — вполне невинное занятие. В отличие от многого 

другого. 

А в той шведской школе, между прочим, пописать было не так-то легко. Особенно — 

с учетом моего знания языка. Когда мы только приехали, я спросила: «Где здесь туалет?» 

И мне показали: в той части замка, которая не сгорела. Туалет и душ. Правда, в душе 

текла только холодная вода. Нагреватель тоже сгорел. У некоторых, по слухам, отсутствие 

горячей воды только разжигало стремление к чистоте. Но ко мне это не относилось. 

Вообще — ко всем нам, к русской делегации. Нас возили мыться куда-то в другое, более 

цивилизованное место. Два раза в неделю. Там тоже был туалет. Но посещать туалет два 

раза в неделю — это круто. Даже если ты такое особенное существо, как учитель. 
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Несгоревшая часть замка — с туалетом — располагалась довольно далеко от домика, 

где мы спали. В домике, как везде, было печное отопление и свечное освещение. 

А туалета — даже на улице — не просматривалось. Может, он где-нибудь и был, только 

замаскированный, но я же не могла ходить по поселку и все время спрашивать: скажите, 

не туалет ли это? Во-первых, я не могла составить такую сложную фразу — с частицей 

«ли». Во-вторых, я все-таки была гостьей из России. Нельзя было показаться слишком 

навязчивой — все время приставать к шведским учителям с одним и тем же вопросом — 

про туалет. Вопросы надо было разнообразить — об уроках спрашивать, о воспитании — 

из соображений поддержать престиж страны. 

И я приняла смелое решение: буду решать свои туалетные проблемы самостоятельно, 

по мере их возникновения. Тем более что лес рядом. С убедительными зарослями. 

И вот я вышла решать возникшие проблемы, но двигалась неторопливо: к птичкам 

прислушивалась, на солнышко поглядывала. И это меня в некотором роде спасло: если бы 

я проявила излишнюю поспешность, я могла бы не успеть. Не успеть все закончить к тому 

моменту, когда Йон появился на дорожке. 

И что бы тогда было? Ой-ой-ой! 

Неожиданно совсем близко раздалось странное цоканье, и из-за поворота вышел 

человек. Такой огромный, в соломенной шляпе, с заступом на плече и в деревянных 

башмаках. 

В деревянных башмаках! 

Я просто остолбенела при виде этой шляпы и этих башмаков. 

Я забыла про все свои проблемы, которые собиралась решать: когда на тебя живьем 

надвигается фрагмент картины Ван Гога, физиология отступает. С человеком случается 

культурный шок. И оттого что этот фрагмент слегка замедляет шаг, приветливо машет 

ручищей и говорит: «Hello!», легче не становится. 

Фрагмент картины Ван Гога процокал дальше и скрылся за бараками. Чтобы получить 

доказательства подлинности происходящего, мне пришлось себя ущипнуть. И потом, 

в течение всего дня, я мучилась только одним вопросом: «Как бы узнать, кто это?» 

Мучилась, как оказалось, напрасно. Стоило мне между делом поинтересоваться: «Кто 

это — в башмаках и шляпе?», я сразу же получила исчерпывающий ответ: это Йон. 

Садовник. Он следит за школьным огородом. 

Мне хватило выдержки не броситься разыскивать огород в ту же минуту: Наоборот. 

Я внимательно наблюдала за дискуссией во время урока литературы (хотя она велась по-

шведски), нарисовала восковыми мелками корову как символ погруженного в себя 

животного, походила спиной вперед на занятиях по искусству движения. И только после 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3267 

 

этого — после дискуссии, коровы и ходьбы спиной вперед — отправилась в том 

направлении, где должен был находиться огород. 

В огороде действительно работал Йон — в той самой шляпе и в тех самых деревянных 

башмаках. То есть не то чтобы работал. Он чистил лопату. Вообще-то в этом нет ничего 

особенного — в том, чтобы чистить лопату. Каждый нормальный человек после работы 

счищает со штыка налипшую землю. Но Йон не просто счищал землю, и даже не просто 

протирал лопату тряпочкой. Он надраивал ее так, будто хотел превратить в зеркало. 

И время от времени, чтобы убедиться в исполнении своего намерения, поглядывал на 

блестящую поверхность. 

— Любуешься собственным отражением? Как сидит шляпа? 

Это я сказала вместо приветствия, кивнув в сторону лопаты. 

Чтобы быть ехидной и отвести от себя подозрения — если таковые почему-то 

возникнут. 

То есть я сказала не прямо так. Я сказала то, что позволял мне мой английский: 

— Тебе нравится то, что ты видишь?' шляпа? Твое лицо? 

— Я чищу лопату,— строго ответил Йон. Видимо, шутка не показалась ему 

безобидной. 

— Но она уже чистая. 

Йон отвернулся, чтобы я ему не мешала. И мне пришлось уйти. А потом, через пару 

дней, я опять шла куда-то через огород. В этот раз Йон начищал тяпку. Уж блестевшая 

лопата была отставлена в сторону, и в нее заглядывалось раскрасневшееся к вечеру 

солнце. 

— И это тоже должно блестеть? 

— Она должна блестеть! 

— Она уже блестит. 

— Она должна блестеть как зеркало. 

Йон кивнул. 

— Как зеркало? 

Йон продолжал натирать тяпку. 

— Все инструменты должны блестеть? 

— Да, все. 

— Ты ждешь красивых девушек? Чтобы они на себя смотрели? 

Конечно же, я хотела сказать не так. Я хотела сказать: «Собираешь по вечерам 

красавиц, разбивших зеркала?» Но у меня так не получилось. 

Неожиданно Йон предложил: 
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— Хочешь посмотреть? 

Я не поняла, шутит он или говорит серьезно. Поэтому продолжала стоять на месте 

и молчать. В общем-то, как дура. Йон поощрительно улыбнулся и поманил меня рукой. 

Я стала приближаться — такими малюсенькими шажками, чувствуя себя пойманной 

в ловушку. Он смерил взглядом мой рост, достал лопату с коротким черенком и поставил 

передо мной: 

— Красиво? 

Слова относились не к лопате. Слова относились ко мне, и я смутилась. Пожала 

плечами. 

— Не знаю, что сказать. 

— Красиво! — утвердительно заметил Йон и улыбнулся. 

— А где же остальные? — я имела в виду красавиц. Нельзя же было оставить за ним 

последнее слово. 

— Остальным это неинтересно. 

— Что — неинтересно? Почему ты чистишь лопаты? 

— Пойдем, скоро ужин. 

Йон запер инструменты в сарайчик, и мы пошли в сторону кухни. Это было так 

странно: я — и рядом он, такой огромный, в своих деревянных башмаках. 

На следующий день я попросилась на практику в огород. Мне разрешили. Возможно, 

мне пойдет на пользу, если со мной поработает Йон. Он хорошо знает свое дело. 

А в школе любое занятие связано с воспитанием. 

Я думала, я мечтала: после работы мне доверят натирать лопаты. К моему удивлению, 

Йон сразу и безоговорочно отклонил это предложение. 

— Ты просто сиди и смотри. Мне от этого хорошо,— сказал он и стал начищать металл 

ловкими, правильно рассчитанными движениями. Каждый раз, заканчивая, он призывал 

меня взглянуть на свое отражение — то в лопате, то в тяпке, то в узком лезвии ручной 

бороны. Сначала я рассматривала себя внимательно, потом начала корчить рожи 

и кривляться. Йон улыбался, будто чистка лопат приобрела дополнительный смысл. 

На самом деле он почти не пользовался ни лопатой, ни тяпкой. Он чистил их, что 

называется, из любви к искусству. А работал в основном руками, стоя на коленях, 

перетирая землю, шевеля ее своими огромными ручищами, которые казались странно 

ловкими, умелыми и — такими ласковыми. 

Я поймала себя на мысли, что движения его рук кажутся мне почти эротичными. 

Я подумала: как жалко, что это — не мне! И испугалась. Йон, перехватил мой взгляд. И, 
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наверное, тоже что-то почувствовал. Он вдруг заторопился. Сказал, нужно сегодня 

закончить пораньше. Раньше, чем всегда. 

— Почему? 

— У меня дела. В лесу. 

— В лесу? 

— Я там немного чищу. Лесу тоже уход нужен. Я наметил себе участок. Это, это… 

Он искал слово. По-английски он говорил лучше, чем я, но все-таки не совсем 

свободно. 

— Служба? 

Я хотела сказать, служение. Но он понял и кивнул: 

— Да, служба. 

— Ты следишь за деревьями, как они себя чувствуют? 

— Я очищаю кору. От того, что на ней нарастает,— он показал мне большой нож — 

с таким же блестящим лезвием, как металлические части всех его инструментов.— И еще 

мечу сухие стволы. А потом вырубаю и жгу. 

— Ты ходишь в лес жечь костер? 

Йон кивнул. 

— Я тоже люблю костер. 

— Я не люблю. Я чищу. 

— Я тоже хочу чистить. 

— Это непросто. Это такое большое искусство — правильно жечь костер. 

— Правильно? Что значит — правильно? 

— Не должно оставаться углей. Только зола. Одна зола. Иначе лесу будет плохо. 

— Одна зола? 

— Да, зола. Уголь — это вредно. Он лежит на земле или в земле — сто лет, двести — 

и с ним ничего не происходит. Для леса это плохо, грязь. Родимые пятна. 

— А зола? 

— Зола — это другое. Это пища. Пища для деревьев. Поэтому жечь надо до золы. И это 

непросто. 

— Научи меня! Научи, пожалуйста. 

— Да, да, конечно. Но не сегодня. Потом. Как-нибудь потом. 

Я поняла: он не хочет идти со мной в лес. Он боится. 

И разгневалась. Рассердилась. Такой большой — и такой трус! 

Но Йон все-таки позвал меня жечь костер. За три дня до нашего отъезда. Весь день мы 

провели за чисткой деревьев. Иногда он подсаживал меня, чтобы я могла забраться 
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повыше: садился на корточки и сплетал пальцы рук. Получалась такая живая ступенька. 

Сначала я опасалась сделать ему больно. И было как-то неловко. Но потом поняла: это 

работа. Йон считает, что это работа. Поэтому — все в порядке. И наступала на 

подставленные руки уже смелее, а затем устраиваясь в основании какой-нибудь толстой 

ветки, как в гнезде. 

Вечером Йон развел костер. Мы сидели, ели хлеб с сыром и смотрели на огонь, как он 

скачет по поленьям. Время от времени Йон поднимался и шевелил дрова — чтобы они 

смогли прогореть до золы. Огонь, сначала большой и сильный, плясал и радовался пище. 

А я думала, мне мало на него смотреть. Мне этого мало. Я хочу, чтобы Йон, который 

сейчас сидит рядом в своих неотменимых башмаках, обнял меня и прижал к себе. Я хочу 

почувствовать его близко-близко, каждой клеточкой своего существа. И я знала: он тоже 

этого хочет. Очень-очень хочет. 

— Мне нужно тебе что-то сказать. 

Сердце внутри дернулось и выпустило в сосуды свежей, теплой крови. Но кто-то 

внутри противно ухмыльнулся: «Ну, прямо классика жанра. Как в кино!» 

— Я должен объяснить про лопаты — сказал Йон.— Когда я был маленьким, у меня не 

было отца. Для мальчика это, знаешь, плохо. Очень плохо — когда без отца. И я был 

нехорошим ребенком. Я делал много плохого. Так что моя мать часто плакала. Потом 

я подрос, и меня увидел один человек — как я делаю плохое. Он сказал: у каждого из нас 

есть ангел. И у тебя тоже. Ангелы должны делать добрые дела. Но твой ангел — не 

делает. Не может. Ты привязал его к себе своими дурными делами. Спутал его крылья. 

И знаешь, что хуже всего? Ты не умеешь держать слово. 

Этот человек стал мне как отец. Я потом многому у него научился — ухаживать за 

деревьями и за землей. Так, чтобы она не обижалась. Чтобы ей было приятно. И я дал 

слово — каждый день чистить инструмент. До блеска. Как бы я ни уставал, как бы ни 

хотелось мне все поскорее закончить, я должен начистить инструмент, чтобы он блестел 

как зеркало. В это время мой ангел за меня спокоен. Он от меня отдыхает, от тревог обо 

мне. Он может лететь, куда ему надо. Делать что-нибудь хорошее. Что-нибудь такое, где 

без него нельзя обойтись. 

И Йон меня не обнял. Не прижал к себе. И не поцеловал. Потому что не мог не думать 

об ангеле. О том, что у ангела много забот. Вдруг из-за этого он не сможет лететь по 

своим добрым делам? 

А я думала о том, что в Москве у меня муж и дети. Которых я люблю. И по которым 

уже соскучилась. Сильно соскучилась. Я так давно живу без них, в этой Швеции. Я живу 

здесь уже целый месяц. Будто меня забросило на другую планету, в другую жизнь. И она 
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течет своим чередом. Не имея отношения к моей московской жизни. Но это не так. Совсем 

не так. 

Последний раз мы с Йоном увиделись на пристани, откуда уходил наш теплоход. Он 

вручил мне пакет. Сказал, пока не смотри. Откроешь, когда отплывете. И еще — не надо 

писать письма. Не надо тратить на это время. У тебя в Москве будет много дел — муж 

и дети. Ты будешь ходить в свою школу. Тебе нужно сосредоточиться. На том, что ждет 

дома. 

Я с ним согласилась. С ним и с его ангелом. Я кивнула и пошла через таможню, на 

палубу. Йона оттуда уже не было видно. Потом теплоход дал прощальный гудок, тяжело 

вздохнул и двинулся с места. 

Воды между берегом и кораблем становилось все больше и больше. Швеция стала 

таять, а потом превратилась в воспоминание. В призрачный остров. В небывалую землю, 

которая случайно привиделась во сне. Мало ли, что там привиделось! 

В каюте я открыла пакет. Там лежали деревянные башмаки. Они пришлись мне точно 

впору. Как он узнал мой размер? 

Другая запись 

И это я решилась доверить детям! Этим юным вандалам, покоренным силой 

магнетизма! На том основании, что два года назад они завалили Черного Дрэгона. 

По-моему, это диагноз: «Помешательство на почве посещения пасти дракона». Может, 

дракон был бешеный и кого-то цапнул?.. 

Другая запись 

Интересно, В.Г. знает, что костер надо жечь до золы? Что зола — это пища, а угли — 

грязь? Может, на этом основании создать новую классификацию пережитого? Это — 

чувства а-ля угли. А это — доброкачественная зола. По-моему, вполне в его духе. 

Кстати, я поняла, как Йон узнал мой размер: ведь когда я влезала на дерево, я наступала 

ему на ладонь… 

Часть пятая 

20 

В четвертом классе мы стали обманывать Марсём. Не так, как раньше — случайно. Мы 

специально стали говорить ей неправду. Специально ей — специальную неправду. 

Но полночь еще не наступила, часы не пробили двенадцать и не оповестили всех 

и каждого, что кончил действовать закон о любви к первой учительнице. Поэтому она еще 

могла победить. Она еще побеждала. 

Наташкино поведение являло собой образец целенаправленного вранья. Ее родители 

разводились уже полгода. И мир стал напоминать Наташке избушку на курьих ножках: 
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поганая избушка вдруг взяла да и повернулась к ней задом. Надо было что-то делать, как-

то бороться с этим, с неправильным положением куриных ног. Но не пойдешь же, не 

стукнешь избушку тряпичным шаром по крыше! И Наташка использовала те 

возможности, которыми располагала. 

Она перестала вовремя приходить на остановку, откуда мы с дедушкой по дороге 

в школу в течение трех предшествующих лет «подбирали» ее и Петю. Поначалу дедушка 

терпеливо выслушивал истории про сломанные будильники и застревающие лифты. Но 

потом проявил вежливую твердость и сказал: ждать больше не будет. Он всегда хорошо 

к ней относился и сейчас хорошо относится. Но для руководителя фирмы недопустимо 

опаздывать на работу, даже на пять минут. А в прошлый раз он опоздал на полчаса. Из-за 

того, что Наталья не пришла вовремя. 

Наташка изобразила на лице отчаянье, кивала с чувством преданности и понимания — 

без всякого снисхождения к собственной голове, которая от таких энергичных движений 

могла и оторваться. Наташка клялась и божилась: больше не будет опаздывать, не 

опоздает никогда в жизни. Чтобы исключить из нашей общей жизни сюжеты со 

сломанным будильником, Петина бабушка подарила ей свой, запасной, а Петя обязался 

будить по утрам телефонным звонком. Все оказалось напрасным. Наташка не приходила 

на остановку в назначенное время, дедушка сажал в машину Петю и, нахмурившись, 

отъезжал. 

Наташка же появлялась в классе минут через двадцать после начала урока. 

— Быстро проходи и садись! — Марсём старалась сделать это событие как можно 

менее значительным. 

Но Наташку такой вариант совершенно не устраивал. По ее лицу разливалось 

показательное раскаяние, требующее сиюминутного признания и прощения: 

— Маргарита Семеновна! Я так сожалею! Я совсем не хотела. Я должна вам все 

объяснить… 

— Проходи на место! Тихо! — шикала Марсём, пытаясь защитить хрупкое внимание 

класса, занятого самостоятельной работой. 

Но Наташка не сдавалась. На стремление Марсём не заметить ее опоздания бросала 

тень избушка на курьих ножках. 

— Я правда не виновата. У нас знаете что случилось? Все электричество в подъезде 

отключили. А потом — во всем доме. И еще — в доме напротив. Это какая-то техногенная 

катастрофа,— Наташка упивалась размерами постигшего ее катаклизма. Но, поймав 

уничтожающий взгляд Марсём, спешно добавляла: — Маленькая… 
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Сидящие за партами отрывались от столбиков с многочленами. Сообщение 

о техногенной катастрофе было гораздо более волнующей информацией, чем решение 

задачи. 

— Выйди за дверь и там жди звонка,— терпение Марсём истощалось по мере того, как 

в классе разрушалось поле интеллектуального напряжения, созданное с таким трудом. 

— Одна бабушка в лифте застряла, и ее полчаса оттуда вытаскивали. У нее с сердцем 

плохо стало. 

— За дверь! — рявкала Марсём, и Наташка выскакивала в коридор, громко хлопая 

дверью и обрекая потревоженные умы одноклассников на неизбежные ошибки. 

Но эти мини-драмы, эти регулярные опоздания были сущим пустяком по сравнению 

с нежеланием Наташки читать. 

Марсём не учила нас читать по букварю. Тетя Валя считала это форменным 

безобразием. Неизвестно, как она об этом проведала. Но, встретив маму, соседка 

буквально набросилась на нее с обвинениями, будто та не думает о моем будущем. 

Отсутствие букваря никак не сказалось на моем умении читать, пыталась успокоить мама 

тетю Валю. 

— Алина уже читает книжки, даже толстые. 

— А учебник чтения она читает? — вкрадчиво интересовалась соседка. 

— Учебник? Нет. У них нет такого учебника,— терялась мама. 

— Вот то-то! У них нет учебника! — вспыхивала тетя Валя.— У всех есть, а у них — 

нет. И что же, позвольте спросить, она тогда читает? Откуда она знает, что нужно читать? 

— Ну, она сама выбирает книжки. У них в классе библиотека, и дома у нас большая 

библиотека. К тому же мы часто ходим вместе в книжный магазин. 

— Вы только подумайте! Сама выбирает! И как же это, позвольте спросить, она 

выбирает? — тетя Валя не находила слов.— Нужна система,— втолковывала она маме.— 

Система. Иначе толку не будет. Вот так и засоряют детям головы. Сама выбирает! 

Мама пугалась. Но дедушка только веселился. Оказалось, он вполне разделяет 

ненависть Марсём к букварям и учебникам чтения. 

Алина давно научилась читать,— говорил он.— И вряд ли ей интересно узнать про 

чью-то чужую «маму», которая «мыла раму». Чтение, Оленька,— вещь интимная, глубоко 

личная. Книга — человеку друг, а не чиновник высшего ранга. И никто не имеет права 

принуждать меня читать что бы то ни было. Даже очень важное. 

Но, избавив нас от учебников и букварей, Марсём учредила в классе строгий режим 

самостоятельного чтения и требовала неукоснительно его соблюдать. В будни мы обязаны 

были прочитывать по десять страниц, в выходные — по пятнадцать. Не меньше. Утро 
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каждого дня начиналось с ритуального действа: за десять минут до начала урока все 

должны были погрузиться в открытую книгу и в таком состоянии поджидать прихода 

Марсём. 

«У каждого в жизни свои маленькие радости,— говорила она.— Мне доставляет 

удовольствие видеть читающих детей. В этот момент у вас умные лица, и я могу думать, 

будто нас что-то объединяет. Это некоторая компенсация за маленькую зарплату. Вы ведь 

слышали: учителя мало получают». 

Марсём внимательно следила за появлением в классе новых обложек и новых авторов. 

Иногда она рассказывала коротенькие истории про создание книг и про писателей, 

иногда — просила поделиться впечатлениями о каком-нибудь персонаже, предположить, 

что будет дальше. И еще она показывала нам книжки, которые читала сама. 

Вот из этого ритуального обмена информацией Наташка позволила себе выпасть. Во-

первых, из-за опозданий. Во-вторых, из-за того, что с некоторых пор она ничего не 

читала. Кроме «Сексологии для малышей» и книжки «Откуда я появился». Но не могла же 

она припереться с этими книжками в школу и признаться, что ее любимый литературный 

герой — сперматозоид? 

Быть может, она в глубине души желала, чтобы Марсём догадалась об этом сама. 

И поведала бы какую-нибудь забавную историю вроде той, что рассказывала про 

Робинзона Крузо, Буратино или Винни-Пуха. Призналась бы, что обожала такие книги 

в детстве — читала их по ночам с фонариком под одеялом, потому что свет уже погасили, 

а оторваться от захватывающих страниц просто невозможно. 

Однако Марсём могла видеть только в глубину. На три метра. Это она так говорила, 

когда мы пытались ее обманывать: «Я вижу на три метра в глубину под вами». Но 

разглядеть на большом расстоянии, что там Наташка читает дома по вечерам, когда мама 

«вся на нервах», а папа еще не пришел, и теперь уже больше никогда не придет, Марсём 

было не под силу. Чтобы прояснить обстоятельства дела, ей потребовалась очная ставка. 

В один прекрасный день она все-таки отловила Наташку и попросила предъявить 

читаемую книгу. Книги в портфеле, естественно, не оказалось. 

— Пожалуйста, завтра принеси! Независимо от времени твоего появления в школе. 

И Наташка принесла. Не свою любимую «Сексологию», а первое, что попалось ей под 

руку в книжном шкафу,— «Трех мушкетеров». Марсём пришла в восторг. В классе 

произошла революция, объявила она. И вождь революции — Наташка. Через нее мы все 

откроем для себя авантюрные романы. Марсём так увлеклась, что рассказывала про Дюма 

и мушкетеров даже дольше, чем про Винни-Пуха. Она заявила, что будет с нетерпением 
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ждать, когда Наташка поделится с классом своими впечатлениями от Миледи, а заодно 

напомнит Марсём, как звали лошадь д'Артаньяна. 

Но Наташка не собиралась — в то время не собиралась — читать про мушкетеров. Ведь 

у мушкетеров не было детей! И у Миледи тоже. И вообще та эпоха ей не подходила: она 

никак не продвигала Наташку на пути по осуществлению планов, связанных с обретением 

женской независимости. А книга была толстой и тяжелой. Чтобы не таскать ее туда-сюда, 

Наташка просто спрятала ее в парте и в нужный момент доставала, чтобы предъявить 

Марсём обложку. Марсём, тем не менее, все чаще обращала на Наташку 

заинтересованный взгляд и спрашивала: «Ну, как? Продвигаются дела? Про госпожу 

Бонасье уже прочитала?» Наташка кивала и соображала, как быть. Она понимала: ей не 

проскочить. Марсём обязательно спросит, что там происходит, с этим д'Артаньяном, куда 

он скачет и кого спасает. И Наташка решила играть ва-банк. Она увезла «Мушкетеров» 

домой и положила в тайник другую книгу, «Двадцать лет спустя». Когда же урочный час 

настал, смело заявила: «А все: „Три мушкетера“ кончились. Я теперь другое читаю. То, 

что через двадцать лет». Марсём как-то тяжело замолчала. Минуты на две. Или на три. 

Все притихли, чтобы не мешать ей разглядывать под Наташкой глубину в три метра. 

Потом она повела бровями вверх-вниз, сдвинула губы трубочкой, словно удивляясь чему-

то, и, глядя одновременно и на Наташку, и мимо нее, сказала: 

— Я поставлю двойку. По математике. А с книгами будем разбираться после уроков. 

— Почему? — в голосе Наташки чувствовалось неподдельное возмущение. 

— Что — почему? 

— Почему по математике? 

— За неправильный расчет. Сколько страниц в день нужно прочитывать? 

— Десять. 

— А сколько страниц в «Трех мушкетерах»? 

— Н-не знаю,— Наташка уже чувствовала, что ее подловили. 

— Не сомневаюсь,— кивнула Марсём.— Зато я знаю. Специально обратила внимание. 

Так вот: в книге восемьсот страниц. Вопрос ко всем: за какое время можно прочитать 

такой роман, если читать по десять страниц? 

Класс загудел, выкрикивая результаты вычислений. 

— Еще вопрос: у нас был дневной рекорд по домашнему чтению. Его поставила Катя. 

Сколько страниц она тогда прочитала? 

— Тридцать. 

— Сколько времени потребуется, чтобы закончить роман, читая по тридцать страниц 

в день? Считаем в столбик. 
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Ответ был выписан на доске. 

— Теперь понятно, почему двойка — по математике? За несовершенное вранье. 

Продумать достоверную легенду это, знаете ли, сложное искусство. Поэтому не нужно 

ставить перед собой непосильных задач. Лучше говорить правду. По крайней мере, пока. 

Но обещанную двойку Марсём не поставила. Это Наташка рассказала мне по секрету 

вечером. Про то, как они с Марсём выясняли правду. 

Наташка, как осталась с Марсём наедине, сразу начала реветь. А Марсём говорила, что 

понимает, как ей трудно. Все понимает. От нее, от Марсём, тоже когда-то ушел папа. То 

есть не так. Папы уходят не от детей. Они уходят от мам. Это не значит, что папы не 

любят своих дочек. Просто ребенка невозможно разорвать пополам: невозможно оставить 

половинку маме, а другую половинку унести с собой. Но душа у ребенка рвется — как 

тонкая ткань, которую неосторожно потянули за один конец. Прямо посередине. 

Понимаешь теперь, почему так говорят: надорвали душу? 

Это не смертельно. Это проходит. Срастается. И потом можно все исправить — когда 

вырастешь и встретишь какого-нибудь хорошего человека. Он тебя полюбит и захочет, 

чтобы у вас с ним появились дети. Как ты думаешь, сколько будет у тебя детей, когда ты 

выйдешь замуж? Мальчик и девочка? Вот видишь: я угадала! И тогда можно все 

исправить. Сделать так, чтобы дети, твои собственные дети, не рвали пополам свою душу. 

Потому что сейчас ты уже много поняла, уже сейчас чему-то научилась. 

Я, кстати, знаешь чему научилась? Сейчас расскажу. Когда мой папа ушел, он почти 

ничего из вещей не забрал. Только свои носки, рубашки и брюки. А еще он забрал книги. 

Все книги. Он считал — это его. И нам с мамой не нужно. А ему нужно. Для работы. Он 

ведь был учителем литературы. Осталось только то, что дарили мне на праздники. 

Детское. И еще собрание сочинений Пушкина. Такой беленький восьмитомник. Потому 

что папа в тот момент уже купил себе нового Пушкина. Книги тогда очень трудно было 

доставать. Но у него были знакомые в книжном магазине, и он купил. И вот когда он 

уехал, вместе с книгами, в доме сразу стало так просторно. И в книжном шкафу — много-

много места. 

Я тогда решила, что заполню его: буду копить деньги и покупать книжки. Где найду. 

И я копила и покупала. И читала. Я приучила себя к мысли, что книги — это очень ценно. 

Это, может быть, ценнее всего. 

Понимаешь теперь, почему я хочу, чтобы вы читали? 

Наташка кивнула. И они стали вместе придумывать, что бы такое ей, Наташке, 

почитать. Может, про то, как животные воспитывают своих детенышей? И Марсём 
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принесла Наташке Даррелла, и книжку про Бемби, и еще одну книжку про «лягушачий 

мир». 

Сначала Наташка установила новый классный рекорд по скорости чтения: она 

проглотила «Бемби» за четыре дня. Затем она прочитала Даррелла и с головой 

погрузилась в лягушачью тему. Через три месяца Марсём отправила ее на олимпиаду по 

природоведению в одну знаменитую биологическую школу. И Наташка там потрясла 

одного старенького профессора из МГУ. Не только тем, что в подробностях знала, как 

лягушки устроены внутри, но и призывом к человечеству взять за образец их способ 

выведения детей — из икринок, независимых от мамы и папы. Это, по мнению Наташки, 

сильно помогло бы детям не страдать от того, что их родители разводятся. Ведь лягушки 

не страдают! И хотя она ничего не знала про пресноводных моллюсков и не смогла 

определить по следам, в какую сторону скачет заяц, за лягушек ей дали третье место. 

Выписали диплом и прислали в школу. Этот диплом на торжественной линейке Наташке 

вручал сам директор. Он пожал ей руку и назвал будущим научным дарованием. 
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Однако лягушачью победу Наташки скоро затмило другое событие — мой день 

рождения. 

Было традицией водить в честь именинника «Каравай». Впервые в честь меня водили 

«Каравай» в первом классе, когда мне исполнилось восемь. Потом — во втором, 

в третьем. И вот, наконец,— вчетвертом. Я стояла в центре круга, а остальные ходили 

вокруг и пели: «Каравай, каравай, кого хочешь — выбирай!» 

Выбирать можно было три раза. 

В первый раз я выбрала Наташку. Это никого не удивило. Во второй раз я выбрала 

Веру. Это тоже никого не удивило, потому что Веру выбирали очень часто. Почти всегда. 

У меня оставался еще один, последний выбор, и Марсём задорно крикнула: «Мальчика! 

Выбирай мальчика!» Все двинулись Медленным шагом по кругу, и Петя опустил глаза. 

Даже щеки его порозовели. Выйти в центр круга всегда немножко страшно. Хотя так 

хочется, чтобы тебя выбрали! 

Каравай, каравай! 

Кого хочешь — выбирай! 

«Каравайщики» остановились и замерли в ожидании. Хотя знали, что я выберу Петю. 

Должна выбрать. Как выбирала в первом классе, во втором и в третьем. Потому что Петя 

всегда выбирал меня. 

— Выбирай! — опять весело призвала Марсём, и я стала медленно поворачиваться, 

определяя избранника. Я поворачивалась, и во мне вдруг мелькнуло рискованно и сладко: 
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«А что, если — Егора? Ведь сейчас можно!» Вот все удивятся! Я никогда, почти никогда 

не стояла с Егором в паре. Только если Юлия Александровна случайно ставила нас 

вместе. Егор чаще всего танцевал с большой Настей. Считалось, они подходят друг другу 

по росту. А я танцевала с Петей. 

— Ну, что же ты, Алина? — стала торопить Марсём.— Выбирай! 

Неожиданно я повернулась дальше того места, где был Петя. Тут Вера, которую я уже 

выбрала и которая поэтому стояла рядом, наклонилась ко мне и быстро зашептала: 

— Выбери знаешь кого? Жорика! 

В это время все были влюблены в Жорика — как раньше в Саню. Я иногда танцевала 

с Жориком — когда Веры не было. 

— Время истекает! — объявила Марсём. 

Я все топталась. И все прислушивалась к тому, что шептало внутри: «А что, если 

Егора?» Но вдруг тогда все догадаются, про мой первый взгляд? Будут смеяться? 

— Выбирай Жорика! — шепотом надавила Вера. 

Я повернулась к Жорику и вывела его в круг. И теперь все мы — я, Наташка, Вера 

и Жорик — стояли в центре. На нас, однако, никто не смотрел. Все смотрели на Петю. 

А он улыбался и тоже смотрел — в пол. Он и раньше так смотрел — от волнения, что его 

выберут. А теперь — чтобы никого не видеть. И чтобы его никто не видел — как его губы 

непослушно дергаются, и он никак, никак не может заставить их замереть. 

Марсём сделалась какой-то деревянной, будто кто-то лишил ее возможности двигаться. 

Наконец она захлопала в ладоши и запела каким-то ненатуральным голосом: 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

Вышла кошка за кота. 

За кота-котовича, 

За Петра Петровича! 

Никаким Петровичем не пахло. Но Марсём пела так в первом, во втором, в третьем 

классах. Это было традицией — так петь. И она не успела сообразить, что нужны какие-то 

другие слова. С другим именем. 

Мы — те, кто стоял в кругу,— взялись за руки и стали кружиться, изображая веселье 

избранных. Потом все уселись на места, и я стала раздавать конфеты. Я доставала из 

одного пакетика шоколадного «Мишку», а из другого — две карамельки и клала на парты. 

Каждому — по три конфетки. А Марсём мне помогала и время от времени говорила: 

«Подсластите жизнь в честь именинницы!» Но на меня не смотрела, и голос ее был 

чужим, дежурным. А во мне все росла и росла ужасная пустота. Такая черная дыра, 

в которой безвозвратно может исчезнуть целый космос. И еще я думала, что сейчас 
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подойду к Пете. Я ведь должна дать ему «Мишку» и две карамельки. Я быстро положу их 

на парту и пойду дальше. 

Марсём вдруг остановилась и озабоченно взглянула на часы. 

— Что-то мы сегодня затянули — с нашим «Караваем»! В столовой стынет завтрак. 

Петруша, будь добр, сходи в разведку, посмотри, как там обстоят дела. А Настя тебе 

поможет. 

Петя кивнул, встал и вышел. А следом за ним — Настя. И еще вышел Егор. Он уже 

получил свои конфеты и вызвался помочь разложить завтрак. Ему было скучно сидеть, 

и он ни о чем не догадывался. Он не знал, что я хотела его выбрать. 

Вокруг уже галдели и шуршали фантиками, не имея терпения сохранить конфеты до 

завтрака. Я отдала оставшееся в пакетиках Марсём и села за парту. 

Все стали строиться, чтобы идти в столовую, но меня вдруг приковало к месту. Что-то 

тяжелое, неправильное, несправедливое. Оно касалось не «Каравая», не Пети, не случайно 

выбранного Жорика. Оно касалось всего вместе, всего мироздания, этой неправильной 

цепочки событий, которые мойра, не думая, связала между собой — узелок к узелку. 

— Маргарита Семеновна! А Алина плачет! 

Марсём услала меня до конца уроков — поливать цветы в актовом зале. И позвонила 

дедушке — чтобы он приехал за мной пораньше. А потом позвонила еще раз, вечером. 

После этого мама и дедушка стали обсуждать со мной день рождения, кого бы я хотела 

пригласить к себе в гости. Я никого не хотела приглашать. Но мама сказала, это не дело. 

Дети должны радоваться дню рождения. Они всегда ждут этого праздника, ждут 

подарков. Это закон. По-другому не бывает. «И я прошу тебя позвонить Пете,— сказала 

мама.— Он, наверное, расстроился, что ты не выбрала его во время игры. А он такой 

хороший мальчик. К тому же ему пришлось много выстрадать. Надо быть великодушной, 

Алиночка». И дедушка кивнул, соглашаясь. Что надо быть великодушной. Хотя ничего не 

сказал. Даже про бабушку не стал рассказывать. Но он был грустным. Марсём рассказала, 

что я плакала. И от этого дедушка грустил. Он всегда грустил и тревожился, если я плачу. 

Я позвонила Пете. Трубку взяла Петина бабушка. 

— Вот видишь, Петруша, звонит Алиночка! А ты переживал! 

Я сказала, что буду ждать Петю завтра, в субботу. Я буду очень рада его видеть, 

потому что он — мой самый лучший друг. Петя спросил: 

— А Жорик? Жорик будет? 

Я сказала, нет, не будет. Потому что Жорику нравится Вера. А Веру я не приглашаю. 

Не хочу приглашать. Я приглашу Наташку и большую Настю. И еще Егора. Петя 

вздохнул и сказал, что придет. Обязательно придет. И пришел. Дедушка тогда показал ему 
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корабли в энциклопедии и подарил порошок для заживления ранок. А Егор не пришел, 

потому что у него в тот день были соревнования по плаванию. Это были отборочные 

соревнования, и он не мог их пропустить. 
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— Алиночка! Надо быть великодушной! 

Я рассердилась: и зачем мама это повторяет? Что они все ко мне привязались? Пусть 

сами выбирают своего Петю, если он им так нравится. А мне нечего указывать. 

Записались тут в командиры. И с кем мне дружить — знают, и кого на день рождения 

приглашать, и сколько пирожков в гостях у Петиной бабушки съедать… 

— Сама будь великодушной! — я швырнула рюкзак в угол, прошла к себе в комнату, 

нацепила наушники и влезла с ногами на диван. 

— Что ты имеешь в виду? — мама смотрела на меня испуганно. 

Прежде, чем врубить музыку, я буркнула: 

— Сама знаешь, что. 

Я даже не знаю, почему я так сказала. Просто у меня было плохое настроение. Не 

особенно плохое, а так. Когда чувствуешь, что все достали. 

Но что-то произошло. С мамой. Она еще немного постояла — посмотрела, как мне ни 

до чего нет дела, как я слушаю музыку,— и пошла на кухню, мыть посуду. Она в тот день 

долго мыла посуду. Терла плиту, и раковину, и кафель вокруг раковины. Я уже кончила 

слушать музыку, а она все терла. Потом стала тихонько напевать. А перед сном пришла 

посидеть со мной, у кровати. Будто я маленькая. И мне сначала хотелось заплакать, 

а потом обнять ее крепко-крепко, прижаться к ней и никогда не отрываться. Я так 

и уснула, держа ее за руку. 

И когда вдруг пришел В.Г., я никак не связала его появление с тем вечером. С тем, как 

мама на меня смотрела, когда я сказала: «Сама будь великодушной!» 

Я открыла дверь. В.Г. вошел не сразу, не как всегда. Он помедлил на пороге — такой 

нарядный, белая рубашка, черный пиджак,— с розой в руках. А еще у В.Г. был галстук. 

Последний раз я видела его в галстуке на балу. Хотя нет: тогда у него была бабочка. 

— Здравствуй! Мама дома? 

— Здравствуйте, Владимир Григорьевич! — я обрадовалась. Я же всегда радовалась, 

когда он приходил — веселый и душистый, с пакетом винограда или с каким-нибудь 

небывалым тортом, украшенным фруктами. Я с готовностью сообщила, что мама дома. 

И дедушка дома. Мы все сегодня дома. Вот какой сюрприз! 

— Да-да, конечно. 
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В.Г. неуверенно переступил порог, и роза качнула своей неправдоподобно крупной, 

красной головой. Она была закутана во множество прозрачных оберток с золотыми 

краешками. Обертки запотели и покрылись капельками: словно роза, прятавшаяся внутри, 

хотела уберечь себя от мороза частым дыханием. Я глядела на В.Г. с изумлением: он 

что — волнуется? 

— Мама, Владимир Григорьевич пришел! 

Мама появилась в дверях — и тоже показалась мне странной. Будто она перестала быть 

самой собой, а сделалась какая-то стеклянная и ужасно неловкая. Как какая-нибудь 

фарфоровая куколка из сказки. 

— Оля, я получил валентинку,— В.Г. говорил приглушенно и не сводил с мамы глаз. 

— С этой почтой ничего невозможно рассчитать. До праздника еще больше недели. 

— Мне кажется, это не имеет значения. Для нас — не имеет. Я подумал: может, нам, не 

откладывая, зафиксировать наши отношения? 

— Отношения? Зафиксировать? — стеклянная мама не просто боялась разбиться. Она, 

кажется, потеряла всякую способность ориентироваться в пространстве. 

— Ольга Викторовна! — В.Г. решил обойтись без обиняков.— Я прошу Вас стать моей 

женой! Если, конечно, Алина не возражает,— он быстро взглянул на меня, призывая 

в союзницы. До меня вдруг дошло, что происходит: моей маме — моей маме! — делают 

предложение. Здесь и теперь. То есть не совсем так: нам с мамой делают предложение. 

— Му-гу! — я быстро кивнула и теперь тоже смотрела на маму, призывая ее 

последовать моему примеру. 

— Му-гу! — мама отозвалась приглушенным эхом. 

— А, Володенька! — это в дверях появился дедушка.— Что ж вы тут стоите? 

Проходите! Проходите! 

В.Г. церемонно подал маме руку, и мы все прошли в кухню. И там уселись за стол. Розу 

распеленали, поставили в вазу и некоторое время все вместе на нее любовались, на ее 

причудливо завитые лепестки. А она, словно чувствуя такое внимание, распушила 

цветочную прическу, расправила листики и, казалось, радовалась чему-то — какому-то 

собственному цветочному счастью. Потом В.Г. налил всем вина, а мне — сока. В высокий 

стакан с тонкими стенками, с белым лебедем на стекле. Из таких стаканов пили под 

Новый год. И вот — еще теперь. 

Дедушка рассказывал, как поженились они с бабушкой. 

ЗАГС, где им нужно было «фиксировать отношения», в то время ремонтировался. Там 

в очень маленькой комнатке сидела строгая тетенька — одна-одинешенька. Она 

согласилась расписать бабушку с дедушкой, но — без всяких торжеств. Торжественные 
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церемонии будут только после окончания ремонта. Бабушка с дедушкой сказали, им не 

нужны церемонии. Пусть только поскорее распишут, а то они уже не могут друг без друга 

жить. И в назначенный день бабушка с дедушкой проснулись рано утром и встретились на 

троллейбусной остановке, чтобы ехать расписываться. Но троллейбуса очень долго не 

было. И у дедушки лопнуло терпение. Он сказал бабушке: давай пойдем пешком, а то 

опоздаем. Они пошли, и тут вдалеке появился троллейбус. Дедушка схватил бабушку за 

руку, и они побежали вперед, чтобы успеть на следующую остановку, когда туда подъедет 

этот троллейбус. Бежали изо всех сил, но троллейбус их обогнал. И дедушка в тот момент 

решил, что жизнь рухнула: сейчас они опоздают, строгая тетенька запрет свою маленькую 

комнатку и уйдет. Что тогда делать? Он до сих пор помнит, как у него в груди колотилось 

сердце. 

Но водитель троллейбуса их увидел, как они бегут изо всех сил, и не уехал с остановки. 

Когда дедушка с бабушкой наконец добежали и заскочили в салон, водитель открыл дверь 

и спросил: «Где пожар?» Дедушка объяснил, что они бегут жениться и уже опаздывают. 

Тогда водитель кивнул, дал гудок и поехал быстро-быстро — так быстро, как только 

может ехать троллейбус. Когда бабушка с дедушкой выпрыгнули из троллейбуса прямо 

напротив ЗАГСа, все пассажиры им замахали. 

А бабушка так запыхалась, что никак не могла отдышаться — даже когда они 

с дедушкой уже вошли в маленькую комнатку к строгой тетеньке. 

Дедушка снова испугался — что тетеньке это не понравится. Но тетенька сказала все 

нужные слова, а потом добавила: конечно, у них сейчас нет никакой возможности сделать 

регистрацию этого брака по-настоящему торжественной. Но кое-что все-таки можно 

организовать. И она нажала какую-то кнопку внутри стола. Сначала что-то зашелестело, 

а потом заиграла музыка — «Свадебный марш» Мендельсона. Этот марш всегда играют, 

когда люди женятся. Считается, что без его торжественного оптимизма никак невозможно 

начать шествие по совместной жизни. И вообще — это такая примета: нужно вступать 

в брак под музыку. И вот тетенька где-то раздобыла запись на кассете, принесла из дома 

магнитофон и в нужную минуту включила. А дедушка еще считал ее строгой! 

Сейчас, сказал В.Г., многие не только расписываются, но и венчаются. В церкви. Как 

в старые времена. Это красивый обряд. Но у него есть свои недостатки: венчанным 

супругам нельзя разводиться, потому что их брак зафиксирован не только в книге 

гражданских актов, но и на небесах. И вот одна его молоденькая знакомая тоже решила 

венчаться со своим женихом. Ей очень хотелось постоять в белом платье под венцом, 

среди свечей и икон. Но, чтобы оставить себе пути к отступлению (вдруг муж ей через 
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какое-то время надоест?), она во время венчания держала пальцы на правой руке 

крестиком. 

— Зачем? — не поняла мама. 

— Ну, как — зачем? — засмеялся В.Г., Он уже вполне освоился в новой ситуации.— 

Чтобы обмануть чиновников. 

— Каких чиновников? 

— Из небесной канцелярии! 

— И что — обманула? 

— Очень даже успешно. Через два года старого мужа бросила и еще раз вышла замуж. 

— И опять держала пальцы крестиком? 

— Не знаю, не спрашивал. 

— Ну, знаешь, это, по-моему, совсем не смешно,— мама надулась совершенно 

в обычной своей манере. 

И мне стало хорошо и весело. Оттого, что В.Г. смеется, и дедушка такой довольный, 

и мама такая красивая. Она такая красивая, моя мама! И В.Г., наверное, давно хотел на 

ней жениться. С того самого дня, на балу, когда мама танцевала мазурку. Но почему-то до 

сих пор не женился. Пока не получил валентинку. Валентинку ему послала мама. Потому 

что… она решила быть великодушной?.. 

Часть шестая 
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Я помню, вечером мы еще ходили гулять. И все веселились. 

А утром я проснулась от нашествия мыслей. 

Бывает, что-то будит тебя снаружи — будильник, солнышко, мамино прикосновение. 

А бывает, толчок к пробуждению приходит изнутри — будто скрытая раньше пружина 

выбивает тебя из сна в реальность — вина, тревога, волнение. На меня напали мысли 

и уже не отпускали, не давали покоя: «Если мама выйдет замуж за В.Г., он что же — 

будет все время у нас жить? И будет спать в той комнате, где мама? И он будет мне… 

вроде папы? Вместо папы? Вместо того папы, что живет во Франции и решает там задачи? 

А тот папа, он, значит, больше не считается? Или считается? Просто он — во Франции. 

А В.Г.— здесь. На его месте. Ведь оно пустое. И я что же — смогу называть В.Г. папой? 

А вдруг тому, во Франции, это не понравится? Но ведь он же не узнает? Он очень занят, 

решает задачи. А если узнает? Если у него в задачах случится перерыв? Если он все-таки 

пригласит меня к себе в гости, посмотреть Париж с Эйфелевой башни? Что я ему скажу?» 

Я лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к себе — вдруг найдется какой-

нибудь ответ? Но ответа не было. Тогда я решила прогнать эти мысли — как бездомных 
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голодных собак. Не потому что я плохо отношусь к бездомным собакам. Я просто их 

боюсь. И ничего не могу для них сделать. Ничего хорошего. Даже еды никакой у меня 

с собой нет. Поэтому приходится их прогонять. И собак, и мысли. 

Я сказала им: «Убирайтесь! Я не буду вас думать. Моя мама выходит замуж. Она 

победила В.Г.— разрушителя женских судеб, покорителя женских сердец. Теперь она не 

позволит ему целовать ручки кому угодно. Ведь он будет жить у нас дома. Вместо папы. 

Вместо моего папы». 

С этим я пошла в школу. Я старалась двигаться аккуратно, без резких движений — 

чтобы не растревожить зловредные мысли. А потом вдруг все во мне будто сошло с ума, 

стало прыгать, скакать и звучать на разные голоса: «Мамочка, мама выходит замуж! 

Замуж выходит мама моя! Красивая мама выходит замуж! Вместе с ней выхожу и я! 

Вместе с ней выхожу и я!» Получилась будто бы песня. Такая прилипчивая. И я ее все 

время внутри себя напевала. 

— Алина! Что с тобой? Где ты витаешь? 

Я и сама не знала. Я, конечно, слышала, краем уха: Марсём читает вслух «Короля 

Матиуша». 

Несколько дней назад она вдруг сказала: у нас осталось не так много времени. Наша 

совместная классная жизнь движется к концу. И перед тем, как все кончится, перед тем, 

как мы уйдем от Марсём, перейдем в пятый класс, она хотела бы познакомить нас с одной 

книгой. Эта книга — «Король Матиуш Первый». Ее написал вот этот человек, Януш 

Корчак. Марсём показала на портрет над учительским столом. 

Януш Корчак жил в Польше, в Варшаве. Он был врачом и писателем. А еще он открыл 

Дом сирот — для детей, у которых мамы и папы погибли во время погромов, от рук 

бандитов. А кто-то из детей просто сбежал из дома. Или его привели родственники, чтобы 

не кормить лишний рот. В Доме сирот жили дети разного возраста, с разными 

характерами и привычками. Случалось, они дрались, даже воровали. И Корчак придумал 

для них законы — справедливые и гуманные, и создал детский суд. Корчак хотел, чтобы 

дети в Доме сирот учились жить по законам, а не по праву силы. Он вообще много чего 

для них придумал. 

Но началась Вторая мировая война. Польшу захватили немецкие фашисты. И по их 

приказу всех жителей Дома сирот было велено отправить в концлагерь. Говорят, сам 

Корчак мог бы спастись. Ведь он был известным человеком, его книги читали взрослые 

и дети. Даже те, которые потом стали фашистами. Это очень плохо — что они все равно 

стали фашистами. Но, Марсём уверена, они не были столь жестокими, как остальные. Им 

не нравилось убивать. Наверняка не нравилось. Один фашистский офицер, например, 
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хотел помочь Корчаку бежать прямо с вокзала, откуда отправлялись составы 

в концлагерь. Офицер сказал, что читал в детстве книгу «Король Матиуш Первый». Эта 

книга ему нравилась. Поэтому он не будет возражать, если Корчак уйдет и где-нибудь 

спрячется. Но Корчак спросил: 

— А дети? 

— А дети поедут. 

И Корчак отказался. Отказался оставить детей и где-нибудь спрятаться. Он поехал 

в концлагерь со своими сиротами, и там они все погибли. 

А пока их везли — в холодном, тряском вагоне для перевозки скота,— Корчак 

рассказывал детям сказки — чтобы отвлечь от пугающих мыслей, чтобы они не очень 

боялись. 

Этих сказок мы никогда не узнаем: из тех, кто их слышал, никого не осталось в живых. 

Зато есть книга «Король Матиуш Первый» — может быть, самая мудрая, самая правдивая 

книга про детей. 

Марсём, однако, не очень верит, что мы когда-нибудь ее прочитаем. Даже если дадим 

обещание. Мы читаем неохотно, из-под палки. Вряд ли мы сделаем для этой книжки 

исключение. Даже после того, что она нам рассказала. 

Поэтому Марсём решила читать нам «Короля Матиуша» вслух, каждый день 

понемножку — пять минут в конце второго урока и десять минут на большой перемене. 

Она знает: перемена — наше личное время, время отдыха. Но просит пожертвовать 

частью этого времени — ради совместного чтения. Ради Януша Корчака и его «Короля 

Матиуша». 
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Мы тогда согласились. По закону о первой учительнице. По привычке соглашаться 

с Марсём. К тому же мы любили слушать, как она читает. Мы еще не знали, что это время, 

на перемене, очень скоро понадобится нам для другого. Что мы не захотим им делиться. 

Потому что Кравчик придумал игру. 

Кравчик — это фамилия одного мальчика, который появился у нас в начале учебного 

года. Звали его Леша. Но фамилия была легкой, звучала задорно. И хотя в классе, с подачи 

Марсём, по фамилиям никого не называли, для Леши было сделано исключение. Словно 

на него это правило не распространялось. 

Впрочем, на Кравчика вообще мало что распространялось: этот Леша, он же не ходил 

в поход против Черного Дрэгона, не танцевал на балу. И ему не вручали меч победителя. 

Он вообще ничего вместе с нами не пережил — ничего такого, что давало нам 

возможность понимать друг друга. 
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Да и свободных мест за партами не было. Но Кравчик все-таки появился. Вместе 

с дополнительной партой, которую принес сторож-дворник и приткнул прямо 

к учительскому столу. 

«Маргарита не могла не взять Кравчика,— объяснил В.Г.— Из-за Алины». 

Оказалось, директор вызвал Марсём к себе и напомнил, как четыре года назад она 

пришла к нему с просьбой — записать в класс ребенка (меня). Хотя мест в классе уже не 

было, директор согласился — из уважения к Марсём. Он понимает, что сейчас мест тем 

более нет. Но Марсём должна пойти навстречу администрации. Возникла необходимость, 

острая необходимость: звонили из районного управления. И директор неслучайно выбрал 

класс Марсём: мальчик требует особого подхода. Пусть Марсём обязательно поговорит 

с его родителями. 

Через неделю после начала занятий Марсём привела Кравчика в класс. На пороге они 

замешкались: Марсём положила на плечо новенькому руку. Она всегда так делала: слегка 

обнимала кого-нибудь или брала за руку — чтобы поддержать. Это же нелегко — 

оказаться лицом к лицу с незнакомыми людьми. Но Кравчик вдруг дернулся, будто его 

обожгло, и сбросил руку. Марсём опешила, однако быстро опомнилась и прошла вперед. 

Новенький последовал за ней и встал перед классом, глядя вперед, поверх наших голов, 

улыбаясь в пространство неизвестно кому. 

— Это Алексей, ваш новый одноклассник. Ему, наверное, будет непросто на первых 

порах. Что-то может показаться необычным, что-то — трудным. Да и нам потребуется 

время, чтобы к нему привыкнуть. Отнеситесь к этому с пониманием. Проявите терпение. 

Мы очень хотели отнестись к этому с пони манием. Кравчик был «высокий 

и красивый» — вполне достаточное основание, чтобы все девчонки в классе в него 

влюбились. Для разнообразия. А то все Жорик да Жорик. Но у нас не получилось. Из-за 

самого Кравчика. 

Леша действительно не умел много из того, что мы умели. Например, танцевать. Но не 

мог же он просто сидеть на стуле во время урока? 

Юлия Александровна поставила Кравчика в пару с Настей и велела ей потихоньку 

обучать новенького, для начала — легким движениям. 

Она разрешила им тренироваться отдельно от всех, в уголке зала. Настя к своей миссии 

отнеслась с энтузиазмом, и другие девчонки сначала даже завидовали ей. 

Но в середине занятия Настя вдруг возмущенно отпихнула от себя Лешу, быстро 

прошла к стульям и села, закусив губу. Выяснилось, Кравчик во время танцев стал 

щипаться и специально наступать ей на ноги. 
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Марсём тогда оставила Кравчика в классе и о чем-то с ним разговаривала. А потом 

некоторое время приходила на уроки к Юлии Александровне и сама его учила. Леша 

оказался способным: он довольно быстро схватывал движения, и скоро его снова 

поставили в пару. На этот раз — с Верой, которая, казалось Юлии Александровне, 

Кравчику нравилась. 

Через неделю Вера стала жаловаться, что Леша вместо «раз-два-три» бубнит матерные 

слова. Вера просила его перестать, но он не послушал. Он всегда все назло делает. 

Жаловалась она дома. И на то была серьезная причина: Вера хотела, чтобы Кравчика 

наказали, и не верила, что Марсём это сделает. Никто из нас не верил. 

Если бы кто-нибудь другой сделал что-нибудь эдакое, что делал Кравчик, Марсём 

поднялась бы на дыбы, смешала преступника с грязью, подыскала для него фонарь, чтоб 

повесить в назидание человечеству, перестала бы с ним разговаривать. Я не знаю, что бы 

она еще сделала. А на Лешу она только смотрела и говорила: «Сегодня ты ни с кем не 

будешь стоять в паре. Пойдешь за руку со мной. Ты обидел девочку». Или: «Сегодня 

после уроков тебе придется задержаться. Ты испачкал чужую парту. Ее нужно отмыть». 

— Среди родителей назревает бунт,— сказала как-то мама.— Марсём ничего не делает, 

чтобы урезонить этого грубияна. Все недовольны. Новенький отравляет атмосферу 

в классе. 

Мы не знали, как нам быть с этим Кравчиком. Пока он не придумал игру. А потом он 

придумал, и все стали играть. 

25 

Учились мы на первом этаже. С некоторых пор мальчишки старались проводить 

перемены этажом выше — подальше от класса, стараясь улизнуть от бдительного ока 

Мрасём. Как говорил Илюшка, быть хорошим утомительно. Если Марсём все время на 

тебя смотрит, сильно устаешь. 

И вот однажды они «отдыхали» — Жорик, Егор и Илюшка. А Кравчик — он не очень-

то старался казаться хорошим, и потому признать его столь же утомленным было 

нельзя,— Кравчик просто стоял неподалеку, возле мальчишеского туалета. А еще по 

коридору шла Вера. Она поравнялась с Лешей, и он на нее посмотрел. Потом посмотрел 

на Егора с Жориком и сказал: 

— Эй, ребя! Смотрите, Верка идет! Давайте ее в туалет затащим! 

Озорно так сказал, задорно. И схватил Веру за руку. Конечно, Вера могла обидеться. 

Как тогда, во время танцев. Но она не успела. Потому что мы с Наташкой увидели, как 

Леша хватает Веру, и бросились к ней на помощь. Егор с Жориком тоже увидели. И еще 
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они увидели, как мы с Наташкой вцепились в Веру. Поэтому они вцепились в Лешу — из 

мужской солидарности. 

И вдруг получилось весело: все стали тянуть друг друга в разные стороны. Девчонки 

визжали, мальчишки орали и задирали им юбки, ослабляя сопротивление. А Жорик 

распахнул дверь в туалет и держал ее ногой, чтобы запретная зона выглядела страшнее. 

Отрезвил нас звонок. Мы разом разжали руки, посмотрели друг на дружку — 

заговорщики, повязанные общим буйством,— и стремглав ринулись вниз по лестнице, 

раскрасневшиеся и растерзанные. 

— За вами кто-нибудь гонится? — спросила Марсём, когда мы с шумом ворвались 

в класс.— Из кого-то уже содержимое сыпется. (Наташка, вбегая в класс, зацепилась за 

какой-то винтик на двери, и у нее из кармана выпали заколки и носовой платок.) Главное, 

чтобы не мозги. Это было бы некстати — перед контрольной. 

Теперь мы каждую перемену специально бежали к туалетам — чтобы затаскивать туда 

друг друга. Девчонкам скоро надоело только обороняться: они приняли решение нападать. 

Набрасывались на какого-нибудь проходящего мимо мальчишку и пытались затянуть 

в свой туалет. 

Передвижение по коридору стало увлекательно опасным: чуть зазевался — а враги тут 

как тут. 

Мы с трудом дожидались, когда истекут десять минут чтения на перемене, 

пожертвованные в пользу короля Матиуша. Его злоключения не могли сравниться 

с ощущениями туалетных баталий. 

И соглашение о времени было нарушено. Через два дня после «открытия» игры 

Кравчик вышел из класса, как только прозвенел звонок. Егор и Жорик последовали за 

ним. Еще день — и к компании «нарушителей» присоединились Илюшка, Вера с Наташей 

и еще две девочки. 

А Марсём делала вид, что ничего не происходит, и продолжала читать. 

Я покинула класс раньше времени в тот день, когда во мне пелась песня про маму, 

о том, что она выходит замуж. Мне не терпелось рассказать об этом Наташке. Ну, может 

быть, не рассказать — просто намекнуть. Обсудить разные случаи. Например, может ли 

у человека быть два папы? Если раньше не было ни одного? А Наташка будто бы 

специально прибежала со второго этажа, толкнула меня локтем в бок и шепнула: «Там 

знаешь как весело!» 

Я встала с места. 

Конечно, ангелам не нравится, когда нарушают слово. Из-за этого они не могут лететь 

по своим делам. Туда, где очень нужны. Но ведь ангелы от этого не страдают? Не могут 
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страдать, раз они — ангелы. Просто не летят — и все. Да и в тот момент это было 

неважно — ангелы, король Матиуш. Я просто не могла думать ни о каких королях. Ведь 

моя мама выходит замуж! 

По классу я прошла не очень быстро, почти на цыпочках. Будто я не хочу мешать 

чтению. 

А потом, очутившись за дверью, полетела-поскакала через две ступеньки по лестнице. 

Меня снова охватило безудержное, отчаянное веселье. Наташка неслась следом. 

Кто-то налетел сбоку: «Поймал, ребя! Алинку поймал!» 

До сих пор меня не ловили. Я только помогала отбиваться тем, кого пытались затащить 

в туалет. А теперь напали на меня! Теперь я сама стала главной героиней! И я едва 

пережила первую волну счастья, как дыхание у меня снова перехватило. Это был Егор! 

Это он высмотрел, как я бегу по коридору. Он выскочил и схватил меня за руку. Он меня 

выбрал и теперь тащит! Я завизжала, притворяясь испуганной, и стала отбиваться, 

подстегивая азарт нападавшего. Вера, Наташка и кто-то еще уже бежали на помощь. Но 

и Егору прибыло подкрепление — в лице Кравчика. Одной рукой Кравчик тянул меня, 

а другой — дверь туалета. 

Старая дверь в туалет повидала, конечно, многое. Но мы в своем разгуле нарушили 

меру — меру терпения вещи. Дверь предупреждающе скрипнула, однако ничего больше 

не смогла для нас сделать: ручка оторвалась, и все полетели на пол, прямо под ноги 

дежурной учительнице. 

— Я им говорю, а они не слушают! — кричала какая-то толстая девочка с красной 

повязкой на рукаве.— Этот вот,— она ткнула в Лешу,— дурой обзывается. Он еще сказал, 

что вы тоже дура. И он к вам не пойдет. 

— А ну-ка, встать! Все — к завучу! — скомандовала учительница, схватила Кравчика 

за шиворот и потащила по коридору. 

В классе мы появились под двойным конвоем. Впереди твердым административным 

шагом шла завуч. Сзади, волоча за ворот Кравчика, двигалась дежурная учительница. За 

ней семенила толстая девочка — главный свидетель нарушений общественного порядка. 

Кравчик упирался и время от времени буркал: «Пустите! Ну, пустите!» 

— Вот теперь — пущу! — заявила учительница и легонько вытолкнула Лешу в центр 

класса. 

— Что это вы тут, Маргарита Семеновна, делаете? — с ласковой угрозой 

поинтересовалась завуч.— А, ведете культурную работу! — Она кивнула на книгу в руках 

Марсём.— Но охват, как видно, небольшой. (Вокруг Марсём сидело человек шесть.) 
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Остальные на свой лад развлекаются. Оскорбляют дежурных учителей, дверные ручки 

выламывают. Чуть дверь в туалете с петель не сорвали.— Завуч сделала паузу и нашла 

глазами Кравчика.— Этот вообще никаких границ не знает. 

— Алеша, сядь на место,— быстро сказала Марсём, захлопывая книгу и поднимаясь 

навстречу процессии.— Мы разберемся, Галина Васильевна. Обязательно. Все, что 

сломано, починим. 

— Конечно, вы почините. Только попробуйте не починить! Но завтра чтобы все 

родители этой команды (она выразительно кивнула головой в нашу сторону) — чтобы все 

родители были у меня в кабинете. Прямо с утра. А родители вот этого — в первую 

очередь! Дневники на стол. 

Было видно, как у Марсём дернулось в горле. Мы вяло поплелись за дневниками 

и сдали их завучу. 

— Делаю вам замечание, Маргарита Семеновна,— голос завуча теперь звучал 

официально.— Всё миндальничаете, философию разводите! И вот результат: 

распущенность и хамство! 

Она взяла дневники под мышку и вышла. Следом за ней вышла дежурная учительница. 

Толстая девочка не просто вышла: она еще показала нам язык. А Кравчик в ответ показал 

ей палец. 

Марсём изо всех сил хлопнула ладонью по его парте. От неожиданности все 

вздрогнули. Кравчик отпрянул назад всем телом. 

— Допрыгался! — чужим, севшим голосом сказала Марсём, и я подумала, что сейчас 

она стукнет Кравчика. Но она не стукнула. Она обернулась к классу и заставила свой 

голос звучать: 

— Мне жаль, что вы сегодня не дослушали главу. Я читала о том, как король Матиуш 

Первый учредил детский парламент. Дети получили свободу действий и стали править 

страной — как мечтали. Но единственное, что они умели делать,— это веселиться. 

А думать над собой и своими действиями они не желали. И их государство — погибло. 

Дневник Марсём 

…Еще чуть-чуть, и я кого-нибудь тресну. Какого-нибудь ребеночка. Может быть, даже 

не одного, а сразу нескольких. Тогда меня, наконец, выгонят с работы. Это будет 

решением всех проблем. Окончательным решением школьного вопроса — к полному 

удовлетворению домашних. 

Сегодня я сделала новый шаг в этом направлении — продемонстрировала мощность 

своего удара. Надо же мне как-то защищать свои нравственные ценности? У меня их и так 

раз, два — и обчелся. Одни рудименты и атавизмы. А ребятишки хотят лишить меня 
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последнего. Решили, например, наплевать на организованные для их просвещения 

корчаковские чтения! (Как же мне нравится это слово — ребятишки! В административном 

диктанте за полугодие ни один не написал его правильно.) Правда, воспитательный 

процесс длительностью в четыре года все-таки оставил на них свой отпечаток. Поэтому 

просто сказать мне: «А пошли вы!» — им неловко. Для соблюдения приличий они 

используют те самые театральные приемы, которым я их старательно обучала: будто бы 

им приспичило по нужде. И они, такие тактичные, стараются выйти из класса бесшумно, 

почти незаметно, чтобы не потревожить меня и тех немногочисленных дурней, которые 

почему-то продолжают слушать книжку. Они всерьез полагают, что предложенная версия 

меня устроит: будто бы звонок на перемену действует на них, как на собак Павлова,— 

стимулируя рефлекс мочеиспускания. У всех сразу. Такая вот завидная синхронизация 

физиологических функций. Совпадение биоритмов по фазе. 

Только я никак не могу подстроиться. 

У меня сейчас фаза метафизики, переосмысления ценностей: хочу новыми глазами 

взглянуть на знакомые книжки. А они на книжки вообще глядеть не хотят. Они хотят 

зажигать и обугливаться. У них перпендикулярная фаза — химия и жизнь, тренировочные 

игры раннего пубертата. 

Пубертат — это не ругательство. Это термин. По смыслу похож на слово 

«турбулентность». При чем здесь турбулентность? В общем-то, ни при чем. Там «у», и тут 

«у». Но, мне кажется, надо смотреть на вещи широко, изыскивать как можно больше 

оснований для сопряжения. Чтобы не ограничиваться исключительно мочеиспусканием. 

А тут такое слово красивое — турбулентность. Что-то про завихрения. Очень даже 

подходит к случаю. 

В индивидууме десяти лет от роду вдруг возникают завихряющиеся энергетические 

потоки. Прорываясь наружу, они объединяются с другими потоками. После чего эти 

слившиеся потоки несутся по школе и в экстазе единения сбивают с ног завучей. А заодно 

отрывают ручки у дверей школьного туалета. Что и предъявляется училке пубертатного 

сообщества в виде вещественного доказательства плохой воспитательной работы. 

Но училке совершенно не жалко оторванной ручки. Она в глубине души считает, что 

ручки на всех дверях давно надо было заменить. На более современные модели, 

приспособленные к специфическим школьным нагрузкам. И завучей училке не очень 

жалко. Училка подозревает, что ситуация причиненного морального вреда обрисована 

в несколько сгущенном свете. К тому же завуч, как человек ученый, должна иметь 

представление о пубертате и связанными с ним неудобствами. 
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Жалко училке, то есть мне, только «Короля Матиуша». Эти пубертатные свиньи не 

только не желают самостоятельно читать, но даже слушать. Что уж там говорить 

о готовности размышлять над основами общественного устройства! 

Может, все-таки пора снять портрет Корчака?.. 

Другая запись 

Попробовала снять портрет с привычного места. Выяснилось: стена вокруг портрета 

уже давно не белая, а желтая. Это нервирует. Какое-то несвоевременное открытие. 

Сделала вид, что снимала портрет из соображений гигиены: протерла от пыли и повесила 

на место. Как-то плохо я себя без него чувствую. Неуютно. 

Села писать сочинение «Что я знаю о раннем пубертате?» Меня так учил один 

знакомый психолог Говорит, если чего-нибудь боишься, нарисуй свой страх и разорви на 

кусочки. Можно еще эти кусочки сжечь или ногами потоптать. Для верности. 

Я объяснила, что рисую не очень хорошо. Из-за этого страх может получиться 

неубедительным. Не таким страшным, как на самом деле. Может быть, даже жалким. 

А тогда — как его порвешь? Тогда психолог говорит: не умеешь как следует рисовать, 

опиши страх словами. Это ты в состоянии сделать? Слова подбирать умеешь? Я говорю: 

попробую. Села пробовать — и увлеклась. Понаписала всяких страшилок и, конечно же, 

не решилась их порвать. А уж тем более ногами по ним топать. Решила — для чего-

нибудь пригодятся. Психолог поставил диагноз: конченный человек. Лелеющий 

собственные комплексы. Я пожала плечами и пошла читать свои страшилки ученикам. 

Они смеялись так, что я почти простила психолога за диагноз. Вот теперь снова 

собираюсь последовать его совету. 

Что я знаю о раннем пубертате? 

Сочинение-исследование 

Речь идет не о том, что ты вычитал в энциклопедии. Речь идет о том, что ты про себя 

в это время помнишь. Если что-то помнишь, есть надежда понять других существ 

близкого возраста. 

В моей личной жизни заря пубертата была очень даже вдохновляющей. Не то что более 

поздние периоды. Я тогда переживала первый пик женской популярности. 

Была зима, и мы с девчонками ходили кататься на горку. Дома наши стояли по краю 

большого оврага. Поэтому зимой горка образовывалась сама собой. На ней раскатывали 

две-три ледяные дорожки. Сначала катались на ногах, по чуть задубевшему снегу. Потом 

дорожка коллективно полировалась попами окрестных обитателей. Никакими ледянками 

или покупными пластмассовыми сидушками мы тогда не пользовались. Таскали картонки 

со склада у магазина и на них катались. Пол дорожки едешь на картонке, другую 
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половину без картонки: на каком-нибудь бугорке она из-под тебя обязательно 

выскакивает. Поэтому лед образовывался что надо. 

Гора была высоченная, в меру крутая. Дорожки длинные, с пологими трамплинами. Но 

весь кайф был, конечно, не в том, чтобы просто съехать. Весь кайф был в тех сражениях, 

которые разыгрывались на горке между разнополыми представителями раннего 

пубертата. (Другие представители — не в счет. У них свои игры, со своими 

особенностями.) 

Вот приходишь ты на горку. И с тобою две-три подружки. А на горке — никого. Ты 

разочарованно оглядываешь этот пустующий пейзаж и делишься с подругами 

впечатлениями: 

— Слава Богу! Наконец-то нормально покатаемся! 

Подруги выражают притворное удовлетворение от открытия. 

Вы поднимаетесь на горку и скучно оттуда съезжаете — друг за другом или 

паровозиком. Никакой радости. 

Но вас уже увидели из окон окрестных домов. Увидели и опознали. 

И уже спешат к вам — чтобы нарушить ваш тоскливый покой. Двое или трое другого 

пола, с хищными улыбками, с угрожающими криками: 

— Мы вас сейчас покатаем! Лови их, паря! 

— Ну, вот! — вздыхаете вы, с трудом подавляя рвущееся наружу ликование.— 

Приперлись! Ой, девчонки! Бежим! А то они цепляться станут! 

И действо приобретает совсем другую динамику. Ты карабкаешься на вершину — 

скорей, скорей, скорей,— чтобы обогнать преследователей, с разбегу плюхаешься на лед, 

едва успевая подсунуть под себя картонку, и несешься сломя голову, забывая спружинить 

на трамплинах. А преследователь, не успевший добраться до вершины горы, бросается на 

лед чуть ниже старта, напрыгивает сбоку, цепляет крепким хватом тебя за плечи и несется 

вместе с тобою, прижавшись к тебе своим клетчатым пальто, обняв тебя за шею мокрыми 

варежками. В конце дорожки объятие разжимается, и тебя выкидывает куда-нибудь вбок, 

прямо в снег. Пока ты отряхиваешься и определяешь, где верх, где низ, позиции на горе 

уже заняты. И подан сигнал — не давать забраться. Вы с подругами лезете, а вас 

спихивают. Аккуратно, но упорно, сбивая шапки и поддразнивая, чтобы как следует 

вывозить вас в снегу. Чтобы места сухого на вас не осталось. Чем больше раз окунут тебя 

мордой в снег, чем с большей настойчивостью будут спихивать, тем выше твоя женская 

популярность. 

И бесы в крови ликуют! 
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Но бесам этого мало. Они одержимы телесным. Они тревожат тебя догадками: тело 

может что-то еще. Те, другие, другого пола, могут делать с твоим телом что-то еще. Что? 

Пока неясно. 

Зима сменяется летом, мы играем в войну. В войну полов. Сюжет не важен. Важно все 

то же — бегать и ловить. Только чтобы как-нибудь касаться друг друга — грубовато-

неловко тянуть, даже делать больно. Что оно может, это чужое тело? 

— А если тебя станут пытать? Ты выдержишь? 

Он стоит и смотрит, очень задумчиво, в землю. Потом пожимает плечами. 

— Не знаю! 

Вчера вечером в лагере были танцы, и он меня пригласил. Один раз. А потом ему 

помешали. Тот, другой. Он был выше ростом и поэтому понравился мне больше. К тому 

же он быстрее решался. Этот тоже хотел, но все время не успевал вовремя подойти. 

Поэтому все остальные медляки я танцевала не с ним. А теперь он стоит передо мной, под 

яблонями. У меня в руках прыгалки, из-за кустов нас не видно. 

— Не знаю. 

— Хочешь, попробуем? Я буду тебя пытать. Чтобы ты узнал, можешь ли терпеть боль. 

Он соглашается. Почему он соглашается? Он что — ненормальный? 

— Тогда ложись. 

Он ложится на какое-то бревно, и я начинаю стегать его прыгалками. 

Сначала легонько. Потому что мне как-то страшно. Я же не фашист какой-нибудь. 

Я просто так, для пробы. Чтобы его проверить. Он терпит. Только сжал губы — и терпит. 

Я начинаю бить сильнее. 

— А! А! А-а! 

Он стонет, как партизан на допросе. Точно так же, как в кино. И крутит головой — 

вправо-влево, вправо-влево. А я — стегаю. 

Я понимаю: он выдержал. Надо остановиться. Надо сейчас же остановиться. И не могу. 

Прыгалки, опускаясь ему на спину, издают короткий злобный свист. Уже не я — они 

тянут за собой мою руку. 

— Все. Больше не надо. 

Чтобы остановиться, приходится схватиться за дерево, за шершавый, нагретый солнцем 

ствол. Меня мутит, будто я напилась чужой крови. И отравилась. Он с трудом 

поднимается и уходит, не глядя. Я хриплю вслед: 

— Ты молодец. Ты выдержал! 

И слушаю себя: бесы притихли. 

Они знают: я не могу им этого простить. 
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Им и себе. Я должна понести наказание. За то, что придумала все это, это дурацкое 

испытание. И еще за то, что меня охватило. За это упоение. Мне так стыдно, так стыдно! 

Но ничего нельзя изменить. Все уже случилось. Интересно, у него остались на коже 

следы? Вдруг остались? 

Тошнота не проходит. 

Я иду сдаваться в плен. Туда, где жизнерадостно воюют между собой разнополые 

десятилетние существа. Где они друг друга ловят. У мальчишек есть шалаш. 

— Я сдаюсь! Можете делать со мной что угодно! 

Враги не очень рады. Ведь меня не надо ловить! А что еще со мной делать? Что — что 

угодно? 

— Ну, можете пытать. 

Они не готовы пытать. Они — хорошие мальчики и не могут вот так, ни с того ни 

с сего, делать кому-то больно. И они не знают, как нуждаюсь я сейчас в наказании. 

В восстановлении симметричности мира. 

Поэтому меня просто приводят в шалаш. 

— Она хочет, чтобы ее пытали. 

Тот, кто сейчас главный, пожимает плечами. 

— А как? 

— Ну,— я напрягаю творческое воображение,— можно заставить меня сидеть на 

корточках. 

У него на лице отражается сомнение. Потом он начинает смеяться. 

— Подумаешь! Я тоже вон сижу на корточках. 

— А давай, кто дольше? Я просижу полчаса. 

— И что? 

— Тогда вы меня отпустите. 

— Ну, сиди! 

— Спорим, просижу! 

— Да сиди! 

Я сажусь на корточки и обнимаю себя за колени. Тот, кто сейчас главный, смотрит на 

меня с любопытством. Но через Десять минут ему становится скучно. Подходят другие. 

— Чего это она? 

— Сидит! 

— Чего сидит? 

— Это пытка,— объясняю я. 

— A-а! И чего? 
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— Ну, если высижу, вы меня отпустите! 

— Да мы тебя и так не держим! Вали! 

— А как же плен? 

— Да асе уже. Обедать зовут. 

— А сколько я просидела? 

— Ну, просидела… Откуда я знаю? Ни у кого из нас нет часов. 

— Ладно, пошли! 

— А эта? 

— Ну, надоест же ей, наконец! Тогда и придет. 

И они уходят. Шалаш пустеет. А я все сижу. Вот сейчас досчитаю до ста и встану. Нет, 

до пятидесяти. Что-то не могу больше терпеть. Вот, пятьдесят. Пытаюсь встать. Ноги 

подкашиваются. Хорошо, что никто не видит. Боль в мышцах адская. Неужели я сейчас 

закричу? Нет, не закричу. Ведь он не закричал — там, под яблонями? 

Я не могу быстро идти и опаздываю на обед. А вечером снова танцы. Но я остаюсь 

в палате. Не хочу сегодня танцевать. 

Вот что я знаю про ранний пубертат. 

Другая запись 

Ну, ладно. Перетряхнула закрома памяти на истинно фрейдистский лад. 

Что это дает? Здесь и теперь? Для решения проблемы с корчаковскими чтениями? 

С оторванными ручками и оскорбленными дежурными учительницами? 

Почитать им что-нибудь другое? Про бесов в крови? 

Про нераскрытые тайны тела? Что-то не припомню, где такое было. Считается, детям 

их возраста такое не положено. 

Им нужно что-нибудь морально-нравственное, образ положительного героя, несущего 

непреходящие ценности. С этой точки зрения, история Матиуша не совсем подходит. 

Какой-то король-неудачник с провальными идеями детской демократии. Проиграл войну, 

развалил страну и кончил ссылкой на необитаемый остров. Ничего вдохновляющего! То 

ли дело — «Тимур и его команда». 

Вот прибегают твои ребятишки из туалета, взмыленные и обвешанные оторванными 

ручками, а ты им раз — и такое волшебное зеркало под нос. Посмотрите, мол, какими бы 

вы могли быть при случае! Добрые дела делать, хулиганов перевоспитывать. Ребятишки 

на свое отражение смотрят, любуются: и правда, красота. Может, попробовать? 

Когда я маленькой была, мне это нравилось — «Тимур и его команда». Зажигало как-

то. Наверное, у меня тогда были ценности. Я же не только в пытки играла! Я макулатуру 

собирала, кукольные спектакли ставила, на праздниках строя и песни маршировала. У 
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меня даже грамоты есть. Целый мешок грамот за «отличную учебу и примерное 

поведение». Потому что кукольные спектакли, они всем видны. А что ты там в кустах 

делаешь, это личная тайна каждого. Это секрет. И про него лучше забыть. Как вырос, так 

и забыл сразу. Иначе как в детях доброе и вечное воспитывать, к морали-нравственности 

побуждать — если ты такое про себя помнишь? 

Ведь эти завучи-учительницы, а тем более — научные работники, ни за что не 

признаются, о чем они мечтали лет, например, в тринадцать. А мечтали они, чтобы какой-

нибудь ковбой, или матрос, или солдат,— короче, какой-нибудь привлекательный бандит-

супермен, с сильными руками и крепким мужским запахом, вылез из кустов в темной 

аллее и их изнасиловал. Они даже специально по этим темным аллеям в одиночку ходили. 

Завучи-учительницы и научные работники будут уверять: в тринадцать лет они мечтали 

о светлой дружбе, плавно перерастающей в крепкую супружескую любовь, и думать не 

думали о чем-нибудь таком, что бросает тень на их морально-нравственный облик, 

и вообще — на ценности.? 

Может, они правы? И надо забыть? Про бесов в крови? Про свой детский опыт? 

К чему это может привести? 

Но этот Тимур, как же он мне не нравится! В детстве нравился, а сейчас — нет. Чем 

старше я становлюсь, чем меньше ценностей у меня остается, тем меньше я этому Тимуру 

симпатизирую. Какой-то ходячий плакат «Пионер — всем ребятам пример!», да еще 

и одержимый идеей вождизма: командир всегда прав, а если не прав, смотри предыдущий 

пункт. В Квакине — и то больше жизни. Так и хочется дать ему по морде. 

Ладно, Бог с ним, с этим Тимуром. Все-таки он добрые дела делал, вместе с командой 

своей. 

Но у нас с этим сложности. Дрова в городской местности никому не нужны, козы 

вообще только в зоопарке водятся. А уж о тайной помощи — чтобы интереснее было — 

вообще говорить не приходится. В эпоху разгула терроризма и наличия социальных 

работников ни одна бабушка тебя без сопроводительной бумаги на порог не пустит. Не то 

что в квартиру к ней тайком пробраться и полы подмести. 

В общем, добрые дела надо как-то специально придумывать. Это непросто. И нет 

времени. До конца учебного года четыре месяца. Четыре месяца до конца отпущенного 

мне и детям срока совместной жизни. 

Но положение дел все-таки еще можно исправить. 

Ведь есть рецепт. Старый, испытанный — пасть дракона. 

Вывезти бы деток куда-нибудь в отдаленную пересеченную местность и устроить им 

дня на три дикую первобытную жизнь. Все мальчики — племя «Тумбу», все девочки — 
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племя «Юмбу». Пусть бы плясали вокруг костров под несмолкаемый бой тамтамов 

и умыкали представителей другого племени с намерением съесть их сердце. Почему-то 

в архаических обществах ценятся именно сердца врагов. На мозги совсем не тот спрос. 

Это к вопросу о ценностях. 

Итак — поедание сердец представителей противоположного пола. А что? Хорошая 

идея. Удачная такая метафора для работы с раннепубертатной общественностью. По 

крайней мере, дает приблизительный ответ на вопрос, что делать с телом другого. То, что 

другого можно съесть, понятно в любом возрасте. Но здесь цель оказывается более 

определенной. Появляется мотив для ведения военных действий. 

Буквального поедания мы бы, конечно, не допустили. Мы бы вовремя поставили 

народы перед необходимостью объединиться против общего врага (против мерзких 

взрослых), организовали обмен пленниками, трудную победу и всеобщее ликование 

с теми же тамтамами, кострами и зажариванием священного животного. 

А вот когда бы ребятишки вдоволь набесились, наскакались и наорались, по ходу дела 

вникая в особенности архаического общественного устройства, можно было бы 

предложить им «подняться на новую ступень общественного развития» и основать 

детский парламент. В естественных для них условиях современного существования — 

в школе. 

Но чтобы открыть пасть дракона, нужна сила. Сила, способная зачаровывать, обретать 

союзников, организовывать время и пространство. А я сейчас — как старый Мерлин, 

запертый в заколдованной пещере. Этот великий волшебник, этот маг, наводивший ужас 

на королей и простых смертных, не сумел отвалить камень от входа. Ему не хватило силы. 

Сила иссякла. Перешла к другой волшебнице, к любимой его ученице, которая 

и замуровала его в пещере. 

Другая запись 

…Я попалась. Как кур в ощип. 

Кто такой «кур»? Неизвестный науке зверь? Не думаю. Видимо, существует какая-то 

«кура», что-то вроде курицы. Это — «она». Соответственно существует и «он» — «кур». 

Они — «куры». Нет кого? — «Курей». По-моему, ясно. 

Первый раз слышите? Я и сама до сих пор думала, что муж курицы, то есть куры,— 

петух. Но, может быть, если муж-то петух. А если не муж — то кур. Или наоборот. Или 

вообще кур от петуха ничем не отличается. Просто для кого-то он кур, а для кого-то — 

петух. От ощипа ни то, ни это не спасает. 

Ощипывают, чтобы съесть. 

В моем случае до этого пока не дошло. Кравчик оказался более лакомым кусочком. 
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Хотя такой простой смерти — взяли и съели! — он не заслужил. 

Кравчика надо привязать к позорному столбу на центральной площади города 

и отрезать от него по кусочку. Один кусочек бросать кошкам, другой — собакам. До тех 

пор, пока он не научится быть хорошим. 

Так родители моих учеников решили. Пришли сегодня с утра пораньше на тусовку 

к завучу и давай кричать, что их дети — сахарные пупсики. Они даже бегать не умеют, не 

то что там плеваться или толкаться. А виноват во всех смертных грехах этот самый гадкий 

Кравчик. И откуда он только в нашем прекрасном классе взялся? А вот родителей его 

почему-то здесь нет. Где его родители? Мы бы им все в глаза высказали. 

И почему Маргарита Семеновна никаких мер не принимает? Терпит его выходки, будто 

он ей родной какой. А это Кравчик — просто чудовище. Как можно все ему спускать? Вот 

Наденька вчера вечером стала рассказывать о его проделках и прямо в голос разрыдалась: 

он знаете что сделал? Юбку ей задрал. Подкрался на перемене сзади — и задрал! При 

всех! Вот хам какой! 

Туг я не сдержалась. 

Юбку Наденьке задрал? Да это же настоящее событие! Надо срочно кого-нибудь 

в магазин послать. За шампанским. Чтобы мы эту юбку, то есть — ее отсутствие 

в положенном месте — прямо здесь, сейчас, коллективно обмыли. Выпили за уравнивание 

Наденьки в правах с подавляющим большинством женского коллектива нашего класса. За 

то, что она, наконец, в фаворе оказалась. И видели бы вы эту Наденьку на перемене! Как 

глазки у нее блестели, щечки алели и смеялся роток! Заливалась эта Наденька, что твоя 

свирель. Пресчастливейшим смехом. А ведь еще два месяца назад мы все переживали: 

что-то Наденька в стороне от ребяток держится, ни с кем не играет, не шалит. А мальчики 

и девочки ее вроде как не замечают. И вот оно! Наконец — свершилось! Наденька 

благополучно вписалась в окружающую среду. 

И я бы за Наденьку только радовалась, только радовалась, если бы она дома этот 

спектакль — со слезами оскорбленного достоинства — не устроила. Дайте подумать, как 

ей в голову такая режиссерская мысль пришла. А! Да вот же! Задачку она на контрольной 

не решила. Контрольную переписывать придется. Это она сказала? Сказала? Но, наверное, 

ближе к вечеру, после того, как на Кравчика нажаловалась? 

Все. Давайте закроем тему Кравчика. Я с ним как-нибудь разберусь. Давайте подумаем, 

как быстро заменить ручки на дверях. Лучше — не одну, а все. Чтобы снискать не только 

прощение, но и благодарность школьной администрации. И как организовать у туалетов 

детское дежурство вне графика. Нет лучше способа дисциплинировать детей, как 

превратить их в надзирателей за общественным порядком. 
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Пожимают плечами. Ну, мы всегда относились к вам с уважением. Мы всегда вам 

доверяли. И ручки, конечно, нужно заменить. Это дело благородное — заменить ручки… 

Но этот Кравчик!.. 

Уважаемые родители! Дорогие мамы и папы учеников четвертого класса «А»! Мне 

самой скучно, и тошно, и руку подать совершенно некому. 

И этот Кравчик мне действительно не родной. Как и вам. И своим родителям тоже. Он 

никому не родной. Он приемный. 

Девчонка, что считается Лешеньке кровной матерью, родила его, едва ей семнадцать 

стукнуло, и в урочный час явилась домой, в родную деревню, с этим подарком на руках. 

Но родичам подарок не понравился, и маленькую маму послали вместе с ее «довеском» 

куда подальше. Она нашла пристанище в той деревне, где жили тогда приемные родители 

Кравчика. Кравчики были скульпторами — ваяли головы знаменитых и не очень 

знаменитых людей. В деревню они уехали подальше от городской суеты, в поисках 

творческого вдохновения. 

Не знаю, посетило ли их вдохновение. А вот маленькая мама точно посетила. И не один 

раз, так как поселилась с ними по соседству, вместе с ребеночком. Она явно тяготилась 

изменениями в собственной жизни: жизнь стала скучной и утомительной. Но туг в одной 

из окрестных деревень, где домов побольше, да еще и кинотеатр, заезжие музыканты 

устроили дискотеку. И маленькая мама решила разнообразить свои одинокие будни. Один 

знаменитый поэт как-то дал окружающим совет, которому нужно следовать в трудную 

минуту: «Ты все пела, это дело. Так пойди же — попляши». Маленькая мама решила, что 

имелись в виду колыбельные, которые у нее явно не очень хорошо получались, заперла 

дверь и ушла плясать. На всю ночь. А малыш проснулся и давай кричать. От голода 

и страха. Когда соседи ближе к утру взломали дверь, он уже не кричал, а хрипел. И был 

характерного синеватого цвета. Вызвали «скорую» и отправили ребенка в больницу. Мама 

утром прямо с дискотеки поехала в райцентр, забирать сыночка. Его уже к этому моменту 

откачали. В первый раз это случилось, когда мальчику было месяца два. Потом — когда 

ему исполнилось пять месяцев, восемь. Считаются только происшествия, 

заканчивавшиеся вызовом «скорой». Всякая мелочь — не докормила, не допоила, не так 

спать уложила — не в счет. В восемь месяцев дело зашло слишком далеко. Мать 

отсутствовала больше суток, и ребенок оказался в состоянии клинической смерти. 

Поэтому домой его не вернули, а подали в суд и наконец-то лишили эту стрекозу 

родительских прав. Вот тогда Кравчики решили мальчика усыновить. Оба уже достигли 

зрелого возраста. Собственные их дети давно выросли и разъехались в разные стороны. 
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Вот они и подумали: почему бы не дать воспитание этому несчастному ребеночку? 

Глядишь — человеком станет. 

И уж как они старались! Читать его научили. Еще до школы. Вы же, Маргарита 

Семеновна, обратили внимание? Он бегло читает, без запинок. Теперь Кравчики получили 

большой заказ на головы и приехали в Москву. Здесь им на время работы дали 

мастерскую. А мальчика, Лешеньку, к ней привели. Директор рекомендовал. Отдайте, 

говорит, в класс к Маргарите Семеновне. Она — чуткий педагог. 

Мальчик у них хороший. Но — что скрывать? Баловной немного. Конечно, со всеми 

детьми бывает. Но он-то деревенский, на воле рос. И наследственность, к тому же. Про 

наследственность они совсем не думают. Чего думать-то, раз усыновили? Но, если что не 

так, пусть Маргарита Семеновна не очень сердится. Пусть помягче к нему. Он из деревни 

все-таки. Может, и не умеет еще чего. Если набедокурит, пусть она сразу им звонит. Они 

с Лешенькой по-своему разберутся. Своими средствами. А так-то он мальчик неплохой, 

отзывчивый. В деревне по хозяйству им хорошо помогал, дрова пилить научился. 

И еще они просят: не надо никому говорить, что мальчик приемный. Это они ей 

рассказали, свою тайну доверили. А больше — никому. Даже директору не сказали. Так, 

обмолвились, что мальчик в детстве много болел. К нему подход особый нужен. 

И директор тогда вас, Маргарита Семеновна, порекомендовал. Мы и сами теперь видим, 

как он прав был. А мы что надо для класса сделаем. Только вы не говорите никому, что 

Лешенька приемный. Он ведь и сам не знает. Ни о чем не догадывается. Он же тогда 

совсем крошкой был, когда мы его взяли. 

Теперь понимаете, дорогие родители? Я ничего не могу вам объяснить. 

А расскажи я — уверена: вы бы меня поддержали. Вы же люди сердечные. Вы бы 

сказали: понятно, почему этот мальчик дергается, если ему неожиданно положить руку на 

плечо, почему у него с выражением чувств не все в порядке. В этих изменившихся 

обстоятельствах мы не станем привязывать Лешу Кравчика к позорному столбу и отрезать 

от него по кусочку. Мы придумаем что-нибудь другое. 

Ведь надо учесть еще вот что: Кравчик не ходил в поход против Черного Дрэгона, не 

совершал подвигов во имя победы добра. Ему не на что опереться в своих поступках. 

Поэтому мы не можем строго с него спрашивать. Пока не можем. 

Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Что-нибудь такое, что поможет ему 

справиться со страшным своим наследством, с угнездившимся в глубине души 

одиночеством, со смертным страхом отсутствия матери. 
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Другая запись 

Вы так не скажете. Вы же ничего не узнаете. 

И что мне теперь делать? Что мне теперь со всем этим делать? Где взять силы прожить 

жизнь так, чтобы не было потом мучительно больно? Чтобы всем нам потом не было 

мучительно больно? Ведь я во всем привыкла на вас опираться, на вашу поддержку 

и понимание: и когда готовили поход против Дрэгона, и когда устраивали бал, и когда 

спектакли разные ставили, шкафчики чинили. На ручки нас еще хватит, а на «Тумбу-

Юмбу»? 

Вы ведь, пожалуй, мне теперь не поверите. Не захотите верить, что все устроится, 

наладится. Что Кравчик этот, настанет день, перестанет задирать юбки и щипаться. Ведь 

и времени у нас с вами совсем не осталось. 

В сказке про сестрицу Аленушку и братца Иванушку есть один эпизод. Привела ведьма 

Аленушку на берег реки, привязала ей на шею камень и бросила в реку. 

Я все думала: что же эта Аленушка — так и шла за ведьмой, как ягненок на заклание? 

А потом стояла и смотрела, как ей на шею камень вешают? Что же она не брыкалась, не 

сопротивлялась? Не могла, что ли, стукнуть эту ведьму по ее длинному кривому носу? 

Но, может быть, утопил Аленушку не камень. Камень — это так, для красного словца. 

Сказочный шифр. Утопила Аленушку тайна, которой она ни с кем не могла поделиться. 

Из-за козленочка. Ведьма сказала ей: «Будешь мешаться мне под ногами, расскажу всем, 

что козленочек на самом деле — никакой не козленочек, а оборотень. Мальчишка, 

превращенный в козла. Ты ведь знаешь, как у нас относятся к оборотням? Сожгут 

и съедят. Как самого обычного колдуна. Так что вали отсюда, из дворца. И тайна 

останется между нами». Аленушка кивнула в знак согласия и ушла. От сытой богатой 

жизни, от своего мужа-царя. От любимого козленочка. Чтобы сохранить его тайну. Она 

затерялась в потоке жизни, где-то на самом ее дне. И чем зарабатывала себе на хлеб, один 

Бог знает… 

Другая запись 

После того, как Кравчик у нас появился, после того, как он сбросил с плеча мою руку 

и стал ругаться матом на переменах, я помчалась к подруге-психологу: 

— Расскажи все, что знаешь о брошенных детях. И о приемных. 

Подруга не стала меня вдохновлять. Велела набраться терпения и не ждать быстрых 

результатов. Она сказала, это сложно, очень сложно — изжить такую травму. Хотя может 

и получиться. Если все вокруг помогать станут. Если стрессов не будет, обстановка 

сложится доброжелательная. 

— Ты издеваешься? Он ругается матом, а все улыбаться, что ли, должны? 
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Она пожала плечами. Она про тренинги понимает. А про школьную жизнь — не очень. 

— Я тебе сочувствую. 

Я разозлилась и ушла. Вечером зазвонил телефон. 

— Я забыла тебе сказать про родителей. Очень много отказов. 

— Каких отказов? 

— Для приемных родителей самый тяжелый период — пубертат. Когда начинаются 

подростковые выверты, они часто не выдерживают, отчаиваются. Думают, в ребенке 

заговорила дурная наследственность, и не могут это преодолеть. Не находят в себе силы 

любить дальше и сдают обратно, в детский дом. 

— Ты хочешь сказать… 

— Я хочу предупредить. Родители этого мальчика тоже нуждаются в бережном 

отношении. Их нельзя все время нервировать. Наоборот — надо вдохновлять. 

— Скажи, пожалуйста,— я почувствовала приступ бешенства,— а кто будет 

вдохновлять меня? Кто будет ласково нашептывать мне на ушко: «Полюби мат! Полюби 

мат!» Или: «Он не хотел ударить. Он обнять хотел. Не ущипнуть — погладить. Награди 

его за это. Улыбнись ему ласково!» 

— Вот видишь: ты сама все понимаешь! 

— Иди ты… 

Другая запись 

Сын сказал, надо время от времени избавляться от отрицательной энергии. Может, мне 

записаться в секцию тайбо? Или каратэ? 

А то я уже готова съесть сердце какого-нибудь врага. Может, лучше мозги? Нет, 

история учит: мозги есть бесполезно. Никакой пользы от этих мозгов. Вот вам и «Тумба-

Юмба». 

Часть седьмая 

26 

— Маргарита Семеновна! Посмотрите, что мне написали! 

Марсём только что пробилась к классу. Школа возбужденно гудела. Народ высыпал 

в коридоры и толпился у картонных почтовых ящиков, развешенных на стенах по случаю 

праздника. Был День святого Валентина. 

По лестницам сновали озабоченные почтальоны с пачками разномастных валентинок. 

На груди у них были приколоты значки с английскими словами, а на боку болтались 

матерчатые мешки на длинных лямках — слабый аналог сумки настоящего почтальона 

ушедших времен. Марсём прямо в толпе вручили три бумажных сердечка, разрисованных 

цветными фломастерами,— одно с бантиком, одно с солнышком и еще одно — 
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с цветочком. Она прочитала их прямо на ходу, улыбнулась и покачала головой. Наверняка 

ей признались в любви. И любовь наверняка была выражена без учета правил 

орфографии. Что-нибудь вроде: «Дорогая Маргарита Семеновна! Поздравляю с днем 

светого валинтина». И вместо точки в конце для верности — сердце, проколотое 

вектором. Теперь она, наверное, решала, стоит ли на первом уроке уделить время на 

отработку написания имен собственных и поиску безударного гласного в слове «святой». 

Это слово — «святой» — применительно к людям всегда казалось мне грустным. 

Конечно, я не очень разбиралась в святых. Но то, что рассказывала нам Марсём, 

убеждало: жизнь святых была не особенно приятной. Большую часть своего жизненного 

пути они обычно страдали, а потом умирали в мучениях. Через некоторое время, чтобы 

как-то компенсировать страдальцам прижизненные муки, их имена вносили 

в специальные списки. Будто бы эта запись должна была стать пропуском куда-то вроде 

ложи для почетных гостей в райском театре. Еще святым присваивали особый день. Эта 

награда и по сей день кажется мне сомнительной. Люди постоянно путаются, что, кто 

и кому в это время должен: то ли святому вменяется в обязанность защищать оставшихся 

па земле и выполнять их надоедливые просьбы, то ли оставшиеся на земле должны 

вспоминать святого со словами благодарности за его мучения. К тому же разные 

отдельные человеческие представители и целые их группы не перестают делать гадости 

в дни, записанные на святых. И если гадость немаленькая, потом вспоминают не столько 

святого, сколько совершенное в его день преступление. Кто что-нибудь знает о святом 

Варфоломее? Да никто ничего не знает. Зато Варфоломеевская ночь печально известна — 

гибелью сотен гугенотов, вырезанных рьяными католиками во имя истинной веры. 

Хорошо святому Варфоломею в его райской ложе, оттого что у него есть свой день? 

Но День святого Валентина, он все-таки особенный. Он устроен специально для того, 

чтобы выражать чувства. Даже если ты очень долго терпел и ничего не выражал, в этот 

день можешь себе позволить. Взять и все изменить. Признаться кому-нибудь в любви. Как 

моя мама. Она послала В.Г. валентинку. По настоящей почте. Правда, валентинка пришла 

раньше времени. Но это ничему не помешало. Даже наоборот. Валентинка — это здорово. 

И я в тот день тоже надеялась получить валентинки. Хотя бы одну. От одного человека. 

Ради этой валентинки я готова была отказаться от всех остальных. 

Я готова была проиграть в конкурсе «У кого больше валентинок». Оказаться на 

последнем месте. Сама я уже написала: «Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю 

счастья, хороших подруг и друзей!» Сначала я просто написала: «Желаю хороших 

подруг». Но потом подумала немного и приписала «друзей». Мальчик ведь не может 

дружить только с девочками? Тем более — с одной девочкой? Ему тогда будет скучно. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3305 

 

Свою валентинку я опустила в картонный ящик на втором этаже. Возле того туалета, где 

недавно оторвали ручку. Теперь на двери была новая ручка, большая и блестящая, 

золотистого цвета — словно ее позаимствовали в каком-нибудь дворце. 

— Посмотрите, что мне написали! — Вера настойчиво протягивала Марсём какую-то 

бумажку. 

— У меня тоже есть! Видишь? — Марсём весело помахала стопкой сердечек 

с солнышками и цветочками. 

Но Вера не хотела поддаваться общему веселью. Она смотрела напряженно, и щеки ее 

были ярко-красного цвета. 

— Посмотрите! 

Марсём развернула записку — сложенную книжечкой, с изображением обязательного 

сердца на обложке. Автор послания не очень трудился над рисунком. Сердце было 

нацарапано синей ручкой, явно впопыхах, и выглядело каким-то худосочным: не то 

сердце, не то капля, вылезающая из плохо завинченного крана. 

Есть такая фраза: «Улыбка сползла с ее лица». Мне ничего не стоит это представить. 

Улыбка исчезает так же, как запись на доске, когда по ней проводят мокрой тряпкой — 

таким широким движением, сразу нарушая всякий смысл написанного. А потом 

подтирают штрихи и отдельные линии. 

Уголки губ Марсём еще не успели занять свое место. Но с глазами что-то произошло. 

И кто-то невидимый уже трудится не тряпкой, а мелом, выбеливая ее лицо. 

— Кто это написал? 

Вера дернула головой: 

— Не знаю. Кто-то из мальчишек, наверное. 

— А что там написано? 

— Не твое дело! — Вера злобно одернула Наташку, попытавшуюся заглянуть в записку 

из-за спины Марсём.— Позовите сюда мальчиков. Всех. 

Через некоторое время стали появляться мальчишки — парами, тройками, шумно 

переговариваясь. Но, взглянув на Марсём, они тут же стихли, их празднично-деловитое 

возбуждение мгновенно улетучилось. 

Марсём стояла совершенно прямо и крепко держала пальцами записку, чтобы всем 

было видно худосочное сердце. 

— Я хочу знать, кто это написал. 

— Что? Что? — мальчишки испуганно переглядывались. 

— Вот это. Вот эту записку. 
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— А что там? Что написано? — всех вдруг одолело неудержимое любопытство. Что 

может сделать валентинку ужасной? 

— Кто написал, знает. И у меня нет желания это озвучивать. Но я прошу этого человека 

признаться. Пусть не сейчас — позже. После уроков. Будет очень плохо, если он не 

признается. Нам всем будет очень плохо. 

Девчонки переглядывались, мальчишки пожимали плечами и переминались с ноги на 

ногу. 

— Разговор закончен,— Марсём вдруг сразу устала.— День святого Валентина 

отменяется. Больше никаких записок. Пока не найдется автор. Садитесь на места. 

Жорик попробовал протестующе загудеть. Но большая Настя цыкнула, и стало ясно: 

дело серьезное. 
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Вечером позвонила Наташка. 

Я сейчас к тебе приду. У меня важные новости,— заявила она и бросила трубку. 

Новости, конечно, касались записки. Наташка начала прямо с порога. 

— Ты знаешь, что было в записке? Знаешь? Там просто ужас! Там такое! 

— А ты откуда знаешь? 

Мне Настя рассказала. Она рядом с Веркой стояла, когда записку передали. И все 

видела. 

— Ну, и что там? 

— Ой, ужас! Я даже вслух сказать боюсь! — Наташка принялась зажимать себе рот 

руками, словно пытаясь засунуть обратно рвущиеся наружу слова. 

— Да говори же ты! 

Наташка на секунду замерла, выпучила глаза и выпалила: 

— «Верка, я хочу тебя трахнуть!» 

— Ты что — с ума сошла? 

— Я же говорю — ужас! Верка целый вечер ревет. 

— Ревет? 

Угу. А сначала смеялась. Когда записку получила. Развернула — и давай смеяться. 

Настя спрашивает: «Ты чего?» А она не отвечает — все смеется. Потом говорит: «Сейчас 

я тебе покажу!» И показала. Только Настя не засмеялась. Настя сказала, это неприличные 

слова. Верка говорит: «Сама знаю, что неприличные!» — и пошла жаловаться. 

— А ты думаешь, это кто? Кто написал? 

Кто, кто! Кравчик, конечно! И Настя так думает. И Жорик с Илюшкой. 

— А они что — знают про записку? 
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— Да все уже знают. Верка говорит, этому Кравчику не поздоровится. Его завтра из 

школы выкинут. Веркина мама пойдет и выкинет. И другие родители. Потому что этот 

Кравчик настоящий развратник. 

Видимо, на моем лице отразилось сомнение. Заметив это, Наташка перешла 

в наступление: 

— Да, развратник. Так Надина бабушка сказала. Ты сама-то знаешь, что такое 

«трахнуть»? 

— Думаешь, ты одна такая умная? 

— А спорим, не знаешь! 

— Не буду я спорить. 

— Вот и не спорь. Это гадость, рудименты и атавизмы. Веркина мама сказала Настиной 

маме, что за такие слова этого Кравчика убить мало. А уж выкинуть — святое дело. 

Слово «святое» неприятно меня задело. 

— А Марсём знает, что Кравчика хотят выкинуть? 

Наташка пожала плечами. Сейчас уже не имело значения, знает ли Марсём. 

Преступление было налицо. И преступника должно было настигнуть возмездие. 
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Марсём в то утро опаздывала. Она появилась в дверях, на ходу скидывая шубу, и так 

и замерла у входа, забыв одну руку в рукаве. 

Мы сидели за партами — как положено. И, быть может, с умными лицами. По крайней 

мере, сидели мы тихо и слушали внимательно. Говорила Верина мама. 

Верина мама появилась в классе рано утром, как и обещала. И еще с ней пришли мама 

Кати и Надина бабушка. У Надиной бабушки оказался очень строгий командный голос, 

и она велела нам сесть. Мы уже знали, что будет, что должно произойти, и быстро заняли 

свои места. 

После этого Верина мама подошла к Кравчику и приказала ему встать перед классом. 

— Взгляните на этого мальчика! — сказала она, едва сдерживая отвращение.— Его 

поведение отвратительно. Этот мальчик больше не будет здесь учиться. Наш 

родительский комитет потребует его отчисления, и сейчас он вместе с нами пойдет 

к директору. А там расскажет, где он научился разным плохим словам. Может, его мама 

с папой так воспитывают? 

Что здесь происходит? — Марсём наконец стянула шубу с плеча и положила ее прямо 

на парту, за которой должен был сидеть Кравчик. 

Мы, Маргарита Семеновна, написали коллективное письмо. Мы не позволим, чтобы 

этот хулиган оскорблял наших детей… 
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— Покиньте, пожалуйста, класс, сейчас же! — Марсём говорила холодно и отчетливо, 

не допускающим возражения тоном. И, не дожидаясь исполнения своей команды, 

повернулась к мамам спиной.— Кравчик, пройди на место. На счет «три» открываем 

тетради по русскому языку. Раз-два-три. Диктант. 

— Маргарита Семеновна… 

— До административной работы осталось меньше недели. Все разборки — после 

уроков. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра… Вера, я уже диктую. 

Мамы взяли сумочки и неловко вышли. 

— Вороне где-то Бог послал кусочек сыра… Бог мой! Так это ты написал? — голос 

Марсём вдруг разом изменился. Сейчас в нем звучало неподдельное отчаянье. 

Кравчик отрицательно замотал головой. 

— Леша?! 

— Не писал я. 

— Леша! 

— Это Егор написал! 

— Что? Кто это сказал? 

— Это Егор написал! — Ромик поднялся с места. В наступившей тишине его тоненький 

голосок казался оглушительным.— Он мне сам сказал. Он сказал, я Верке записку 

написал. 

Сейчас посмеемся. И бросил в ящик. Я сам видел. 

Все разом обернулись. Егор сидел на последней парте, насупившись и ни на кого не 

глядя. 

— Это написал Егор? — зачем-то переспросила Марсём, хотя Егор и не думал 

отнекиваться. 

— Он сначала думал признаться,— попробовал заступиться за друга Ромик.— Но 

потом на Кравчика подумали. И он… Он не стал признаваться. 

— Не стал признаваться? Ну, да. Конечно. Хорошо. То есть — нехорошо. Но мы 

должны работать. У нас ведь скоро контрольная. На чем мы остановились? — Марсём 

зачем-то подошла к окну и ткнула пальцем в горшок с цветком.— Да, а цветы давно 

поливали? Надо полить цветы. Прямо сейчас. А то земля совсем сухая. Хотя — лучше 

потом. Сейчас надо писать. На чем мы остановились? На какой вороне?.. Нет, не могу. 

Я не могу!.. 

Марсём тяжело опустилась на стул и некоторое время смотрела перед собой. Мы 

боялись шелохнуться. 
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— Дети, извините! Я правда не могу. Не могу вести урок. Я пойду скажу, вам пришлют 

кого-нибудь. Да, другого. 

Она поднялась и потянула к себе шубу, которая так и осталась лежать на парте 

Кравчика. Шуба, как непослушный зверек, зацепилась застежкой закрай стола. Кравчик 

протянул руку и выпустил шубу на свободу. Марсём вяло кивнула, взяла вещи и вышла. 

И больше не вернулась. 

Дневник Марсём 

С чего они взяли, что Корчак по дороге в Треблинку рассказывал детям сказки? С чего 

они это взяли? Ведь никого не осталось в живых. Никого, кто мог бы свидетельствовать. 

Другая запись 

Какое говно — внутри и снаружи. Плевать на потомков. 
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Было как в первый день каникул. Только совсем безрадостно. Нам ничего не задали 

и после третьего урока распустили по домам. Так рано дедушка не мог приехать в школу, 

и мы с Наташкой решили идти пешком. Далеко, конечно. Но у нас было много времени. 

Очень много ненужного времени. 

Наташка шла, загребая снег носками ботинок, и жевала булку. Я отказалась жевать 

вместе с ней, поэтому она решила делиться с птицами: то и дело останавливалась 

и выкидывала в сторону от дорожки пригоршню крошек. Ей хотелось угостить воробьев, 

но налетали голуби. Они появлялись быстро и в большом количестве, толкались, жадно 

склевывали, теряли крошки, перехватывали друг у друга добычу. Воробьи же пушистыми 

комочками оседали на каком-нибудь невысоком кустике поблизости и зачарованно на все 

это смотрели. 

— Кшш! — взмахивала Наташка руками.— Дайте маленьким место! Не люблю 

голубей. Паразиты городские,— объясняла она свою жестокость. 

Оклеветанные голуби неохотно взлетали, часто и громко хлопая крыльями, но скоро 

возвращались и снова принимались суетливо толкаться. 

— Вот ведь настырные. Вас что — привязали? — возмущалась Наташка, и мы 

отправлялись дальше. 

— Как ты думаешь, наши ангелы, они сейчас где? — спросила я, глядя на голубей. 

— Ой, ты знаешь, я должна тебе что-то рассказать… 

Я почувствовала в Наташке опасное вдохновение. Так случалось, когда она решала 

бороться с неправильностями мира своими средствами. 

— Один ангел застрял. На шкафу в классе. 

Шкаф стоял прямо за партой Егора. 
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— С чего ты взяла? 

— Когда Ромик все рассказал, я повернулась посмотреть на Егора. И нечаянно 

посмотрела на шкаф. А там суккулент такой большой стоит. 

С момента приобщения к лягушачьей теме Наташка то и дело употребляла неизвестные 

простым смертным словечки. 

— Суккулент — это что? Из книжки про лягушек? 

Наташка фыркнула. 

— Это растение такое, навроде кактуса. У него еще цветочки бывают красные. 

— Декабрист, что ли? 

Наташка кивнула. 

— А при чем здесь ангел? 

— Понимаешь, раньше у этого суккулента веточки вверх торчали. А когда я на него 

посмотрела, они все наклоненные были. Как будто их сверху придавило. Я думаю, это 

ангел. Егора. Точно-точно! Он, наверное, взлетал, когда Ромик рассказывать начал. А как 

услышал, так и завис в воздухе. И приземлился на этот декабрист. В самую середину 

веточек. И еще, знаешь что? Этот ангел был потный. 

— Ну, что ты придумываешь? 

— Ничего я не придумываю. Я потом подошла ближе, и на меня капля упала. Скажи, 

откуда там взялась капля? Может, у нас в классе по потолку тучи ходят? 

— Какая же ты врушка! 

— Врушка? Я, между прочим, в «Занимательной анатомии» читала, что люди от 

волнения вспотеть могут. Или когда переживают очень. У меня знаешь какие ладони 

потные были, когда я профессору отвечала? Платком вытирать пришлось. Носовым. И он 

весь промок. 

— Эта «Анатомия» про людей, а не про ангелов. Может, у ангелов другая анатомия. 

Может, у них вообще никакой анатомии нет. 

— А ты чего взбесилась? Что ангел вспотел? Да на его месте любой бы вспотел. От 

расстройства. Ему, может, срочно лететь надо было. Самолет спасать или корабль. 

А тут — такое! «Верка! Я хочу тебя трахнуть!» — противным голосом процитировала 

Наташка. 

В горле образовалась тяжесть. Словно кто-то сидел внутри и давил. Даже шея устала. 

Я с трудом сглотнула: еще немного — и заплачу. Разревусь. 

Прямо на всю улицу. Некоторое время мы тащились молча. Наконец я решилась: 

— Как ты думаешь, почему он ей написал, а? Он что — влюбился? 
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— А хоть бы и влюбился? Тебе-то что? Может, ты хотела, чтобы он тебе такое 

написал? 

Я промолчала. Наташка остановилась, удивленно на меня взглянула и вдруг заорала: 

— Ты что — совсем дура? Ты что, в этого дурацкого Егора втрескалась? В труса этого? 

— Он не трус, не трус,— я чувствовала, что скажу сейчас глупость, страшную 

глупость. Но получилось как-то само собой: — Он же Дрэгона победил. 

— Победил Дрэгона! Ха-ха-ха! — в свое «ха-ха» Наташка вложила весь возможный 

сарказм.— Нет, вы слышали? И что с того, что он тогда победил? А сейчас — струсил. 

Сделал гадость и свалил на другого. Специально все подстроил, чтобы Кравчика выгнали. 

Предатель! 

— Он не специально. Не специально! — я тоже кричала.— Он хотел признаться. 

— Да откуда ты знаешь? 

— Он не мог не хотеть. Не мог. Он просто не успел. Сначала испугался, а потом не 

успел. Я его понимаю. 

— Ты его понимаешь? Ты его понимаешь? — от возмущения Наташка даже 

поперхнулась.— Ну, считай, что твой ангел тоже застрял! 

— При чем тут мой ангел? 

— Потому что ты защищаешь этого Егора,— злобно сказала Наташка.— А из-за него 

ушла Марсём. И она, может быть, не вернется. Никогда! Хотя зачем она тебе? Ты можешь 

сидеть в классе и любоваться на своего Егора. Ну, и любуйся. Пока не треснешь. И пусть 

он тебе свои дурацкие записки пишет, свои рудименты и атавизмы: «Алиночка, я хочу 

тебя трахнуть!» 

Она резко повернулась и бросилась от меня прочь, прямо через дорогу. 

— Наташка! Машина! 

Машина затормозила. Из окошка высунулся шофер и выругался. Но Наташка не 

слышала. Она уже бежала по другой стороне улице, в ярости размахивая портфелем. 

Взлетели с мостовой потревоженные голуби, но тут же вернулись — назад к своим 

крошкам. Как привязанные к земле ангелы. 

До дома было еще далеко. 

30 

На следующий день Марсём в школу не пришла. Вера и Егор тоже не пришли. И еще 

не пришел Ромик. Он заболел гриппом. Настя сказала, ничего удивительного. Ромик часто 

болеет. Он слабенький. А вчера его еще и продуло на улице, пока он бабушку ждал. Долго 

ждать пришлось. А Наташка пришла. Она даже не опоздала. Она надеялась: вдруг Марсём 
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все-таки появится? И пришла пораньше, чтобы лишний раз ее не расстраивать. Но 

расстраиваться было некому. 

Уроки вела другая учительница. Мы сидели тихие и вялые. Разговаривать не хотелось. 

Даже на переменах. О чем говорить-то? Так что учительница была довольна: «Мне про 

вас такое наговорили. Пугали по-всякому. А вы — ничего. Нормальные. И примеры 

решать умеете. Даже с задачей справились». Она захлопнула журнал и собралась уходить. 

Наташка подняла руку. 

— Да. 

— А Маргарита Семеновна когда придет? 

— Маргарита Семеновна? Не знаю. Она заболела. 

— А чем она заболела? Она поправится? 

— Ну, это не ко мне. Пусть ваши родители выясняют эти вопросы с администрацией. 

Я справок не даю. Мое дело — к контрольной вас подготовить. 

И она недовольно двинулась к двери. Наташка продолжала стоять. 

— А вообще,— учительница остановилась и повернулась к нам,— вы свою Маргариту 

Семеновну довели. Вот что я должна вам сказать. 

И вышла. 

31 

Самолет разбился на следующий день. 

«Сегодня над Боденским озером в швейцарском воздушном пространстве произошло 

столкновение российского Ту-154 „Башкирских авиалиний“ с грузовым „Боингом-757“ 

компании DHL. Погибли 70 человек, подавляющее большинство погибших — дети»,— 

суровым тоном сообщал диктор. 

— Папа, ты только послушай! — громко звала мама дедушку.— Ты только послушай, 

какой кошмар! 

Дедушка уже пришел в кухню и, нахмурившись, смотрел на экран. 

— Подавляющее большинство погибших — дети! И говорят, это были лучшие дети 

республики. Они летели отдыхать за границу. Получили путевки за победы в олимпиадах. 

Какой кошмар! 

Я вдруг поняла, что не могу больше сдерживаться. Меня охватило чувство ужасного 

бессилия. Я еле добралась до дивана, забилась в угол, накрылась с головой пледом 

и разрыдалась. 

— Алина! Алиночка! Что с тобой? 

— Это ангелы, наши ангелы! Они больше не летают. 

— Что ты такое говоришь? Ты бредишь? 
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— Ты не понимаешь. Марсём говорила, ангелы не могут лететь по делам, если человек 

поступает плохо. Они тогда привязаны. Как голуби к крошкам,— сглатывая слезы, 

я пыталась объяснить маме, что происходит.— Наши ангелы не могут взлететь! Они все 

застряли! В кактусах! 

— Нет, вы только подумайте! Эта Марсём совершенно запудрила вам мозги! Своими 

вечными выдумками. Полным отсутствием чувства реальности! Ей это уже аукнулось. Но 

никто не извлек из этого урока! 

Мама открыла мне лицо и обняла прямо поверх пледа. 

— Послушай, девочка моя! Никаких ангелов нет. Это только образ! Поэтический образ. 

Ты же не веришь в Бабу-ягу? Будто она ест плохих детей? Не веришь, правда? Ангелы — 

это то же самое. То, что самолет разбился, конечно, ужасно. Но ангелы тут ни при чем. 

Это халатность авиадиспетчеров. Самолеты разбиваются, такое случается. Тонут корабли 

и подводные лодки. И машины сбивают пешеходов — даже на тротуарах. Но маленькие 

дети не могут за это отвечать. Понимаешь? Не могут! Они даже за себя отвечать не 

умеют. За свое поведение. 

Я выдернула из рук мамы кусок пледа, снова натянула на лицо и заплакала еще 

сильнее. 

— Оленька! У тебя, кажется, пирог горит,— осторожно заметил дедушка. 

— Ой,— спохватилась мама.— Тут не только пирог, тут все на свете, того и гляди, 

сгорит! — и кинулась в кухню. 

Дедушка присел на диван и стал слушать, как я плачу. Я стала уставать. Рыдания 

стихли, но слезы еще текли. 

— Знаешь,— заметил дедушка, когда я уже могла его услышать,— мне кажется, все 

еще можно исправить. С ангелами. 

— Думаешь, можно? — я откинула плед с лица. Неужели есть какая-то надежда? — 

И они тогда полетят? 

— Полетят. 

— Ведь так уже было. С магнитиками. Помнишь? 

Дедушка кивнул и погладил меня по голове. Он всегда гладил меня по голове, чтобы 

успокоить. 

— Деда, а она вернется? 

— Если ангелы полетят — вернется. 

— Ты уверен? 

— Абсолютно. Тут все дело в живой воде. 

— В живой воде? — я откинула плед и теперь ловила каждое дедушкино слово. 



Усі художні твори зарубіжної літератури (хрестоматія). 8 клас 3314 

 

— Помнишь сказку про Ивана-царевича? Его ведь убили. Родные братья, кажется. 

И нужна была живая вода, чтобы привести царевича в чувство. Это как раз об этом. 

Жажда — страшная вещь. Знаешь, чего человек больше всего жаждет? — дедушка снова 

погладил меня по голове.— Разделенности. Чтобы кто-то разделил с ним самое главное. 

Надо только подумать, что тут может стать живой водой. 

— Что Марсём хотела с нами разделить? А вдруг мы не догадаемся? 

— Нужно подумать. Хорошенько подумать. Всем вместе. 

— Можно спросить у В.Г. Он же знает Марсём. Он с ней дружит! Деда, он сегодня 

придет? 

— Да, должен. Я, правда, не уверен, что сегодня получится. 

— Но ведь можно попробовать? 

— Да-да, конечно,— дедушка вдруг стал думать о чем-то своем. 

Но я уже ожила. Вечер — когда же он наступит? 

32 

В последнее время В.Г. приходил почти каждый день. Они с мамой даже смеялись, как 

это всем надоело: ходит туда-сюда! Надо это дело поскорей прекратить. Но поскорей не 

получалось. В.Г. решил переехать к нам после того, как они с мамой распишутся. 

Оставалось еще две недели. 

В этот раз мама почему-то нервничала. Оказалось, В.Г. придет не один. 

— Ас кем? 

— Не спеши — узнаешь,— уклонилась от ответа мама и пошла хлопотать в кухню. 

Но я спешила. Мне так нужно было поговорить с В.Г.! 

Наконец раздался звонок. Я бегом бросилась к двери, торопя замки и цепочки. Дверь, 

наконец, открылась. 

— Здравствуйте, дядя Володя! — крикнула я. И остолбенела. На дороге стоял не один 

В.Г.… Их было два: один всегдашний, которого я ждала, а другой — точно такой же, 

только намного моложе и без бороды. И еще у него были рыжие волосы. Такие же 

кудрявые, как у В.Г., только рыжие. 

— Вот, познакомься, Алина,— сказал старый В.Г.— Это Матвей. Мой сын. 

— А разве,— я замялась,— разве у вас был сын? 

— Как видишь! — неловко засмеялся В.Г.— Может, раньше и не было. А теперь — 

есть. 

— Просто он забыл о моем существовании,— решил пошутить рыжий.— А тут раз — 

и сюрприз. 

— Что правда, то правда — сюрприз,— согласился В.Г. 
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— Ну, что же вы стоите в дверях? Проходите, пожалуйста, к столу,— в коридорчике 

появилась мама.— У меня уже пирог стынет! 

— Ого! Как нас встречают! Добрый вечер! — и Матвей чуть поклонился, желая 

высказать маме свое почтение. 

Тут все мы рассмеялись: он поклонился точно так же, как это делал В.Г., когда только-

только появился у нас в доме. Матвей слегка растерялся и смотрел вопросительно. 

— Вы точная копия Володи! Он бы не смог от вас отказаться — при всем желании! — 

объяснила мама. 

— Но он отказался, как я понимаю. 

— Давнее дело,— В.Г. постарался, чтобы фраза прозвучала полегче.— Выбора мне 

тогда не оставили. Твоя мама на этом настояла. Считала, вам с ней так будет лучше. 

— Поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы его отыскать,— Матвей кивнул 

в сторону В.Г. 

— Ну, проходите, проходите,— теперь к маме присоединился дедушка.— 

И расскажите нам все по порядку. Это ведь настоящий детективный сюжет, как 

я понимаю? 

— Есть немного,— засмеялся Матвей, следуя за дедушкой и усаживаясь за стол.— 

Пришлось покопаться в архивах, по адресным бюро побегать. У меня ведь на руках 

только свидетельство было. О рождении. Копия. Случайно сохранилась. А так у меня 

и фамилия другая. 

— Архивы — это ведь вам близко? — мама решила разнообразить беседу.— Вы же 

в историко-архивном учитесь? На каком курсе? На втором? Этот такой престижный ВУЗ. 

И конкурс туда очень большой! Как только вы решились туда поступать? 

— Это не я решил, это отчим. У него там связи. 

— Отчим? — у мамы никак не получалось вывести беседу в безопасное русло. 

— У нас в семье все отчим решал. До последнего времени. А мать только и знала, что 

твердила: слушай отца, слушай отца! А потом выяснилось, что он никакой не отец. 

Я вдруг представила, как мама Матвея, маленькая рыжая женщина (почему я решила, 

что она маленькая? Потому что моя мама была маленького роста?), стоит в кухне 

и говорит строгим голосом: «Ты сегодня совсем не занимался. Так поздно! Где тебя 

носило? И тебе не стыдно? Отец пашет с утра до вечера! Только чтобы у тебя все было. 

А ты? Где твоя совесть?» А Матвей бубнит, глядя себе под ноги: «Пашет он! Кто его 

просил! Тоже мне! Отец! Видали мы отцов и получше». 

Это не тайный умысел. Это просто наглость. Чтобы сделать своей маме больно. За то, 

что она ругается. И за то, что она права, а он — виноват. И из-за того, что Матвей виноват, 
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он хочет обидеть свою маму. И говорит это жестокое: «Тоже мне — отец! Видали мы 

таких отцов!» 

И его рыжая мама вдруг меняется в лице, опускается на табуретку рядом с кухонным 

столиком и кладет перед собой руки, внимательно рассматривая пальцы. Она долго-долго 

рассматривает пальцы, а потом говорит, не глядя на сына: «Я давно должна была тебе 

рассказать… Но я думала, так будет лучше… Так всем нам будет лучше!» Матвей 

ошарашен. Он ничего такого не хотел. Он только хотел подразнить маму. 

А получилось — дразнил судьбу. Но, говорит рыжая мама, пришла пора сказать. Пусть 

Матвей знает. Тогда он лучше поймет, что сделал для него этот человек, его отчим. 

Но Матвей понимает что-то другое, свое. Он как раз рассказывает: теперь ясно, почему 

у них с отцом (то есть — с отчимом) возникали все эти конфликты; почему тот взрывался 

по пустякам, и кричал на него, и все время что-то требовал. Он чужую породу чувствовал, 

вот что! Он в нем дурную наследственность подозревал. И хотел ее вытравить. Он 

однажды даже отлупил Матвея. За то, что тот спер у соседского мальчишки игрушечный 

танк. Знаете, были такие коллекционные машинки? Матвей их собирал. А этот танк, он 

очень редкий. И мальчишке тому совершенно не нужен был. Но меняться мальчишка не 

захотел — из вредности. И тогда Матвей этот танк утащил. Пришел в гости, положил 

потихоньку в карман и унес. А отец, то есть отчим, обнаружил. И хлопнул его по заднице. 

Сказал, воров в его роду не было и не будет. Придумал тоже — в роду! Но это полдела: он 

заставил Матвея унижаться — тащиться к тому мальчишке, возвращать танк, прощения 

просить. А Матвей хотел машинку просто под дверь подложить. Все равно бы ее 

обнаружили. И еще был случай… 

— Это непросто, молодой человек! Очень непросто! — дедушке хотелось придать 

своим словам больше веса, поэтому он и обратился к Матвею так церемонно. Точно так 

же, как когда-то обращался к В.Г.— Жизнь в семье не бывает гладкой. Даже когда люди 

друг друга любят. 

Я испугалась, что дедушка сейчас начнет рассказывать про бабушку, а Матвею будет 

смешно. Но дедушка не начал. 

— И, случается, возникают споры. Между родными или просто близкими людьми. 

— Знаете, отчим — он отчим и есть. Он никогда родного отца не заменит! У меня опыт 

есть,— это Матвей произнес очень авторитетно, с уверенностью, что никто из 

присутствующих не сможет его оспорить. 

Мама выглядела испуганной. Матвей быстро взглянул на меня, потом — на В.Г., что-то 

вдруг сообразил и понял, что допустил тактическую ошибку.— Ну, вас я в виду не имею, 
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у вас, может, все по-другому сложится. Тем более близость по духу. Владимир мне 

столько рассказывал! Говорит, люди такие хорошие. И мы теперь все дружить сможем. 

Да-да, давайте дружить,— поддержал Матвея дедушка. Мы как раз хотели обсудить 

одну важную тему. 

— О живой воде,— я, наконец, сумела встрянуть разговор. Дядя Володя! Как вы 

думаете, что может быть живой водой для Марсём? 

— Вы что — сказки народные изучаете? — Матвея тема явно не вдохновляла. 

Нет, мы пытаемся понять жизнь,— уточнил дедушка.— Вы, Володенька, Маргарите 

Семеновне не звонили? Как она себя чувствует? 

— Пытался. Но она к телефону не подходит. Муж говорит — переутомление. Просил 

пару дней не тревожить. Говорит, нужно дать ей время в себя прийти. Если появятся 

новости — сообщу обязательно. 

Тут зазвонил телефон. 

— Извините,— мама встала из-за стола и прошла в комнату. 

Матвей воспользовался паузой и стал рассказывать, как ему удалось разыскать В.Г.… 

Как он позвонил и попросил встретиться. А кто звонит, не сказал. И что до сих пор не 

может без смеха вспомнить лицо В.Г., когда тот его первый раз увидел. А дома не знают, 

что Матвей разыскал отца. 

Он решил не говорить. Чтобы мать не тревожилась. Ей только дай повод, она день 

и ночь тревожиться будет. И отчима он по-прежнему зовет «папа». Все-таки тот его 

вырастил. Чего уж тут! У него теперь такая двойная жизнь, как в романе. Вот знакомые 

новые появились. И Матвей обвел сидящих за столом широким жестом. 

Мамы долго не было. Наконец, она вернулась. На лице ее застыло странное выражение. 

Словно она боялась, что глаза и губы будут жить своей жизнью, и по ним можно будет 

о чем-нибудь догадаться. О чем-то, что знать никому не полагалось. 

— Оля, что-нибудь случилось? — В.Г. глядел на маму с удивлением и тревогой. 

Нет, нет, ничего. Переходим к чаю? — мама оглядела присутствующих и с деланной 

бодростью принялась собирать тарелки.— Вы уже ситуацию в Алинином классе 

обсудили? 

Обсуждение как-то не клеилось, потому что Матвей ничего не понимал и начал 

скучать. Из-за этого чай прошел вяло. Наконец В.Г. решил, что пора уходить. Перед 

уходом он еще раз взглянул на маму: 

— У тебя все нормально? 

Мама кивнула — странно отчужденно: 

— Да-да. Я позвоню. 
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В этот вечер она не поцеловала В.Г. на прощанье. Наверное, из-за Матвея. Просто 

махнула им обоим рукой. 

В дверях В.Г. оглянулся. 

— Я о живой воде. Маргарита верит в слово. По крайней мере, верила раньше. Может, 

Алинке это как-то поможет. 

Дверь закрылась, и шаги уходящих гостей скоро смолкли. 

— Вполне толковый молодой человек,— заметил Дедушка.— Конечно, он сделал 

сложное открытие, и период в жизни у него непростой… Оленька, что с тобой? Ты же не 

изменишь своих планов из-за появления Матвея? 

Ведь Володя не скрывал эту историю — с отказом от ребенка. Он тебе полностью 

доверяет. 

— Из-за Матвея? Нет,— мама тяжело вздохнула, и губы ее задрожали.— Матвей здесь 

ни при чем. 
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— Добрый день! Я бы хотела поговорить с Алиной! Здравствуй, Алиночка. Это Лидия 

Петровна, мама Леши Кравчика, твоего одноклассника. Я по поводу Маргариты 

Семеновны звоню. Мы тут разговаривали и подумали тебя в гости пригласить. Чтобы ты 

совет дала. Лешенька говорит, ты лучшая ученица в классе. И Маргарита Семеновна тебя 

очень любит. Надо вместе подумать, что дальше-то делать. Вот и Егор так считает. Он тут 

у нас сидит. 

— Егор? 

— Да. Они тут с Лешенькой третий день уже сидят. Разговаривают. Ну, и играют 

немножко. Слезами-то горю не поможешь. Ну, так как? Ты сможешь к нам в гости 

прийти? Мы в том доме, что рядом со школой, живем. У нас там мастерская. Лешенька бы 

тебя на остановке встретил. Они бы вместе с Егором встретили. Еще мы Петю позвали. 

Вот они вас двоих и встретят. Сможешь приехать? 

Живая вода! Живая вода! Я не успела положить трубку, как телефон зазвонил снова. 

— Это я. Ты слышишь? У меня такие новости, такие новости! 

— Ты же со мной не разговариваешь! 

— Это я вчера не разговаривала. А сегодня мне надо тебе что-то сказать. Что-то 

важное. Егор признался! Пошел к Кравчикам и признался, что сам записку написал, 

а Лешку подставил. Представляешь? Прямо родителям его сказал! 

— Откуда ты знаешь? 

— Мне Петя рассказал. Ему мама Кравчика звонила. Твой телефон спрашивала. 

А зачем ей твой телефон? 
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— Я сейчас еду к ним в гости. Нужно подумать, как все исправить. 

— Я с тобой! Ты меня подожди, на остановке! 

— Петя тоже едет. Только попробуй опоздать! 

— Ни-ни. 

Дедушка вызвался нас отвезти. Всех троих. Прямо до дома. Так что встречать на 

остановке нас не пришлось. Дверь открыла мама Кравчика. 

— А мы уж заждались! 

Я с удивлением рассматривала витую лестницу, тазы с глиной и выставленные в ряд 

головы. Некоторые головы были белыми, как в Пушкинском музее. А некоторые были 

обмотаны тряпками. С потолка свисала люстра из гнутых вилок. И еще вокруг стояли 

горшочки и вазочки с сухоцветами. 

— А вы же и не были у нас ни разу! Оглядитесь, оглядитесь! Лешенька, что же, не 

говорил ничего? Что мама с папой у него художники? Это вот Леонид Петрович делает,— 

мама показала на головы.— А я вот цветочками увлеклась. Букеты составляю. Их 

и покупают неплохо. Вот мы тут Маргарите Семеновне к женскому дню готовили. Всей 

семьей. И Лешенька участвовал. 

Мы топтались у входа, не зная, что делать и на что смотреть. Вот бы дедушка видел! 

Вот бы все видели. Может, им надо было Марсём в гости пригласить? 

Первым нашелся Петя. Он деловито пожал руку появившемуся откуда-то сверху, 

с антресолей, Кравчику и хлопнул по плечу Егора. 

Егор махнул рукой: 

— А мы тут с Лешкой подружились. 

— Ма! Я самовар поставлю! — Кравчик был в вязаных тапочках и улыбался во весь 

рот. 

— Поставь, поставь. Тут-то какой самовар! Электрический. А в деревне у нас 

настоящий. Растапливать надо. Сапогом пар нагонять. Лешеньке нравилось очень. Он 

и ставить его сам научился. Вот приедете как-нибудь, мы вас удивим. 

Живая вода! Живая вода! 

Было уютно и очень по-домашнему. Кравчик то и дело вскакивал из-за стола, чтобы 

что-нибудь принести. Он ловко управлялся с подносом, и с самоваром, и с чашками. 

— Ну, давай-ка, Лешка, не скачи. Поговорить надо,— дал команду Леонид Петрович. 

Кравчик тут же сел на место.— Кто говорить начнет? Надо же нам придумать что-то. 

Чтобы Маргарита Семеновна на работу согласилась вернуться. А то нехорошо без нее. 

Нехорошо. 

Все посмотрели на меня. Я набрала в грудь побольше воздуха. 
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— Нам, знаете, надо такое придумать, чтобы было, как живая вода. Чтобы Марсём 

поняла: мы без нее не можем. 

— А живая вода — это что? — не понял Кравчик. 

— Ну, это значит, то, что Марсём сейчас больше всего нужно. Что она больше всего 

любит,— пояснила Наташка. Все-таки она была моя лучшая подруга. 

— А что она больше всего любит? — поинтересовалась Лидия Петровна. 

Все посмотрели друг на друга. 

— Сказки,— неуверенно предположил Егор. 

Наташка тут же принялась спорить: 

— Она вообще книжки любит. И по анатомии, и про животных разных. 

— Да. Слова,— вспомнила я совет В.Г.— У нас один знакомый есть. Он и Марсём 

знает. Он еще мальчишкам мечи вручал, когда Дрэгона победили. И потом опыты 

приходил показывать. Помните? 

Все, кроме Кравчиков, закивали. 

— Он говорит, Марсём в слова верит. 

— Я понял! — Петя с силой хлопнул себя по лбу. Наташка даже вздрогнула 

и осуждающе на него посмотрела: там, в голове, мозги все-таки. Но Петя осуждения не 

заметил.— Надо письмо послать. 

— Правильно! Письмо! — Егор вскочил с места.— И там все написать. Что мы больше 

так не будем. 

— Это мальчишки должны написать. Что они не будут,— сказала Наташка 

и насупилась.— Это из-за них Марсём заболела. 

— А вы тоже дверь ломали! 

— А вы больше хулиганили! 

— Я тоже думаю, мальчишки должны написать,— сказал Петя.— Это по-рыцарски. 

— Только надо, чтобы все писали. 

— А как же всех собрать? 

— А помните, как в «Тимур и его команда»? Тимур в сарае на чердаке начинает колесо 

крутить, а по дворам банки и жестянки звонят. Телеграф такой! Я читал! — похвастался 

Кравчик. 

— А кто у нас будет Тимур? 

— Тимур? Да не нужен нам Тимур. Нам колесо нужно. 

— А ну, не придумывать глупости! — Леонид Петрович цыкнул на Лешку.— Колесо 

вам тут не поможет. Зачем вам колесо, когда телефон есть? Позвоните, предупредите. 

Пусть ваши ребята после уроков завтра останутся и все, как надо, сделают. 
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— Да, завтра. А то поздно будет. Ведь потом каникулы! Не соберешь никого. 

— Ну, мы тогда побежим, звонить,— Наташка вскочила.— Только вы хорошо 

напишите, правильно. Ладно? 

— Будь спок! — Егор успокоительно махнул рукой. 

— Да, и еще,— крикнула вдогонку Лидия Петровна.— Цветочки в классе полить не 

забудьте. А то забываете, и сухая земля воды не держит. Лешка в прошлый раз так 

большой цветок залил, что вода два дня со шкафа капала. А вытирать некому было. Не 

забудете? 

Мы кивнули. И побежали. 
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— Алиночка! Послушай, детка. Владимир Григорьевич не сможет к нам переехать. Все 

изменилось. 

— Из-за Матвея? 

— Нет, девочка. Я должна тебе сказать что-то важное. Очень важное. Скоро в Москву 

прилетит твой папа. Он хочет с тобой встретиться. И, быть может, пригласит тебя 

погостить. 

Мама смотрела на меня с нескрываемой тревогой. 

— Папа полетит на самолете? 

Мама кивнула. 

— И ты не будешь расписываться с В.Г.? 

Мама не ответила. Только едва заметно вздохнула. Мы немного помолчали. 

Я подумала, жалко, что в мозгу не открыли центр любви. И его нельзя отключить. Как 

утюг. 

— Но ведь у В.Г. теперь есть Матвей, правда? А с самолетом ничего не случится. 

Потому что мы нашли живую воду. Мама, мы нашли живую воду! 

Мама обняла меня, крепко прижала к себе и стала укачивать. Как маленькую. Она не 

хотела, чтобы я видела в ее глазах слезы. 

Эпилог 

«Дорогая Маргарита Семеновна Мы вас очень ждем и любим. У нас образовался 

мужской коллектив и от его имени мы (зачеркнуто) я говорю что постараемся чтобы у нас 

в классе больше такого не происходило. Надеюсь что у нас получится это организовать. 

Вечно ваш четвертый А класс» 

Дневник Марсём 
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Сегодня получила записку от мальчишек. Пунктуация — никуда. И, конечно же, 

безударная гласная! А до конца учебного года, между прочим, меньше двух месяцев. 

И еще спектакль выпускной. Сплошная головная боль! 

Другая запись 

А что еще мог рассказывать Корчак своим детям? 

Конечно, сказки. 

Послесловие автора 

Я читала «Короля Матиуша» своим ученикам. Читала — и рассказывала легенду 

о смерти Януша Корчака, о том, как он погиб со своими воспитанниками в фашистском 

концлагере Треблинка. Мог спастись, но не стал этого делать. Предпочел отправиться 

вместе с детьми. Не захотел их бросить. 

Может быть, это самое важное, что я успела рассказать детям за двадцать лет своей 

учительской жизни. Да, думаю, это самое важное. 

Потом я написала роман «Когда отдыхают ангелы» — о том, как учительница читает 

детям «Короля Матиуша», а дети в это время живут своей сложной и плохо управляемой 

жизнью. И этот роман получил Национальную премию «Заветная мечта». 

После церемонии награждения ко мне подошли подростки — те, что входили в детское 

жюри. Подошли поделиться впечатлениями, и я не удержалась — спросила: 

— Ну, а «Короля Матиуша» вам захотелось прочитать? 

Они ответили: 

— Да. Мы думаем об этом. 

И одна девочка, Юрико, написала мне потом письмо — из Южно-Сахалинска. Она 

вернулась домой и пошла в библиотеку — за книгой Корчака. 

В библиотеке очень удивились: там никто не слышал о писателе Корчаке. И не могли 

припомнить, есть ли такая книга в фондах. 

Тогда Юрико начала искать сама. Ей позволили. Ведь она в тот момент была 

знаменитым человеком — членом детского жюри Национальной премии. 

Она писала мне, что перерыла всю библиотеку, все самые дальние, самые пыльные 

и забытые уголки — и нашла то, что искала. И прочитала. И вслед за ней все взрослые из 

библиотеки тоже прочитали «Короля Матиуша». И теперь не могут представить, что 

когда-то не знали об этой книге. 

Я страшно этому рада. В воображаемом списке достойных дел я поставила себе 

жирный крестик: я подумала, что недаром писала собственную книжку. 
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Найдите «Короля Матиуша». Откопайте в библиотечной пыли. Отыщите через 

волшебную сеть Интернет. Наткнитесь на нее — случайно — на книжной полке в гостях 

у знакомых. 

Прочитайте ее обязательно. Иначе вы не поймете что-то важное о себе. 
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